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Technische vernieuwing in een oude trafiek
De Nederlandse loodwitindustrie, 1600-1870
I.H. DE VLIEGEREN E. HOMBURG

Inleiding
De overgang van de vroeg-modeme produktietechniek naar de techniek van
na de Industriele Revolutie vonnt ongetwijfeld een van de meest fascinerende onderwerpen binnen de bedrijfs- en techniekgeschiedenis. Hoewel enige
buitenlandse studies op dit terrein een tipje van de sluier hebben opgelicht,
kan gesteld worden dat in het algemeen de onderlinge concurrentie tussen
altematieve 'technische systemen' die in de periode tussen 1750 en 1850 in
verschillende takken van de nijverheid naast elkaar hebben bestaan, nog
nauwelijks onderwerp van studie is geweest. 1 Deze vaststelling geldt in een
versterkte mate voor de Nederlandse techniekgeschiedenis. In de recent
overzichtsartikel over de technische ontwikkeling in Nederland in de vroegmodeme tijd, wees Karel Davids er met nadruk op dat de techniekhistorici
van de negentiende en twintigste eeuw en die van de vroeg-modeme periode
veel van elkaar kunnen leren. 2 Een constatering die wij volmondig onderschrijven. WeI dient er daarbij aangetekend te worden dat er ook voor de
techniekhistoricus van de negentiende eeuw nogal wat 'grensoverschrijdend'
werk te verrichten valt, want de door Davids met zoveel sympathie besproken economisch-historische studies uit de jaren 1900-1940 geven in verschillende gevallen slechts een zeer grof beeld van de aard en de ontwikkeling van de techniek in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. 3
Uitzonderingen zijn, onder andere, AE. Musson en E. Robin son, Science and technology
in the Industrial Revolution (Manchester 1969) en - vooral - de oudere studie van A Clow en
N.L. Clow, The chemical revolution. A contribution to social technology. Reprint (New York
1970).
2
C.A Davids, 'De technische ontwikkeling van Nederland in de vroeg-moderne tijd. Literatour, problemen en hypothesen ' ,Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijfen Techniek 8 (1991),
9-37, m.n. 11 en 37.
3
Davids, 'technische ontwikkeling', 9-11. Een bijzonder sprekend voorbeeld vormt Vissers
case-study van de loodwitindustrie, waarin de specifieke karakteristieken van het zogenaamde
'Hollandse proces' niet uit de doeken worden gedaan. C. Visser, Verkeersindustrieen Ie Rotter-
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In dit artikel staat een tak van industrie centraal die zich bij uitstek leent voor
een bestudering van de door Davids opgeworpen vragen: de loodwitindustrie.
Vanuit de optiek van de vroegmodeme techniekhistoricus is de Nederlandse
loodwitindustrie interessant omdat zij een voorbeeld bij uitstek is van een
bedrijfstak waarin een dominante positie op internationale markten nauw samenhing met een geperfectioneerde uitvoering van een bepaalde wijze van
loodwitbereiding (die als het "Hollandse procede" bekend stond). Zelfs in de
tweede helft van de achttiende eeuw - een periode die binnen de Nederlandse
historiografie toch weI algemeen als een tijd van teruggang voor de nijverheid
wordt beschouwd - slaagde de loodwitindustrie erin haar intemationale positie
4
aanzienlijk te versterken. Verschillende nieuwe loodwitrnakerijen werden in
5
Nederland in die periode opgericht. De totale loodwituitvoer via Amsterdam
en Rotterdam steeg van ongeveer 950.000 kilo in 1753 tot ruim 1.350.000 kilo
6
omstreeks 1790. Voor de techniekhistoricus van de de negentiende eeuw is
het, tegen deze achtergrond, met name interessant om te weten hoe deze econOlnisch succesvolle bedrijfstak reageerde op de uitdagingen van politieke,
economische en technische aard die in het kielzog van de Franse revolutie, de
groei van de Engelse industrie en de opkomst van de chemische wetenschap
en het technisch onderwijs op haar afkwamen. Deze vraag vormt de thematiek
van dit artikel. De beantwoording ervan zallaten zien dat het in dit geval veel
te simplistisch is om, zoals zo vaak gebeurt, de technische ontwikkeling te
typeren als de overgang van een 'traditionele' naar een 'modeme' produktietechniek. Verschillende 'modeme', op wetenschappelijke overwegingen berustende, en 'traditionele', op de problemen van de bestaande bedrijfspraktijk
dam in de tweede helft der achttiende eeuw (Rotterdam 1927) 124-136.
4
Joh. de Vries, De economische achteruitgang der Republiek in de achttiende eeuw (Leiden
1968); J.1. Israel, Nederland als centrum van de wereidJumdel. 1585-1740 (Franeker 1991); J.L.
van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme. Opkomst en neergang van de Hollandse economie. 1350-1850 (Bergen 1991).
5
Bijvoorbeeld te Rotterdam in 1766 en 1778, teSchoonhoven in 1778 en in 1756/7 te Oostzaandam. Visser, Verkeersindustrieiin, 196-197; AB. Roeloffzen, 'Notitie loodwit-, vernis- en
verffabrieken in de gemeente Rotterdam', DCMR, Schiedamjanuari 1988, bijlage II; J .H. de Vlieger, 'De Schoonhovensche loodwitfabriek Wed. HondorffBlock & Braet, 1778-1940', Historische Encyclopedie Krimpenerwaard 13 (1988) 25-44; idem., 'De Zaanse loodwitmolens "De
Rob" en "De Veldlust" . Deel!.', Verfkroniek 64 (1991) 344-348.
In de jaren 1780 lag de uitvoer waarschijnlijk nog hoger. Exportcijfers voor Rotterdam zijn
6
gepubliceerd voor de jaren 1753, 1784-1788, 1792 en 1793 (en het gemiddelde over de jaren
1784-1793) en die voor Amsterdam voor dejaren 1753 en 1790-1793. Visser, Verkeersindustrieiin, 126, 135; Z W. Sneller, Rotterdams bedriJfsleven in het verleden (Amsterdam 1940) 254;
L. van Nierop, 'Uit de bakermat van de Amsterdarnsche handelsstatistiek', faarboek van het Genootschap Amstelodamum 13 (1915) bijlage B.
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geente, voorstellen tot verbetering van de loodwitbereiding werden naast elkaar in praktijk gebracht en bemvloedden elkaar wederzijds. WetenschappeIijke rationaliteit, technische superioriteit en econornisch succes vielen daarbij
geenszins samen. De geschiedenis van de loodwitindustrie illustreert zodoende op een fascinerende wijze de complexiteit van de industriele en technische
transformatie die zich afspeelden in de eerste helft van de negentiende eeuw.
In dit artikel behandelen we achtereenvolgens de Nederlandse loodwitmakerij voor 1800, de opkomst van de buitenlandse industriele en technologische
concurrentie en, tenslotte, de reactie van de Nederlandse loodwitindustrie op
de volledig veranderde constellatie die zo ontstond. Daarbij besteden we vooral aandacht aan de verschillende, al dan niet geslaagde, pogingen die ook in
Nederland ondernomen werden om door technische vernieuwing het hoofd
hoven water te houden. Octrooien en de over deze octrooien bewaard gebleven
correspondentie vormden daarbij onze belangrijkste bron.

Het begin van de Hollandse loodwitmakerij

Loodwit is een wit pigment dat werd gebruikt in kunst- en huisschildersveryen, in pleisters en plamuren en in het loodglazuur voor aardewerk. Tot de
negentiende eeuw was loodwit het enige dekkende witte pigment dat beschikbaar was en het enige witte pigment dat in olieverf kon worden gebruikt. Het verbruik van loodwit binnen de verschillende cultuurstaten was
dan ook aanzienlijk. Aan het einde van de achttiende eeuw voerde alleen al
Frankrijk jaarlijks ongeveer een rniljoen kilo loodwit in, dat grotendeels uit
7
Nederland kwam.
Reeds in de klassieke oudheid was bekend hoe loodwit gemaakt kon worden.
Uit beschrijvingen van onder andere Theophrastus (ca. 300 v.Chr.), TheophiIus (ca. 1135), Baten (1609), Lancilotti (1680) en Chomel (1743) komt een
betrekkeIijk eenduidig beeld naar voren hoe het maken van loodwit eeuwenlang in zijn werk moet zijn gegaan. Dunne loden platen werden in een aardewerken pot hoven sterke azijn geplaatst. Door de platen aan de bovenrand van

7
In 1787 bedroeg deFranse netto loodwitimport 1.200.000 kilo (Smith). In 1789 werd voor
800.000 franc aan Hollands loodwit ingevoerd (Chapta1). Dit was, bij een toenmalige prijs (inc1usief circa 25% invoerrechten) van circa 40 franc per 100 pond circa 1.000.000 kilo. De Nederlandse exportcijfers geven een iets lag ere schatting.ln 1784 (een topjaar) werd bijna 750.000
kilo loodwit vanuit het Rotterdamse district naar Frankrijk verzonden (Visser). J .G. Smith, The
origins and early Development of the heavy chemical industry in France (Oxford 1979) 310; J.A
Chaptat. De l'industriefranl;oise. I (parijs 1819) 83; Visser Verkeersindustrieen, 133.
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de pot te bevestigen, of door de platen te laten rusten op houten latjes die op
enige afstand hoven de bodem van de pot waren aangebracht, werd voorkomen
dat de platen in de azijn kwamen te staan. De pot werd weggezet op een warme
plaats. Broeiende paardemest - of in zuidelijke landen de zon - diende daarbij
veelal als verwarmingsmiddel. De azijndarnpen die zo ontstonden tastten het
oppervlak van de loden platen aan, zodat daarop een witte 'roest' of 'kalk'
ontstond. Dit was het loodwit. Na ongeveer tien dagen haalde men de loden
platen uit de pot, schraapte met een mes, of een ander scherp voorwerp, het
witte poeder van de platen af en plaatste de afgeschraapte loodplaten weer
terug in de pot voor een nieuwe periode van tien dagen. Dit werd net zo lang
herhaald tot de platen geheel waren weggevreten. Het afgeschraapte loodwit
werd in een mortier met water gewreven, gezuiverd en fijn gemaakt.8
Deze wijze van loodwitbereiding was bijzonder goed kleinschalig uit te voeren. Door het herhaalde afschrapen werden er geen speciale eisen gesteld aan
de loden platen of aan de procesbeheersing in het algemeen. Loodwit zal in
de Oudheid en de Middeleeuwen dan ook veelal door de schilders zelf zijn
bereid, of door rondreizende 'loodwitmeesters'. Daamaast werd het loodwit
vanaf de Renaissance - en mogelijk reeds eerder - door bedrijfjes in Venetie
gemaakt.9 Daarbij handhaafden de Venetiaanse loodwitmakers vermoedelijk
de hierboven beschreven methode. Omstreeks 1760 werd loodwit namelijk in
Oostenrijk zowel op de 'Hollandse' als op de 'Venetiaanse' wijze gemaakt,
waarbij er in dat laatste geval van een produktie in 'kleine hoeveelheden'
sprake was en ook van het 'afschrapen' .10 Tot in de achttiende eeuw bleef
Venetie, ook na de opkomst van de Hollandse en Engelse industrie, een in8
1.W. Mellor, A comprehensive treatise on inorganic and theoretical chemistry, VII (Londen
1927) 828-829; H. Killin , 'Bleiweiss und seine Verwendung in der Malerei', Farbe und Lack 73
(1967) 99-105,209-213, m.n. 99-100; C. Baten (of Batin), Secreet-Boeck, waarin velediversche
secrete ende heerlicke cons ten en veel derleije materien uitseker Latijnsche, Fransoysche, Hoog·
duijtsche en de Nederlandsche authoren te samen en de bij een gebracht zijn (Dordrecht 1609)
224; C. Lancilot, De brandende salamander, ofte ontleedinge der chymicale stoffen (Amsterdam
1680), reprint Tilburg 1980, 16-17, 178; N. Chomel, Huishoudelijk woordenboek. I (Leidenl Amsterdam 1743) 510; N. Chomel, Huishoudelijk woordenboek (2de druk verbeterd door J.A de
Chalmot). III (Lei den/ Leeuwarden 1770) 2860.
9
W. Tienes, Die Entwicklung der deutschen Bleiweiss-/ ndustrie (Munch en 1934) 10; G. Fester, Die Entwicklung der chemischen Technik bis zu den Anfiingen der Grossindustrie (Berlijn
1923), reprint 'Mesbaden 1969,89.
10K. Dinklage, 'Die alteste osterreichische Bleiweissfabrik und ihre Griindung un Klagenfurt
im Jahre 1761', Bliitter fiir Technikgeschichte 18 (1956), 122-137, m.n. 125, 128, 134. Ook is
het opvallend dat de hierboven beschreven methode na ongeveer 1650, toen de 'Hollandse methode' inmiddels ontstaan was, met name in Zuideuropese bronnen genoemd werd (bijv. in Lancilotti 1680 (uit Noord-Italie) en in Chomel 1743 (uit Lyon)).
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dustrieel produktiecentrum voor deze verfstof, van waaruit met name de Mediterrane en Zuidduitse markten werden bediend.
De vroegste tekenen van het bestaan van een Hollandse loodwitindustrie
dateren uit het einde van de zestiende eeuw. l1 Vermoedelijk is de Venetiaanse
expertise met betrekking tot de loodwitfabricage na 1585, evenals dit voor
vele andere takken van de chernische nijverheid het geval was, via Antwerpen
12
in de Noordelijke Nederlanden gelmporteerd. Deze veronderstelling ligt des
te meer voor de hand omdat toen ook de Venetiaanse techniek van de majolicafabricage, waarbij loodglazuur aan de achter- en binnenkant van het aarde13
werk werd gebruikt, via Antwerpen de Republiek bereikte. In de decennia
die volgden maakte de Hollandse loodwitindustrie een sterke groei door, evenals overigens de Hollandse economie als geheel. In 1663 was er blijkbaarreeds
sprak:e van een overproduktie want in dat jaar vormden een zevental Rotterdamse loodwitmakers samen met hun Vtrechtse collega's een kartel waarin
de prijzen en de maximale produktiehoeveelheden nauwkeurig waren vastgelegd. 14
Vanuit de Nederlanden werd de kennis van de loodwitproduktie omstreeks
1600 in Engeland ingevoerd. 15 Daar, evenals ruim een eeuw later in Duitsland,
noemde men de ingevoerde bereidingsmethode het 'Hollandse proces'. Vit de
zeventiende en achttiende eeuwse beschrijvingen die van deze produktiemethode bewaard zijn gebleven blijktdatdit 'Hollandse proces' op verschillende
punten beslissend afweek van de 'Venetiaanse methode'. Wanneer en door
wie het 'Hollandse proces' tot ontwikkeling is gebracht is uit de beschikbare
bronnen niet op te maken. De oudste enigszins volledige procesbeschrijving
die ons bekend is, werd door de Nederlander Sir Philiberto Vernatti (c. 1657-?)
16
in 1678 in de Philosophical Transactions van de Royal Society gepubliceerd.
11 Bijvoorbeeld de afgewezen octrooiaanvraag van Jacob Surpel nit 1590 om een monopolie
op de loodwitfabricage te verkrijgen. G. Doorman. Dctrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e-18e eeuw (,s-Gravenhage 1940) 89.
12 Fester, Entwicklung der ckmischen Technik, 90, 117, 164-165; Davids, 'technische ontwikkeling' , 19.
13 Bovendien lagen, voorzover bekend, de eerste loodwitfabrieken dicht bij de oudste centra
van de Nederlandse majolica-fabricage: Delft, Rotterdam, Utrecht en Haarlem. Zie: E. Neurdenburg, Dude Nederlandse 11Uljolica en tege/s Delftsch aardewerk. 4de druk (Schiedam 1978)
31-52; Fester, Entwicklung der chemischen Technik, 99; AGN. VII. 357.
14 H.c. Hazewinkel, 'De opkornst van drie nieuwe industrieen in XVIlde-eeuwsch Rotterdam" ,
Rotterdamschjaarboekje (1934) 65-84, m.n. 67-70
15 Clowen Clow,Ckmical revolution, 382; Eng. Octrooi {in het vervolgEP) no. 22, 5oktober
1622, t.n.v. Christopher Eland, zie: Abridgements of specifications relating to paints. colours
andvarnisks. 1618-1866 (Londen 1871); F. Armitage, 'A history of paints and varnishes in
Great Britain. 3. Years of transition', Paint Manufacture (febr. 1954) 57-60, m.n. 58.
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Een van de cruciale vernieuwingen die het 'Rollandse proces' kenmerkte - het
gebruik van spiraalsgewijze opgerolde dunne loden repen - wordt echter ook
reeds in een Chinees technisch boekwerk uit 1637 venneld, Hieruit hoeft echter niet geconcludeerd te worden dat deze vernieuwing ook uit China afkomstig was. Een kennistransfer van het Westen naar het Oosten kan evengoed
hebben plaatsgevonden. 17

Het Hollandse proces
Een RoUandse loodwitmakerij, waar rond 1800 doorgaans zo'n twaalf arbeiders werkten, kende een zestal "afdelingen" die correspondeerden met de
verschillende stadia van het produktieproces. In de gietkamer, of het giethuis, werden de loden platen gegoten, die vervolgens naar de loods werden
gebracht waar het eigenlijke broeiproces plaatsvond. De verdere zuivering
en verwerking van het gewonnen loodwit yond vervolgens plaats in de
ruimte waar de klopbank stond opgesteld, in de malerij gedreven door een
wind- of een rosmolen, in een aantal droogkassen en, tenslotte in de inpakafdeling. In sommige fabrieken waren de verschillende "afdelingen" in afzonderlijke gebouwen ondergebracht, in andere fabrieken bevonden ze zich,
afgezien van de droogkassen, samen onder een dale. Daarnaast stonden er
vaak pakhuizen, paardestallen, wagenloodsen en een woning voor de meesterknecht op het bedrijfsterrein. 18
In de gieterij werden grote blokken lood van 75 kilo of meer, die bij voorkeur
uit Engeland werden aangevoerd, in een grote gietketel bij een zo laag mogelijke temperatuur gesmolten (totaal circa 4000 kilo).19 Ret gesmolten lood
16 Ph. Vernatti, 'A relation of the making ofCeruss', PhiL. Trans . 12 (1678) no. 137, 935, geciteerd in F. Sherwood Taylor, A history of industriaL chemistry (Londen 1957) 84-85. Over de
familie Vernatti 'lie NNBW, IX, 1199-1203 en F .G.L.O. van Kretschmar, OutLine for a history of
the Vernatti-family of Piedmonte, The Netherlands and England ('S Gravenhage 1978).
17 CM. Wai en K.T. Iiu, ' The origin of white lead - From the East or the West', Journal of
Chemical Education 68 (1991) 25-27.
18 Hazewinkel, ' Drienieuweindustrieen'; Visser, Verkeersindustrieiin, 196-201; J.H. de Vlieger, ' "De loodwitmakery aan den Ouden Rijn" . Ruim twee eeuwen loodwitfabricage in Bodegraven ' , Heemtijdinghen 25 (1989), 54-79; idem. 'De Schoonhovensche Loodwitfabriek'.
19 Voor deze weergave van het Hollandse proces hebben wij, afge'lien van de reeds genoemde
beschrijving van Vernatti, onder andere gebruik gemaakt van: een manuscript uit circa 1700
van Simon Eikelenberg (1663-1738) geciteerd in T. Goedings, 'Een zeventiende-eeuwse verldaring voor het woord schulpwit', IIC Nederland Mededelingenblad 6 (maart 1989) 7-12; P.R.
Sprengel, Handwerke und Kiinste in Tabellen . IV (Berlijn 1769) 50-68; G. Jars, Voyages metallurgiques. II (parijs 1780) 560-567; B. Coppens, Ueber die Verkalchung des Bleies und das Ver-
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Alb. 1: In vijf naast elkaar geplaatste hokken in de broei- oj mestloods worden verschillende
Jasen in lu!t zetten van een hoop getoond. Eerst werd de bodem van het hok uitgegraven tot onder lu!t maaiveld (links). Vervolgens werd de paardemest langs de wanden aangebracht, waarna de ronde loodwitpoUen geplaatst werden (midden). Loden repen en planken dekten de eerste laag at Een kippenladder was nodig om de hogere lagen pollen en mest te kunnen opbouwen. Bron: B. Coppens, Ueber die Verkalchung des Bleies (1797).

werd met een gietlepel op horizontaal opgestelde ondiepe vormen gegoten,
zodat loden repen (of lappen) ontstonden van ongeveer 80 em lang en 12,5 em
breed. De meeste van deze platen waren nog geen millimeter dik, andere platen
- de zogenaamde dekplaten - bijna twee mm. De gewone loden repen wogen
ongeveer 800 gram, de dekplaten minstens het dubbele?O De dunne loden
platen werden spiraalsgewijze opgerold en naar de mestloods gebraeht. Ongeveer 3600 loden spiralen en enkele honderden dekplaten werden zo door
drie arbeiders op een werkdag gemaakt.

fahren dieselbe Arbeit in BleiweissJabriken im Grossen (Erfurt 1797); en de technologische
beschrijving van de 'Loodwit-Fabriek' die in het kader van de zogenaamde Goldberg enquete
werd gemaakt. ARA: Collectie Goldberg, no. 45. De meest gedetailleerde beschrijvingen zijn die
van de Gentse medicus, huishoudkundige en natuuronderzoeker Bernard Coppens (1756-1801)
(aileen gieten en broeien) en die van de Franse metallurg Gabriel Jars (1732-1769) (ook malen
en drogen).
20 Aile getallen die vermeld worden zijn bedoeld als voorbeeld om een idee te geven van de
zijn niet letterlijk uit een bepaalde bron
karakteristieke parameters van het Hollandse proces.
overgenomen, maar representeren de mediane, of soms gemiddelde, waarden uit een groot aantal
bronnen.

a
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De mest- ofbroeiloods was een ruimte waarin een aantal identieke vierkante
houten hokken getimmerd waren, van ongeveer vier bij vier meter, die elk aan
een zijde door planken gemakkelijk afgesloten en geopend konden worden.
Hierin yond de eigenlijke loodwitproduktie plaats (afb. 1). Net als bij de hierboven beschreven traditionele wijze van loodwitbereiding werd in het Hollandse proces lood in aardewerken potten boven azijn geplaatst op en in een
bed van broeiende paardemest en stro. Door echter de loden repen op te rollen
kon per pot een veel grotere hoeveelheid lood aan de reactie deelnemen. Dit
betekende een aanzienlijke besparing aan azijn en aardewerk. Ook op de arbeidskosten werd in het HoUandse proces bespaard omdat men de loodrollen
niet tien dagen maar weI vier tot zes weken in het hok broeien liet. Hierdoor
hoefden de hopen - zoals het bouwsel van mest en loodwitpotten in de hOkken
heette - veel minder vaak te worden gezet en uitgehaald, terwijl tach de opbrengst aan loodwit aanzienlijk was. Waarschijnlijk was binnen het Hollandse
proces ook de opbouw van de hopen sterk verbeterd in vergelijking tot de
traditionele situatie. In ieder geval werd een hok zeer compact met een grote
hoeveelheid mest, stro en broeipotten vol gezet, hetgeen voor een optimale
warmteontwikkeling en temperatuurverdeling moest zorgen. Dat er op een
aanzienlijke schaal geproduceerd werd leren de volgende getallen. In zeventiende eeuwse bronnen is sprake van een aantal van 2200 broeipotten per hok,
aan het einde van de achttiende eeuw was een aantal van 3600 of meer gebrui21
kelijk.
Bij een in vol bedrijf zijnde loodwitfabriek waren op elk moment steeds alle
hokken op een na in produktie (broeiing). Het resterende lege hok werd dan
juist gevuld, of uitgehaald. Het zetten van een hoop ging als voIgt. Onderin
werd een laag paardemest en/of stro aangebracht die aan de randen ongeveer
50 cm dik was, maar in het midden wei 80 em kon bedragen. Dit was nodig
vanwege het inzakken van de paardemest tijdens het broeien. Op deze laag
werden zo dicht mogelijk tegen elkaar meer dan 700 broeipotten geplaatst.
Deze broeipotten waren van rood aardewerk dat aan de binnenzijde van glazuur was voorzien. Ze waren ongeveer 18 cm hoog, hadden een bodemdiameter van 11 em en waren bovenaan enkele centimeters breder. Op ongeveer 5
em van de bodem bevonden zich vaak een drietal aardewerken nOkken waarop
de loodspiralen konden worden geplaatst. Als deze nOkken ontbraken werd op
dezelfde hoogte een kruishoutje geplaatst. 22 Na het plaatsen, werd in aIle pot21 Hazewinkel, 'Drie nieuwe industrieen', 67; Jars, Voyages metallurgiques, 564; Coppens,
Verkalchung des Bleies, 16.
22 Zie ook: H.W. Stuurman, 'Loodwitpotten - loodwitmolens - loodwitindustrie. Een bijdrage
tot de industriele archeologie', Westerheem 26 (1977) 79-96.
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ten met behulp van een koperen maatkroesje enige centimeters bierazijn gebracht (circa 0,4 liter per pot), waarna de werklieden de loodspiralen rechtstandig op de nokken plaatsten. Vervolgens werden de loden dekplaten over
de broeipotten gelegd en het gehele bed afgesloten met een laag planken. Op
deze planken kwam een tweede Iaag mest van enige decimeters, met daarop
een tweede laag van ruim 700 potten. In totaal werden er vijf lagen aangebracht
- soms vier, soms zes, in de negentiende eeuw zelfs nog meer - zodat de gehele
hoop ongeveer 3600 broeipotten bevatte. De bovenste laag werd afgesloten
met een forse laag paardemest en stro van enige decimeters. In totaal waren
met het zetten van de hoop ongeveer een a twee dagen gemoeid.
Ret broeien van de paardemest zorgde ervoor dat de temperatuur in de hoop
geleidelijk opliep, hetgeen na enige dagen duidelijk te merken was.23 Na vier
24
tot zes weken was verreweg het meeste lood in loodwit veranderd. De bovenste laag mest werd dan verwijderd en nadat men de hoop gedurende de
nacht had laten afkoelen volgde het voorzichtige uithalen van de hoop en het
transport van de aangetaste rollen en dekplaten naar de klopbank.
Deze klopbank was een zeer stevige grote tafel met een stenen bovenbIad,
die er toe diende om met ijzer beslagen houten klophamers het loodwit van
het nog resterende lood te scheiden. Bij het open roIlen van de spiralen braken
deze doorgaans geheel in stukken uiteen. Berst verzamelden de werklieden de
gevormde loodwitschulpen zoveel mogelijk met de hand. De mooiste stukken
loodwit, die vaak van de dekplaten afkomstig waren, werden apart gelegd en
later, al dannietgemalen, tegeneenhogereprijs als 'schuipwit' verkocht. Voor
dit zuiverste loodwit was maar een kleine markt, die voornamelijk uit de aardewerkindustrie en de kunstschilders bestond. Ret resterende deel werd in een
grote kuip gestort tesamen met het loodwit dat door kloppen, gevolgd door
zeven, van het lood gescheiden was. Ditkloppen, dat grote hoeveelheden loodwitstof in de lucht bracht, was een uiterst ongezonde bezigheid waartegen de
arbeiders zich hoogstens door het voorbinden van een zakdoek en het regeImatig afwisselen van hun werkzaamhedenkonden wapenen. Loodvergiftiging
kwam onder de werklieden dan ook veel voor, hetgeen onder andere blijkt uit
het feit dat - te beginnen met Vernatti en een Chinese farmacopee uit 1596 vrijwel alle beschrijvingen van de loodwitrnakerij enige woorden aan de gevaren voor de arbeiders wijdden.25
23 De temperatuur werd 50 it 60 graden Celcius. CM. van Dijk, Verhandeling over het loodwit
(Dordrecht 1829) 41.
24 Coppens rapporteerde een opbrengst van circa 85 kilo loodwit per 100 kilo lood. Dit is ongeveer 68% van de theoretisch maximaal haalbare opbrengst. Een derde van het lood werd dus
niet omgezet. Coppens, Verkalchung des Bleies, 58-60.
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Alb. 2: Loodwitmolen "De Star" aan de Haarlemmertrekvaart te Sloterdijk omstreeks 1800 ge·
tekend door I.e. Roel.ln de droogschuur (links) werden op stelling en de vorm- oj droogpotten
aan de lucht gedroogd. Bron: Historisch Topograjische Atlas. Gemeente Archie! Amsterdom.

Het lood dat de klopbank verliet werd later in de gietkamer opnieuw gesmolten en, met nieuw lood aangevuld, weer voor het maken van nieuwe loden
repen gebruikt. Het verzamelde loodwit werd fijngestampt en gezeefd of op
de zogenaamde droog- of fijnmolen onder kantstenen verpulverd en daarna
gebuild. 26 In grote houten kuipen mengde men het loodwit vervolgens met
water tot een dikke pap die met houten lepels op de zogenaamde natte molen
gebracht werd om te worden fijn gewreven. Meestal werd in die kuipen ook
gemalen krijt toegevoegd, zodat in feite een mengsel van krijt en loodwit vermalen werd. Het toevoegen van krijt, dat het eindprodukt niet beter maar weI
stukken goedkoper maakte, vormde een vast onderdeel van de produktiewijze
van het 'gewone' Hollandse loodwit. De stenen van de natte molen waren van
het gewone platte type, hoewel kleiner dan de stenen in de graanmalerij. In
een loodwitmolen bevonden zich minstens 2 paar molenstenen, met een verschillende afstand tussen de stenen: de "grove" en de "fijne" molen. De loodwit- en krijtbrij werd eerst op de grove molen gemalen, daarna op de fijnere,
waarna de gehele procedure werd herhaald.7:I
25 Wai en Liu, 'Origin of white lead', 25.
26 H. Ludowig, Handbuch der Bleiweiss- und BleizuckerJabrication. 2e druk (Weimar 1854)
52-54; Hazewinkel, 'Drie nieuwe industrieen', 71; Visser, Verkeersindustrieen , 196.
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Na het ma1en en bezinken sehepten de werklieden de vochtige brij in ongeglazuurde kegelvormige rood-aardewerken vorm- of droogpotjes, van ongeveer 11 em hoog en boven 11 em wijd, die vergeleken kunnen worden met
onze tegenwoordige bloempotjes. De droogpotten werden op houten stellingen in lange sma1le droogsehuren, die bij sleeht weer met luiken afgesloten
konden worden, in zon en wind gedroogd (afb. 2). Wanneer het loodwit in de
potten voldoende droog was (doorgaans na vijf tot zes weken), werden de
vormpotten omgedraaid en verwijderd. Daarna volgde gedurende een aantal
weken de nadroging van deze loodwitbroden, tot ze geheel droog waren.
Meestal kwam het Hollandse loodwit in de vorm van zulke broden in de handel. Er waren eehter ook fabrieken die een deel van de broden op de droog- of
fijnmolen weer verpulverden, om het vervolgens met een buil op grootte te
28
sorteren.
In de handel golden zware, eompacte, blanke loodwitbroden met een fijn,
glanzend breukvlak a1s een toonbeeld van kwaliteit. De Hollandse loodwitindustrie was juist op dit punt de onbetwiste markleider. In technisehe zin werd
dit niet a1leen veroorzaakt door de kundigheid van de arbeiders tijdens het
malen - zowel bij het natte malen van het loodwit als bij het ma1en van het
krijt - maar ook het toevoegen van geringe hoeveelheden loodsuiker, arabisehe
gom of, in de negentiende eeuw, stijfsel. Dit waren de echte kneepjes van het
vak. 29 De broden werden in de pakkamer eventueel in blauw papier verpakt
en in grote vaten gedaan die 300 tot meer dan 500 kilo loodwit konden bevatten. Dit was de gebruikelijke vorm waarin het HoUandse loodwit in binnenen buitenland op de markt werd gebracht. 30
In vergelijking tot de traditionele, 'Venetiaanse', bereidingswijze betekende
het Hollandse proces een sprong vooruit naar een geheel ander sehaa1- en
effieientieniveau. Een juist begrip van de versehiUen tussen beide technisehe
systemen krijgen we pas a1s we het HoUandse proees in zijn totaliteit te bezien.
Wat dan opva1t is dat de innovaties die het HoUandse van het traditionele
27 In sommige fabrieken stonden de stenen schuin boven elkaar opgesteld, waardoor de brij
via goten naar het volgende stel stenen gevoerd kon worden. Aan het begin van de negentiende
eeuw werd het gebruikelijk om een paar molenstenen van een mechanisme te voorlien waarmee
de afstand tussen de stenen geregeld kon worden. Vanaf dat moment kon er in principe met een
stel stenen worden volstaan. Van Dijk. Verhandeling over het loodwit, 13,28-30.
28 Manuscript Eikelenberg (circa 1700), lie Goedings, 'Het woord schulpwit', 12.
29 Van Dijk. Verhandeling over het loodwit, 15-17; J.G. Gentele, 'Ueber die Bleiweissfabrication', Polytechnisches lournal63 (1837) 196-219, aldaar 212.
30 H.G.Th. Crone 1790-1940 (S.l. 1940) 8-9; J.H.de Vlieger, 'De OudhoUandse methode om loodwit temaken', Verfkroniek 62 (1989) 21-26; idem, 'De Zaanse loodwitmolens "DeRob" en "De Veldlust".
Deel II', Verfkroniek64 (1991) 388-391,m.n. 390.
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proces doen verschillen, onderling in een nauw verband met elkaar staan. Cruciaal was, zoals hierboven aangegeven, de introductie van de spiraalvormige
loden rollen. Om deze te kunnen maken moest men in staat zijn om hele dunne
platen van een uniforme kwaliteit te gieten die gemakkelijk met de hand konden worden opgerold. Deze dunne repen hadden bovendien het voordeel dat
al het lood in principe in een tijd van enkele weken volledig in loodwit kon
worden omgezet. Het tijdrovende afschrapen en weer terug zetten van de platen was daardoor niet meer nodig. Ook zorgde de spiraalvorm er voor dat het
afschrapen in feite niet meer kon worden toegepast. Niet alleen omdat het open
roIlen, afschrapen en weer oprollen van de spiralen natuurlijk volstrekt onpraktisch was, maar vooral omdat de lang ere procesduur er voor zorgde dat
de loden roIlen na het uithalen van de hopen vrijwel geheel waren verteerd en
in brokken uiteen vielen. De introductie van de klopbank en de invoering van
spiraalvormige roIlen zijn dan ook noodzakelijk aan elkaar gekoppeld.
Of het natte malen tussen platte molenstenen ook een nieuw onderdeel van
het Hollandse proces was, kan op grond van de gebrekkige informatie over de
traditionele bereidingswijze niet beoordeeld worden. Zeker is in ieder geval
dat de schaalvergroting van het broeiproces de inzet van de mechanische
kracht van wind- of rosmolens in de verdere fasen van de loodwitproduktie
onontkoombaar maakte. Het met de hand malen van het loodwit in een mortier
was een te tijdrovende, te kleinschalig, en daarom ook te kostbare aangelegenheid. Het hoge niveau van de Hollandse (wind)molentechniek zal dan ook
zeker bijgedragen hebben tot de sterke concurrentiepositie van het Hollandse
loodwit.
Met de introductie van het Hollandse proces in de loodwitindustrie in de
zestiende of zeventiende eeuw ontstond zodoende een nieuwe bereidingstechniek die de concurrentie met de oude techniek heel goed aankon. Toch had
ook het Hollandse proces, zoals uit het vervolg zal blijken, zijn beperkingen.
Bottlenecks vormden met name de temperatuurregulatie in de hoop, het niet
altijd blank genoeg zijn van het eindprodukt en de gezondheid van de arbeiders. Ook de kwantitatieve parameters van het Hollandse proces bewogen zich
binnen betrekkelijknauwe grenzen. Hethoge soortelijke gewicht van het lood
en het gebruik van broeiende paardemest legden - in verband met de hanteerbaarheid van de potten, respectievelijk de eisen met betrekking tot de warmteoverdracht - min of meer de grootte van de broeipotten vast. De grootte van
deze potten bepaalde op haar beurt het formaat van de loodrollen. Ook de
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hoogte van de hopen en het vloeroppervlak ervan waren aan min of meer
intrinsieke beperkingen onderhevig?1 In het hierboven gegeven rekenvoorbeeld, waarbij iedere loodrol800 gram woog en elke hoop 3600 potten bevatten, werd per keer ongeveer 3800 kg lood ingezet (inclusief de dekplaten). Dit
leverde na vijf weken circa 3200 kg loodwit op. Gaan we uit van ongeveer een
week voor het uithalen en weer inzetten van de hoop dan voIgt dat iedere hoop
per jaar acht maal gezet kon worden en dus jaarlijks, in het gunstigste geval,
ongeveer 25.000 kg loodwit opleverde. De totale produktiecapaciteit van de
gemiddelde Hollandse fabriek met twaalf arbeiders (inclusief de molenaars en
de inpakkers) en vijfhokken kwam daarmee uit op circa 125.000 kg per jaar. 32
Wanneer een fabriek beduidend groter was werd de capaciteit van de molen
de bottleneck. Per dag kon er op de molen slechts 500 kilo schulpwit of7 50
kilo loodwit vermengd met krijt vermalen worden. 33 De grootste Hollandse
loodwitfabrieken - zoals die te Monnikendam en die van de fIrma Pieter Grootes & Comp. te Koog aan de Zaan, waar in beide gevallen (in de zomer) ongeveer twintig arbeiders werkten en meer dan 225.000 kg loodwit per jaar
werd geproduceerd - beschikten dan ook over een tweede molen, of maakten
34
gebruik van andere loodwitmolens in de omgeving.

De Nederlandse loodwitindustrie omstreeks 1800
Aan het einde van de achttiende eeuw bereikte de Nederlandse loodwitindustrie haar grootste omvang. Van de ongeveer 35 fabrieken die ons land in
die tijd telde waren er 15 aIleen al in de regio Rotterdam gevestigd en zeker
10 in het gebied rond Amsterdam en in de Zaanstreek. De overige fabrieken
bevonden zich in de stad Groningen, in Friesland (2) en in Monnikendam,

31 De hopen konden niet te hoog gemaakl worden, vanwege het risico van breuk van de potten
in de onderste lagen. De omvang van de hopen werd voorts bepaald door het arbeidstempo. Een
hoop moest binnen enkele dagen gezet of uitgehaald Iwnnen worden.
32 Deze schatting van de produktie-omvang van de gemiddelde Hollandse fabriek wordt door
verschillende gegevens ondersteund. Enerzijds kan men op grond van negentiende eeuwse gegevens berekenen dat per arbeider jaarlijks ongeveer 10.000 kg loodwit bereid werd. Anderzijds
is van verschillende fabrieken het aantal hokken en de hoeveelheid lood die 'in broeiing' was
bekend.
33 Jars, Voyages metallurgiques, 565-566; LA Chaptal, Chimie appliquee aux arts. Vol. IV
(parijs 1807) 306.
34 A van der Woude, 'De Goldberg-enquete in het Departement van Texel, 1801', AAG 8ijdrag en 18 (1973) 95-250, aldaar 130; Stuurrnan, 'Loodwitpotten', 89, noemt verschillendeZaanse molens die loodwit gemalen hebben (zonder dat er een loodwitmakerij aan verbonden was).

22

mGbT 9(1992)

Bodegraven, Gouda, Schoonhoven, Dordrecht, Delfgauw (2) en Delft.35 De
gezamenlijke produktie van deze fabrieken kan op meer dan 4.000.000 kilo
worden geschat, waarvan een groot deel werd geexporteerd. De Amsterdarns!Zaanse loodwitindustrie en de Rotterdamse loodwitindustrie opereerden daarbij op volledig verschillende markten. Voor de Rotterdarnse loodwitindustrie was Frankrijk vemit de belangrijkste markt. In 1784 ging ongeveer 80% van de loodwituitvoer uit het ressort van de Adrniraliteit op de
Maze richting Frankrijk. De politieke troebelen na 1789 zorgden voor een
sterke vermindering van deze export, maar met een aandeel van ruim 50%
in 1792 bleef de Franse markt voor de Rotterdarnse industrie van het groot36
ste belang. De Amsterdarns!Zaanse industrie had in vergelijking daarmee
een veel gedifferentieerder afzetgebied. Grote exportmarkten voor dit deel
van de Hollandse loodwitindustrie waren Spanje, Portugal, Duitsland (via
de Rijn en via Hamburg), Oost- en West-Indie en Scandinavie. Duitsland
(inclusief Hamburg) was in 1792 met een exportaandeel van mim 35% de
37
grootste markt. Deze verschillen tussen de 'Amsterdarnse' en de 'Rotterdarnse' loodwitindustrie oefenden in de negentiende eeuw, zoals we zullen
laten zien, een grote invloed uit op het verdere ontwikkelingspatroon.
Voor een verklaring van de uiterst sterke positie van de Nederlandse loodwitindustrie in de achttiende eeuw komen verschillende factoren in aanmerking. V66r alles was deze positie een erfenis van de technologische en economische voorsprong die tijdens de expansiefase van de Hollandse economie in
de zeventiende eeuw was opgebouwd. Hoewel de kennis van het HoUandse
proces in de loop van de achttiende eeuw steeds meer publiek bezit werd,
slaagden de Nederlandse fabrikanten erin om door een ver doorgevoerde geheimhouding vele essentiele kneepjes van het vak voor het buitenland verbor35 Regio Rotterdam = Rotterdam, Kralingen, Delfshaven, Overschie en Schiedam; regio Amsterdam = Amsterdam, Sioterdijk, Nieuwendam, Ouderkerk aid Amstel en Nieuwer-Amstel. Voor
de statistische opgaven van de omvang van de loodwitindustrie omstreeks 1800 hebben wij gebruik gernaakt van de Generale Lijst van aile de Fabriquen & Traficquen & circa van het voorrnalig Gewest Holland uit 1796, de Goldberg-enquete uit 1800 en de Staat der Fabrijken en Trafijken in hetKoningrijk Holland uit 1808. Zie: ARA, Golberg collectie, no. 45 (1796), no. 50 (1800)
en no. 192 (1808); Van der Woude, "De Goldberg-enquete", 130, lSI, 159, 166-168, 179,218;
1. Goldberg, 'Journael der reize van den agent van nationale oeconomie der Bataafsche Republiek (Ao. 1800)" TijdschriJt voor Staatshuishoudkunde en Statistiek 18 (1859) 199 en 19 (1860)
2,4,131,133,185,188,194,251. De fabrieken in Friesland worden vermeld in: d'AJphonse,
Apen;u sur La Hollande (1812) (,s-Gravenhage 1900) 545 en in U. Brugrnans, Statistieken van
de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 1ge eeuw. Rijks Geschiedkundige Publicatien.
Grote reeks 98 (,s-Gravenhage 1956) 334 [hierna RGP 98].
36 Visser, Verkeerindustrieen, 126, 133; Sneller, Rotterdams bedrijfsLeven, 254.
37 Van Nierop, 'Amsterdamse handelstatistiek', bijlage B.
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gen te houden. Daamaast waren er nog andere technische en economische
redenen voor de sterke positie van de Nederlandse industrie. Gelegen tussen
Engeland, waar de grondstoffen lood en krijt vandaan kwam, en het Middeneuropese achterland had de Nederlandse loodwitindustrie op verschillende
continentale markten een gunstige uitgangspositie. Het loodwitmakersbedrijf
was daarmee een typische Hollandse trafiek waarin geiinporteerde grondstoffen tot voor de export bestemde eindprodukten veredeld werden. Duitsland
beschikte weliswaar zelf over loodmijnen, maar het meeste Duitse lood was,
door de aanwezigheid van hoge concentraties aan andere metalen, ongeschikt
voor de loodwitfabricage. Door het loodwit met krijt te versnijden kon de
Nederlandse industrie het loodwit bovendien tegen zuIke lage prijzen op de
Duitse markt brengen dat vele potentieIe producenten hierdoor moeten zijn
afgeschrikt. 39
Frankrijk was daarenboven gehandicapt door het ontbreken van een binnenlandse produktie van de juiste kwaliteit azijn. Hoewel het zeker mogelijk is
om uit wijnazijn loodwit te bereiden, zoals bijvoorbeeld uit de oude Griekse,
Romeinse en Middeleeuwse voorschriften blijkt, schijnt het zo te zijn dat de
in Holland gefabriceerde bierazijn veel betere resultaten opleverde dan de sterke Franse wijnazijn. Waarschijnlijk kwam dit doordat een zekere mate van
doorgisting voor de vorming van koolzuur zorgde (zie onder). Hoe het ook
zij, de kwaliteit van de azijn was voor het succesvol produceren van loodwit
op grote schaal en tegen concurrerende prijzen, van het grootste belang. Een
van de eerste Oostenrijkse loodwitfabrieken voerde in de tweede helft van de
achttiende eeuw haar wijnazijn speciaal uit Venetie aan, omdat de Oostenrijkse wijnazijn geen goede resultaten opleverde. 40 Ook de grote Franse chemischtechnoloog J.A.C. Chaptal (1756-1832) was er heilig van overtuigd dat de
sleutel tot het succes van de Hollandse loodwitindustrie in de kwaliteit van de
41
gebruikte azijn gezochtmoest worden. Dit nog afgezien vanhet feit dat alleen

38 Deze geheimhouding gaf, uiteraard, aanleiding tot steeds terugkerende jammerklachten in
de technologische reisverslagen van buitenlanders. Vgl. FAA Eversrnann, Technologische Be·
merkungen auf einer Reise durch Holland (Ji rei berg en Annaberg 1792) 34,66-67; Jars, Voyages
metallurgiques, 560·561.
39 Sprengel, Handwerke in Tabellen, 66. Dinklage, 'Die alteste osterreichische Bleiweissfabrik', 131.
40 Dinklage, "Die alteste ostereichische Bleiweissfabrik", 131.
41 LA Chaptal, ' Essai sur Ie perfectionnement des arts chimiques en France' ,Journal de physique, de chimie et d histoire naturel50 (1800) 217-233, aldaar 232; vgl. R O'Reilly, 'Observations sur quelques nouvelles methodes de fabriquer Ie Blanc de plomb ou de Ceruse', Annales
des Arts et Manufactures, VII (1802) 173-182, m.n. 181.

24

IDGbT 9(1992)

al het verschil in prijs dat er tussen wijn- en bierazijn bestond, het gebruik van
42
wijnazijn weinig economisch maakte.
Een combinatie van factoren zorgde er zodoende voor dat de HoUandse loodwitindustrie aan het einde van de achttiende eeuw op de intemationale mark ten
toonaangevend was. Desondanks lukte het een aantal landen langzaam maar
zeker een eigen loodwitindustrie in het leven te roepen die na 1815 een grote
bedreiging zou gaan vormen voor het voortbestaan van de Nederlandse loodwitindustrie.

De opkomst van de buitenlandse concurrentie

De oprichting van verschiUende buitenlandse loodwitfabrieken in de tweede
helft van de achttiende eeuw kan niet losgezien worden van de merkantilistische economische politiek die verschiUende buitenlandse vorsten voerden,
noch van de daarmee verbonden beweging onder de verlichte en geletterde
burgerij, die zich uitte in de oprichting van een groot aantal landhuishoudkundige en patriottische genootschappen. Vooral in veel Duitse staten bestond er een grote zorg met betrekking tot de nationale handelsbalans, die er
toe leidde dat er door leidende politici, ambtenaren en huishoudkundigen
verschiUende pogingen ondernomen werden om succesvoUe buitenlandse
industrieen over te planten naar het eigen land. Reeds in 1651 had de, lange
tijd in Amsterdam woonachtige, Duitse chymist Johann Rudolph Glauber
(1604-1670) zijn landgenoten voorgehouden dat het zeer nadelig was dat

'wir unser .. B ley in Holland und Venedig schicken, ... (urn) B leyweiss doraus
zu machen, denen wir es hemach so theuer wieder abkauffen miissen,.43 Deze
en vergelijkbare meningen werden tussen 1650 en 1750 zeker door verschillende Duitsers gedeeld. Het zou evenwel tot de tijd van de Zevenjarige oorlog
(1756-1763) duren eer de opbouw van nieuwe takken van industrie krachtig ter
44
hand genomen werd.
Vanaf ongeveer 1760 waren er vele Duitse huishoudkundigen, chemici en
technologen die naar de Republiek en naar Engeland reisden om zichzelf op

42 Sprengel, Handwerke in Tabel/en, 64; Coppens, Verkalchung des Bleies, 20.
43 J.R Glauber, Opus minerale.lII (Frankfurt aIM 1651) 424, geciteerd in E. Pietsch,lohann
Rudolph Glauber. Der Mensch, sein Werk und seine Zeit (Miinchen 1956) 54 en in E. Schmauderer, 'J.R Glaubers Einfluss auf die Friihformen der chemischen Technik', Chemie-/ ngenieurTechnik 42 (1970) 687-696, aldaar 688.
44 Over de Zevenjarigeoorlogals waterscheiding, zie bijvoorbeeld K. Hufbauer, Theformation
of the German chemical community (1720-1795) (Berkeley 1982) 20, 43, 53.
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de hoogte te stellen van de fabricagemethoden die gehanteerd werden in de in
45
die landen florerende chemische industrie. In hoeverre de oprichting van een
van de eerste Duitse loodwitfabrieken in Berlijn omstreeks 1756 met zulke
46
reizen verband hield is niet bekend. Wei staat het vast dat enkele jaren daarna
Johann Michael von Herbert (1726-1806) in Klagenfurt een loodwitfabriek
oprichtte nadat hij zich eerst uitvoerig in Engeland en Holland omtrent deze
industrietak had gelnforrneerd. Vanaf de oprichting, in 1761, kreeg deze fabriek aIle steun van de Oostenrijkse regering. Kroon op die merkantilistische
politiek vorrnde de invoerheffmg op buitenlands loodwit die Maria Theresia
in 1768 afkondigde. Vanaf datjaar groeide de Klagenfurtse fabriek voorspoedig. Technische kennis werd door Von Herbert ook later nog verschillende
maIen uit Holland gehaald. In 1773-74 zond hij zelfs een van zijn medewerkers
gedurende dertien maanden naar Amsterdam en Rotterdam om de 'letzten
Peifektion der veritablen holliindischen Fabrikart' te bestuderen.47
In 1767 richttede Saksische Leipziger okonomische Societat in Dresden een
loodwitfabriek op en in 1780 kwam in het Frankische Schweinfurt de koopman Johann Martin Schmidt, met behulp van een meesterknecht die hij uit
48
Holland had laten overkomen, tot een vergelijkbaar initiatief. In de achttiende- en vroege negentiende eeuw bedienden verschillende Hollandse loodwitmakers zich bij het gevaarlijke en zware werk in hun fabrieken van Duitse
'gastarbeiders' .49 Hierdoor zal het voor de beginnende Duitse loodwitindustrie
verrnoedelijk niet zo moeilijk geweest zijn om aan geschoolde vakkrachten te
komen. Aan het einde van de achttiende eeuw waren er in de Duitse en Oostenrijkse landen reeds meer dan tien loodwitfabrieken.50 Pas na de Franse tijd
45 Bijvoorbeeld J.M von Herbert (c. 1760), J.J . Ferber (1768-69), J.c. Wiegleb (1770), LA
Weber (1771), J.J. Volkmann (c. 1783), LFA Giittling (1788) en FAA Eversmann (c. 1791).
lie: Hufbauer, German chemical community; J.J. Volkmann, Neueste Reisen durch die Vereinigten Niederlande (Leipzig 1783); J.F.A Gottling, 'Auslllg eines Schreibens .. an Herrn Bergrath Dr. Bucholzin Weimar', Teutsche M erkur, no. 2 (1788) 473-484, m.n. 483; en F .AA Eversmann,
Technologische Bemerkungen.
46 Sprengel , Handwerke in Tabellen, 68.
47 De helling was 4 gulden per centenaar, hetgeen ongeveer 25% van de waarde vertegenwoordigde. Zie Dinklage, 'Die alteste osterreichische Bleiweissfabrik', 128-136.
48 S. Jacob, Chemische Vor- und Fruhgeschichte in Franken (Diisseldorfi' 1968) 184-185.
49 Vgl. Van der Woude, 'De Goldberg-enquete', 159; P.A Nenmich, Original-Beitriige zur
eigentlichenKenntniss von Holland. II (fiibingen 1809) 380; Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid 11 (1847) 278 [merna TvN); D. Vis, Drie eeuwen verf(Wormerveer 1945) 73; J. MacLean, 'Loodwitfabrieken in de negentiende eeuw', Rotterdams laarboekje, 8ste reeks 7 (1979)
233-252, aldaar 237.
50 Onder andere te Ansbach (1780), Osterode (1792), Schweinfurt (1792, 2e fabriek), Wolfsberg (1792) en Wenen (v66r 1798) waren er fabrieken opgericht. Voor de telling uit 1799, zie
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evenwel waren deze fabrieken zo gegroeid dat ze een bedreiging voor de Hollandse industrie gingen vonnen. 51 Vooral de oprichting van loodwitfabrieken
in het Rijnland vanaf 1822 - na een eerste begin in 1810 - luidde een voortdurende teruggang van de Nederlandse lood witex port naar Duitsland in. Vanaf
1826 begaven de Rijnlandse fabrieken zich bovendien op verschillende bui52
tenlandse markten.
Anders dan in Duitsland kwam in Frankrijk de loodwitindustrie in de tweede
helft van de achttiende eeuw maar moeizaam van de grond. De patriottische
oproep aan hun landgenoten door de gebroeders Jars, die in 1765 en 1766 een
technologische studiereis langs ondenneer de Hollandse en de Engelse industrie hadden gemaakt, om ook in Frankrijk de fabricage van loodwit ter hand
te nemen, had niet het gewenste effect. 53 Pas omstreeks 1800, toen de politieke
en militaire omstandigheden het voor Frankrijk uitermate wenselijk maakten
om op vele fronten zelfvoorzienend te zijn, werd de basis voor de latere Franse
loodwitindustrie gelegd. De grote animator van deze ontwikkeling was zonder
twijfel de hierboven reeds genoemde Jean Antoine Chaptal. Onder het bewind
van Napoleon rees de ster van deze vooraanstaande fabrikant en hoogleraar
54
tot een grote hoogte. Twee maal riep Napoleon hem tot het ministersambt.
Vlak voor zijn benoeming tot minister van Binnenlandse Zaken, in november
1800, stelde Chaptal een scherpzinnige "beleidsnota" op over de toekomst van
de Franse chemische industrie en het Franse technisch-chemische onderwijs.
In deze nota werd het noorden van Frankrijk, waar op grote schaal graan werd
verbouwd (en dus ook bierazijn bereid kon worden), aangewezen als de meest
55
geschikte streek voor de te starten loodwitindustrie. Als verklaard tegenstander van het protectionistische merkantilisme geloofde de vroeg-liberaal Chaptal heilig in de mogelijkheid om op basis van wetenschappelijk-technisch onderzoek de concurrentie met het buitenland aan te gaan. Daarbij diende een
strak dirigisme van staatszijde vermeden te worden en het initiatief zoveel

Jacob, Chemische Vor- und FrUhgeschichte, 368, n. 25.
51 De eerste klachten over de oprichting van loodwitfabrieken in het buitenland dateren uit
1816. Brugmans, Statistiek van de Nederlandse nijverheid. RGP 98, 181.
52 H. Pohl, R Schaurnann en F. Schonert-Roh1k, Die chemische Industrie in den Rheinlanden
wiihrend der industriellen Revolution. Band 1: Die Farbenindustrie (Wiesbaden 1983) 44, 46-47,
94.
53 Jars, Voyages metaUurigiques, 561; Smith, heavy chemical industry in France, 310.
54 Chaptal bezat grote chemische fabrieken te Montpellier en bij Parijs. Hij was hoogleraar
in de scheikunde Ie Montpellier en, gedurende enige jaren, aan de beroemde Ecole polytechnique
te Parijs. Zie over hem onder andere Smith, heavy chemical industry in France en M.P. Crosland,
Dictionary of Scientific Biography. III, 198-203.
55 Chaptal, 'perfectionnement des arts chimiques', 232.
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mogelijk bij de industrielen te worden gelegd. Instrument bij uitstek voor deze
politiek zou de in 1801 door Chaptal en enige anderen opgerichtte Societe
d' encouragement pour [' industrie nationale worden, een gemengde organisatie van staatsbeambten en ondernemers die vergeleken kan worden met de
Duitse oeconornische genootschappen, de Londense Society of A rts en de
Nederlandsche Huishoudelijk Maatschappij (later Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid). Chaptal werd hiervan de eerste president
56
en bekleedde deze positie gedurende vele jaren.
In het begin van 1802 schreef de Societe d' encouragement haar eerste serie
prijsvragen uit. Het grote belang dat aan de ontwikkeling van een eigen loodwitindustrie gehecht werd moge blijken uit het feit dat daarbij direct aI een
prijs uitgeloofd werd voor degene die de Franse loodwitfabricage technisch
zo zou verbeteren dat het geproduceerde loodwit aan aile praktijkeisen (als
blijvende witheid, strijkbaarheid e.d.) zou voldoen. Aangetoond moest daarbij
worden dat de verfstof op die wijze tegen een concurrende kostprijs in het
57
groot bereid zou kunnen worden. De loodwitindustrie was daarmee, zoals
een vande leden in 1809 schreef, 'un despremiersobjetsvers lequel (laSociete
d' encouragement voulait) diriger [' industrie nationale' .58 De effecten van deze
actie van de Societe d' encouragement kunnen moeilijk onderschat worden.
Tussen 1802 en 1809 stortten verschiUende Fransen zich op de techniek van
de loodwitbereiding en dienden hun antwoorden bij het genootschap in. Door
een strenge selectieprodure te hanteren en de prijsvraag herhaald uit te schrijyen hield het genootschap de kwestie van de loodwitbereiding net zo lang op
de agenda tot het oorspronkelijke doel voUedig was bereikt. Pas in 1809 kwam
het tot een uitreiking van de prijzen. De zilveren medaiUe ging naar de fmna
Stevenard, Gerard et Bequet te Namen, die het loodwit bereidden volgens een
verbeterd Hollands procede. De gouden medaille en een bedrag van 3000 franc
kwamen bij de fabrikanten Brechoz en Le Seur terecht, die in Pontoise een
fabriek gesticht hadden waar het loodwit volgens een geheel nieuwe methode
werd geproduceerd. De basisprincipes van dit proces, die in 1809 nog angstvallig geheim werden gehouden, waren in 1803 door Louis-Jacques Thenard
59
(1777-1857) ontdekt, toen assistent chemie aan de Ecole po[ytechnique.

56

P . Redondi, ' Nation et entreprise. La Societe d'encouragement pour I'industrie nationale,

1801 - 1815', History and Technology 5 (1988) 193-222.

57 'Observations sur quelques nouvelles methodes', 180-182.
58 (Merimee), 'Fabrication du blanc de plomb', Bulletin de la Societe d' Encouragement 8
(1809) 275-279, aldaar 275.
59 Bull. Soc. d' Encouragement 8 (1809) 262; (Merimee), 'Fabrication du blanc de plomb';
Van Dijk, Verhandeling over het loodwit, 65-69; Smith, heavy chemical industry in France, 310.
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Chaptal zelf produceerde in 1809 inmiddels ook aI gedurende enige jaren
loodwit in zijn chemische fabrieken, volgens een tweede toen pas ontdekt
procecte, waarbij de produktie van deze verfstof gekoppeld was aan de sodafabricage. Toch leverde deze methode, ook volgens Chaptal, zeker geen beter
loodwit op dan het HoUandse proces. Hij liet dan ook niet na een studiereis
langs de Nederlandse chemische fabrieken te maken, die na de invasie in 1795
hun poorten voor deze hooggeplaatste wetenschapsman en politicus hadden
moeten openen om 'tous les procedes dont Ie secret avait enrichi jusqu' ici ce
pays' aan hem bekend te maken. In zijn beroemde en wijd verspreidde leerboek uit 1807 berichnehij, op basis van die reis, maar ook op basis van oudere
boeken als die van Jars, uitvoerig over de fabricageprocessen in de HoUandse
lood witindustrie. 60
De fabriek te Pontoise werd weldra naar Clichy verplaatst en daar onder de
leiding van Brechoz en Roard (een vroegere leerling van Thenard aan de Ecole
poly technique) op een zeer grote schaal voortgezet. De ontworpen maximale
produktiecapaciteit van de nieuwe fabriek bedroeg weI 600.000 kilo loodwit
per jaar, de feitelijk gerealiseerde produktie was 350.000-400.000 kilo in
1819. In de concurrentie met het Hollandse loodwit kreeg deze fabriek, die als
het troetelkind van het Franse chemische establishment beschouwd kan worden, alle steun van de Franse overheid. Zelfs Chaptal zette in 1813 zijn vroegere liberale principes overboord, toen hij in zijn functie als president van de
Societe d' encouragement een brief aan de regering schreef waarin hij in feite
bepleitte de fabriek uit Clichy het monopolie op aile schilderswerk van rege61
ringswege te geven. Door deze steun en ook door de vele 'HoUandse' loodwitfabrieken die in Frankrijk tussen ongeveer 1815 en 1830 werden opgericht,
verloor het Nederlandse loodwit na de Napoleontische periode snel terrein op
de Franse markt.

60 Chaptal, Chimie appliquee aux arts. III, 6 (hier staat het citaat over de Hollandse fabrieksgeheimen) en IV, 302-314 (over loodwit).
61 Daarbij ging het met name om schilderwerk voor het leger, de marine en voor het ministerie
van Binnenlandse Zaken.
Boullay, d' Areet en Merim6e, 'Rapport sur la ceruse de la fabrique de Clichy', BUll. Soc . d' Encouragement 12(1813) 179-187; Chaptal, comtedeChanteloup, 'LepresidentdelaSocieted'Encouragement pour I'Industrie nationale, a S. Ex. Ie Ministre des Manufactures et du Commerce',
idem. 12 (1813) 187; 'Note sur les qualites de la ceruse de Clichy', idem. 16 (1817) 96; Van
Dijk, Ver}umdeling over het loodwit, 66-67, 73-84; Smith, heavy chemical industry in France,
310.
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Technische en chemische innovaties in de loodwitbereiding
De grote giftigheid van het loodwit en de soms zeer onbevredigende resultaten van de broeiing waren van meet af aan de twee grote problemen van het
'Hollandse' loodwitproces. Reeds uit de oudste beschrijviogen van dit proces blijkt dat het de loodwitmakers er veel aan gelegen was de omvang van
deze problemen zo klein mogelijk te houden. Eenvoudige oplossingen waren evenwel niet voorhanden. De arbeiders werden, zoals vermeld, hoogstens beschermd door het voor binden van een natte zakdoek en door het
rouleren van de werkzaamheden. Bovendien was het verloop aan arbeiders
in de loodwitindustrie enorm, mede door de seizoenfluctuaties in de produktie. De oorzaak: van de regelmatig tegenvallende produktieresultaten, waarbij het loodwit soms grauw of 'verbrand' was, of het lood soms in het geheel niet was aangetast, werd vanouds in de kwaliteit van de gebruikte mest
gezocht. Goede resultaten waren evenwel ook na een zorgvuldige selectie en
behandeling van de mest niet altijd te bereiken. 62 De paardemest bleef een
onberekenbaar en lastig te hanteren produkt en voor een zorgvuldige uitvoering van alle handelingen was een grote ervaring nodig. 'Men moet zich verwonderen', zo vatte de Utrechtse apotheker Comelis Marinus van Dijk
(1797-1867) in 1829 zijn oordeel samen, 'dat het produkt (van de Hollandse
methode) nog zo goed uitvalt.,63
Verschillende loodwitmakers hebben in de loop van de achttiende eeuw,
zoals we hieronder zullen laten zien, geprobeerd door nieuwe technische vondsten deze bedrijfsproblemen het hoofd te bieden. Het is daarbij opvallend dat
geen van deze vernieuwers uit de Republiek kwam. Vermoedelijk stond, zoals
ook in andere gevallen vaak: het geval was, juist het grote succes dat de Hollandse fabrikanten hadden elke poging tot verandering 'van de beproefde methoden in de weg. 64 Daarnaast speelde, na 1800, mogelijk het geringe aantal
chemische geschoolden dat Nederland in vergelijking tot het buitenland bezat
een rol. Hoe het ook zij, de Nederlandse loodwitmakers sloegen als oplossing
voor de problemen rond de loodwitfabricage niet de weg van de technische
vernieuwing in, maar kozen volledig voor de strategie om via een zo zorgvui-

62 Zie de hierboven reeds genoemde procesbeschrijvingen van de Chinese farrnacopee (c.
1596), Vernatti (1678), Eikelenberg (c. 1700), Chomel (1743) en Sprengel (1769).
63 Van Dijk, Verhandeling over het loodwit, 35.
64 Vergelijk het door Staudenrnaier geintroduceerde concept 'rnaintainance constituency', dat
de belangenverknoping van de bij een succesvolle technologie betrokken groepen beschrijft. J.M
Staudenrnaier, Technology's storytellers. Reweaving the human fabric (Cambridge 1985) 195.
197; Davids, 'De technische ontwikkeling van Nederland', 34.
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dig mogelijk uitvoering van de bestaande fabricagehandelingen de kwaliteit
van hun eindprodukt op te voeren. Daarbij ging het om zaken alS: het goed
laten aansluiten van de planken in de hoop, zodat geen mest op het lager gelegen loodwit kon vallen; het zorgvuldig apart houden en reinigen van het
loodwit dat toch met mest was besmet; een grote kieskeurigheid bij het inkopen van het lood, waarbij - zoals vermeld - vooral aan het zogenaarnde blauwe
Engelse lood de voorkeur werd gegeven; en een strenge selectie en zorgvuldige behandeling van de te gebruiken paardemest, waarbij op den duur zelfs
uitsluitend van de mest van eigen paarden gebruik werd gemaakt. 'Men kan
... niet genoeg op kleinigheden letten' , zo kan in navolging van Van Dijk deze
65
werkwijze van de Nederlandse loodwitmakers worden getypeerd. In Engeland, Oostenrijk en Frankrijk waren toen echter al geheel andere patronen van
technische ontwikkeling in gang gezet.
Reeds in 1765 toen Gabriel Jars een Engelse loodwitfabriek bezocht, trofhij
daar verschillende apparaten en produktiemethoden aan die afweken van hetgeen in Amsterdam en Rotterdam gebruikelijk was. Afgezien van de lang ere
broeitijd - die in Engeland veelal zes weken atwee maanden bedroeg - bestonden de belangrijkste modificaties die de Engelsen in het 'Hollandse proces'
hadden aangebracht uit de invoering van een klop- of schulpenpletmachine
die, door een watermolen voortbewogen, de klopbank verving en uit de invoering van een extra zuiveringsfase in het proces, waarbij het loodwit in een
aantal na elkaar geplaatste bakken of reservoirs gewassen werd en gefractioneerd bezonk (het zogenaarnde slibben).66 Deze extra zuiveringsstap, waarbij
een aantal feilen van het broei- en het maalproces gecorrigeerd werden, werd
in de late-achttiende en vroege-negentiende eeuw in veel buitenlandse lood67
witfabrieken ingevoerd. In Nederland echter was deze methode niet popu. 68
.
IaIr.

65 Coppens, Verkalchung des Bleies; Van Dijk, Verhandeling over het loodwit, 31-32; TvN 10
(1846) 117; H.F. Jantzen, Twee horuierd vijftig jaren blauwsel. 'De Blauwe Hengst', 1701·1951
(S.L. 1951) 53.
66 Jars, Voyages metallurgiques, 567-569. De grootste en zwaarste deeltjes bezonken in vooraan geplaatste bakken, de lichtere kleine deeltjes in de laatste. Op deze wijze werd niet aileen
ge211iverd maar ook op grootte gesorteerd.
67 Vgl. 'Nouvelles manieres de preparer Ie Blanc de plomb ou Ceruse, avec la description de
la Machine de Ward, pour garantir la sante des ouvriers employes dans la fabrication ', Annales
des Arts et Manufactures I (1800) 48-63, m.n. 59; en C.L Cadet de Gassicourt, 'Notice sur la
fabrication du blanc de Crerns', Bull. Soc. d' Encouragement 8 (1809) 355-358.
68 Toen Greve in de jaren tachtig van de negentiende eeuw het slibben in zijn fabriek te Utrecht
invoerde, was dit in de Nederlandse loodwitindustrie nog niet gangbaar. H. Reinold, 'De
Utrechtse Loodwitfabriek van den heer G. Greve', De Ingenieur 2 (1887) 204-205.
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De klopmachine, of schulpenpletmachine, die in verschillende Engelse fabrieken gebruikt werd, bestond uit een goed gesloten kist waarin de gecorrodeerde loden platen eerst tussen twee geribde cylinders werden gekraakt,
waama vervolgens het lood van het loodwit werd gescheiden doordat een van
gaten voorzien rooster heen en weer werd bewogen.69 Uit latere berichten over
deze machine, die was ingevoerd om de gezondheid van de arbeiders aan de
klopbank te sparen, blijkt dat deze niet volledig beantwoorde aan het gestelde
doe!. Door de moeilijkheid de kist geheel stofdicht af te sluiten, bleef het
loodwitstof de Engelse arbeiders plagen. Het was dan ook een grote vooruitgang toen de eigenaar van een grote loodwitfabriek te Derby, Archer Ward,
een verbeterde variant op deze machine introduceerde, waarbij de kist grotendeels met water werd gevuld, zodat het breken van de loden platen en de
scheiding door het rooster onder water plaatsvonden. In 1795 kreeg hij hiervoor de gouden medaille van de Londense Soc iety ofArts. Binnen enkele jaren
werd deze machine in vrijwel alle Engelse fabrieken ingevoerd.?O
Ook aan de problemen die de paardemest de loodwitmakers bezorgde werd
in Engeland aandacht besteed. Vroege pogingen om het gebruik van mest
geheel uit te bannen door kachels of ovens als warmtebron te gebruiken - welke
ondermeer zijn neergelegd in een octrooi uit 1749 van Sir James Creed van de
Londense loodwitfirma Creed, Farr & Co. - liepen op een mislukking Uit.?l
Meer succes had in 1787 Richard Fishwick, een loodwitmaker uit Newcastle,
met een nieuwe methode om in plaats van paardemest afgewerkte run uit de
leerlooierijen als broeimiddel te gebruiken. Hierdoor werd, volgens Fishwick,
'a more certain and equal degree of heat' aan de azijn afgestaan, zodat deze
72
langzaam en gelijkmatig verdampte. Later bleek dat de run ook de kans dat
69 Jars beschreef een machine met een mechanisch voort bewogen rooster uit een fabriek te
Sheffield. In een latere beschrijving van een fabriekte Newcastle (c. 1787-18(0) wordt de nadruk
op de cylinders gelegd. Op de oudste ons bekende afbeelding (1795) zijn zowel de cylinders als
het rooster zichtbaar. Jars, Voyages metallurgiques, 568; 'Explanation of the plate of the model
of Mr. Archer Ward's machine for preventing the ill effects to the workmen from the dust arising
in the manufacturing white lead', Transactions oftheSocietyfor the Encouragement ofArts, Manufactures and Commerce 13 (1795) 229-230.
70 'Chemistry', Transactions of the Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and
Commerce 13 (1795) 221-230; 'Nouvelles manieres de preparer Ie Blanc de plomb', 53-58.
71 EP no. 651; F. Armitage, 'A history of paints and varnishes in Great Britain. 4. Foundations
of the modern industry', Paint Manufacture (1954) 153-157, m.n. 154. Vergelijkbare pogingen
werden in Rusland (circa 1772), Duitsland (1784) en Belgie (1794) ondernomen. :lie: Coppens,
Verkalchung des Bleies, 62-64; Van Dijk, Verhandeling over het loodwit, 36-39; Chaptal, Chimie
appliquee aux Arts, 308.
72 EP no . 1581 ; Schots octrooi 1788, zie Clow en Clow, Chemical revolution, 383; 'Nouvelles
manieres de preparer Ie Blanc de plomb', 50-53.
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het loodwit grauw werd sterk venninderde, niet aileen omdat het een veel
schoner materiaal was om mee te werken, maar ook omdat de paardemest vaak
zwavel houdende dampen af gaf die met het lood tot zwarte loodsulfiden rea73
geerden. Fishwicks methode werd na het afIopen van zijn octrooi in vele
Engelse fabrieken ingevoerd, vaak in combinatie met een kunstrnatige verwarming van de broeihokken, waarbij door temperatuurmeting en warmteregula74
tie voor een nog gelijkmatiger temperatuurverdeling zorg gedragen werd. De
lagen run konden daarbij minder dik zijn, zodat nu wei zeven tot elf lagen
loodwitpotten in de broeikarners konden worden geplaatst.
Deze vernieuwingen in de Engelse loodwitbereiding waren vrijwel zonder
uitzondering ontwikkeld door loodwitrnakers. Door nieuwe mechanische
hulprniddelen toe te passen en door nieuwe materialen in te zetten reageerden
zij op de problemen van de fabriekspraktijk. Het resultaat was een witter en
beter produkt dat het succesvol opnam tegen de Hollandse fabrikaten. Ondanks de vele modificaties in de bereidingswijze (slibben, k1opmachine, run,
verwarmde hokken), bleef men deze wijze van werken in Engeland overigens
hardnekkig het Dutch process noemen. Essentieel was blijkbaar dat een aantal
centrale elementen van het Hollandse procede, als het gebruik van aardewer75
ken potten, loden platen en azijn, onverminderd werden toegepast. In de
laatste twee decennia van de achttiende eeuw werden er echter ook methoden
voor de loodwitbereiding ontwikkeld die radicaal braken met deze essentiele
onderdelen van het Hollandse proces. De oorsprong van deze innovaties lag
niet in de fabriekspraktijk, maar kwam uit een geheel andere richting: aan de
basis ervan lag een revolutie binnen de chemie.
Eeuwenlang hadden de chernici het loodwit opgevat als een 'Ioodkalk' die
door de kracht van zuren, zoals azijn, uit lood kon ontstaan.76 Volgens de in
de achttiende eeuw dominante theoretische opvatting van de Duitser Georg

73 Chaptal, Chimie appliquee aux arts, 308; Van Dijk, Verlumdeling over het loodwit, 42-43.
74 De eerste indicaties dat de temperatuur in de hopen gemeten en gecontroleerd werd dateren
uit dejaren 1790-1800. In 1804 nam J .S. Saxelbye,loodwitmaker uit Derby, een Engels octrooi
op een methode voor de temperatuurregulatie in de broeikamers. lie: Frans octrooi 1791 van
Chaillot(deprusse), Annales des Arts et Manufactures 45 (1812) 259-262; Van Dijk, Verhandeling over het loodwit, 37-41, 43, 50; EP no. 2758.
75 Voor een overzicht van de Engelse loodwitbereiding (Dutch process), zie: (Muspratt), Chemistry, theoretical, practical and analytical, as applied to the arts and manufactures. 3e druk
(Londen z.j. [1876]) 301-304.
76 lie Lancilotti, De brandende salamander; en P.J. Macquer, Dictionnaire de chymie, contenant La tMorie et La pratique de cette science. 2de druk. I (parijs 1778)1, 335-336 en idem. III,
207-208.

DE VLIEGER, HOMBURG NEDERLANDSE LOODWfTINDUSTRIE

33

Ernst Stahl (1659-1734) maakte de azijn daarbij het lood het zogenaamde
'flogiston' afhandig. Tussen 1770 en 1790 raakten, door het werk van chemici als Joseph Black (1728-1799), Joseph Priestley (1733-1804), Torbem
Bergman (1735-1784) en Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794), de opvattingen op het gebied van de chemie sterk in beweging. Daarbij ging het niet
alleen om een grondige verbouwing van het gehele theoretische bouwwerk,
waarbij de Stahlse flogistontheorie het slachtoffer werd, maar ook om de
ontdekking van een groot aantal nieuwe verbindigen en reacties. Door de
ontdekking van een aantal nieuwe gassen, als het koolzuurgas door Black in
1756 (toen 'vaste lucht' of 'luchtzuur' genoemd) en de zuurstof door Priestley in 1774, wijzigde zich bijvoorbeeld de opvatting dat lucht een element
was radicaal. Uitvoerig onderzoek van Bergman naar de reacties tussen metalen en zouten gaf de chemici daarnaast het gereedschap in handen om op
77
een systematische wijze nieuwe bereidswijzen van stoffen te vinden. Dezelfde Bergman, die een meester op het gebied van de chemische analyse
was, ontdekte in 1774 dat ook het loodwit het door hem onderzochte 'lucht78
zuur' bevatte. Nadat dit door de chemische analyses van onder anderen
Klaproth en Chenevix bevestigd was, gold het nog voor het einde van de
achttiende eeuw als een vaststaand feit dat loodwit een verbinding was van
loodoxide (ca. 84%) met koolzuur (ca. 16%).
De betekenis van deze ontdekking voor de techniek van de loodwitbereiding
kan moeilijk overschat worden. Het feit dat loodwit koolzuur bevatte leidde
het tot een veel beter begrip van het Hollandse proces. Duidelijk werd nu dat
de broeiende paardemest, stro of run niet alleen voor de warmte zorgden, maar
ook het koolzuur leverden dat nodig was. Gisting en broeiing bleken process en
79
te zijn waar het door Black ontdekte koolzuurgas bij vrijkwam. Hierdoor
werd het opeens begrijpelijk waarom de vele pogingen de mest door ovenwarmte te vervangen zonder succes waren geweest.
Een van de eersten die de nieuwe inzichten in de praktijk bracht was Franz
Paul von Herbert (1759-1811), sinds 1781 directeur van de Klagenfurtse loodwitfabriek.80 Reeds zijn vader had consequent een bedrijfsstrategie gebaseerd
77 De literatuur over de zogenaamde 'chemische revolutie' is omvangrijk. Ter orientatie zie:
AJ. Ihde, The development of modern chemistry (New York 1964) 34-111, en F.L. Holmes,
Eighteenth-century chemistry as an investigative enterprise (Berkeley 1989)_
78 T. Bergman, De acido aifreo (Uppsala 1774); Mellor, inorganic and theoretical chemistry,
829,846-847.
79 1. Dall'armi, 'Memoire sur la fabrication du Blanc dePlomb', Bull. Soc. cf Encouragement
8 (1809) 358-363.
80 Dinldage, 'Die alteste osterreichischeBleiweissfabrik'; en E. Herbert-Kerchnawe, Die Bleiweiss-Fabrikation in Osterreich (Wenen 1898).
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op technische vernieuwing gevolgd en zich - door Kremser, Venetiaans en
Hollands loodwit naast elkaar te produceren - op de hoogte gesteld van alle
toen bekende varianten in de loodwitbereiding. Zoon Franz maakte een grondige studie van de chemie en reisde omstreeks 1791 naar de uni versiteit te Jena
om zich in de filosofie (Reinhold) en in andere wetenschappen te bekwamen.
Vermoedelijk ontmoette hij daar ook de hoogleraar in de chemie Johann Gottling (1753-1809), die goed van de laatste ontwikkelingen op zijn vakgebied
81
op de hoogte was. Teruggekeerd in Oostenrijk richtte Von Herbert in 1792
een tweede loodwitfabriek op, te Wolfs berg, waarbij het fabricageproces grondig veranderde en brak met de daarvoor door hem toegepaste Hollandse methode. In 22 verwarmde kamers plaatste Von Herbert grote houten vaten van
600 liter, waarin de loden platen boven appelazijn en gistende wijnmoer gehangen werden. De mest was daarmee uitgebannen en het arbeidsintensieve
vullen van grote aantallen keramische potten eveneens. Doordat de gistende
wijnmoer koolzuurgas leverde kon nu weI van door kachels gestookte vertrekken gebruik worden gemaakt en was het probleem van het grauw worden van
het loodwit door zwavelige dampen uit mest voorbij. 82 Met thermometers hield
Von Herbert de temperatuur nauwlettend in de gaten. Later voerde hij deze
nieuwe methode ook in Klagenfurt in en verving hij de ronde vaten door grote
houten kisten, die gestapeld konden worden en waarbij per kist een groot aantal gevouwen loden platen over latjes boven de wijnmoer en azijn kon worden
geplaatst. Dit vergrootte de produktiecapaciteit van de kamers en bespaarde
arbeid. De toevoer van extra koolzuur verhoogde ook de opbrengst van het
proces. Terwijl Coppens volgens de Hollandse methode uit 100 kg lood 85 kg
loodwit won, haalden de Oostenrijkse fabrieken soms zelfs 100 kg (= 80%
van het theoretische maximurn).83 Reeds in het eerste decennium van de negentiende eeuw stond het zogenaamde Kremserwit van Von Herbert op de
Europese markt als een van de allerbeste soorten loodwit bekend, met name
84
op het punt van de witheid.
81 Gottling was, na een reis door Engeland en Nederland (1787-1788) in 1789, hoogleraar
geworden. In 1796 richtte hij zelf in J ena een fabriek op waar hij loodwit bereidde uit loodoxide
en kali- of natronloog (en kalk). Hufbauer, Gerrruln chemical community, 207-208; Ludowig,
Handbuch der Bleiweiss- .. fabrication, 73.
82 In Engeland nam Thomas Grace, loodwitfabrikant te Londen, in 1800 een octrooi op onder
andere het gebruik van wijnmoer en andere gistende stoffen. EP no. 2461.
83 Van Oijk, Verhandeiing over het loodwit, 18-23, m.n. 22.
84 Oit blijkt duidelijk uit de gemodificeerde prijsvraag van de Societe d' Encouragement. In
1802 ging het erom een concurrerend loodwit te maken. In 1809 eistte het genootschap inmiddels
datdekwaliteit van het Kremserwitgeevenaard moest worden. (Merimee), 'Fabrication du Blanc
de Plomb'; ' Notice sur les Fabriques de Blanc de Krerns en Autriche', Bull . Soc. d Encourage-
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De meeste Oostenrijkse en Zuidduitse loodwitfabrieken namen de nieuwe
bereidingsmethode van Von Herbert over, terwijl ook in Engeland met verwarmde kamers gewerkt werd waarin de nm niet meer in lagen tussen de
potten werd geplaatst, maar aIleen nog op de bodem lag om door gisting kool85
zuur te leveren. Door verschillende verdere technische verbeteringen, die
ondermeer in de jaren 1820 door systematisch experimenteren door de technische directeuren van de Herbertse fabrieken gevonden werden, evolueerde
deze methode tot hetgeen later in de literatuur als het 'Duitse kamerproces'
bekend stond. Vanaf de jaren 1840 (Dietel, Waldthausen) bracht men in Duitsland ook stoom rechtstreeks in de kamers, wat de opbrengst verder verhoogde.
Tussen 1854 en 1882 schakelde de gehele Duitse loodwitindustrie, ook in het
86
noorden, over op dit verbeterde kamerproces.
De ontdekking van Bergman opende bovendien het zieht op geheel nieuwe
produktieprocessen, zonder azijn, zonder loodspiralen en zonder broeipotten. Op basis van de chemische samenstelling kon immers geconcludeerd
worden dat de dure azijn geen essentieel onderdeel was van het fabricageproces. 87 Dit inzicht, dat loodrecht stond op alle praktijkervaring, vormde de
basis van een nieuw patroon van technische ontwikkeling, in een richting
die afweek van alles wat tot dan toe door de loodwitmakers was geproblematiseerd. '(Voortaan)', zo resumeerde Robiquet in 1823 het werk van
Bergman, 'waren de scheikundigen in staat, (het loodwit) naar willekeur
door de dubbele keurverwantschap voort te brengen, en hadden (zij) de keuze tusschen aIle oplosbare onderkoolstofzure zouten, en aIle oplosbare loodzouten.'BB
ment 8 (1809) 313-314; Cadet de Gassicourt, 'Notice sur la fabrication du Blanc de Crems';
J.J. Prechtl, Grundlehren der Chemie in technischer Beziehung, II, Wenen 1815,201-202.
85 Herbert-Kerchna we, B leiweiss-Fabrication, 9-15; IJJdowig, Handbuch der B leiweiss- .. fabrication' 90; John Ham, EP no . 5377 (13 juni 1826).
86 J.H. de V1ieger, 'Loodwit, de ontwikkeling van het kamerproces' , Verfkroniek 62 (1989) 465469,510-512.
87 Dall'armi (1809) doorzag dat de azijn in het Hollandse proces slechts een intermediair was,
maar in die hoedanigheid wei de essentiele rol van katalysator vervulde (de term is van later
datum (nl. Berzelius circa 1830)). In de jaren 1820 en 1830 voerden chemici heftige debatten
over de vraag of de azijn mogelijk niet (ook) de leverancier van zuurstof en koolzuur was. Het
onderwek van Hochstetter (1842) wees de azijn definitief de rol van katalysator toe. Het Hollandse proces gaf wnder azijn geen resultaat, maar andere processen wnder azijn behoorden
uiteraard tot de mogelijkheden. Van Dijk, Verhandeling over het loodwit, 56-65; C. Hochstetter,
'Ueber Bleiweissbildung', lournalfiir praktische Chemie 26 (1842) 338-353.
88 Van Dijk, Verhandeling over het loodwit, 65.
Onder 'keurverwantschap' wordt tegenwoordig dechemische affiniteit verstaan. 'Onderkoolstof-
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Tegen deze achtergrond moet het opmerkelijke Engelse octrooi worden bezien dat in 1781 door James Turner werd genomen. Daarin werd voorgesteld
om in een enkel proces een gele kleurstof, loodwit en mineral alkali (soda) te
maken door simpelweg gedurende 24 uur of langer goudglit (loodoxide) met
zeezout en een beetje water te vermalen. Het voortdurende malen met water
moest ervoor zorgen dat hetkoolzuur uit de dampkringslucht in oplossing zou
gaan om zich met het lood te verbinden. 89 De wetenschappelijke en technische
basis voor dit octrooi was in de voorafgaande vijftien jaar gelegd door het werk
van onder andere Bergman en door de inspanningen van verschillende chemici
om de commercieel zo belangrijke soda uit het rijk voorradige zeezout te bereiden. Tussen 1766 en 1771 experimenteerden in Engeland James Watt
(1736-1819) en James Keir (1735-1820) op advies van Joseph Black, met een
methode om uit zeezout en kalk soda op industriele schaal te maken. De DuitsZweedse chemicus Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) kwam in dezelfde tijd
met de suggestie om goudglit, in plaats van kalk, te gebruiken voor dit doe!.
Vanaf 1780 werd dit idee van Scheele in Londen, waarschijn1ijk door Turner,
in praktijk gebracht. Omstreeks 1788 voerde Chapta! in zijn fabriek te Montpellier dezelfde methode in. Het octrooi van Turner kwam er dus in feite op
neer om het afvalprodukt van de sodabereiding a1s een zelfstandige verfstof
op de markt te brengen. Door de ontdekking die Bergman in 1774 had gedaan,
was het voor Turner aannemelijk dat het witte loodzout dat in het proces werd
waargenomen het commercieel aantrekkelijke loodwit was. Het gloeien van
dit zout leverde de gele kleurstof Op.90
De verhouding tussen de hoeveelheden zeezout en goudglit en de tijd die
men het proces liet duren bepaalden welke de eindprodukten zouden worden.
Als er niet voldoende koolzuurgas uit de lucht kon worden opgenomen werd
er geen loodwit (of loodcarbonaat) gevormd, maar een mengsel van (basische)
loodchlorides, dat ongeschikt was als verfstof. WeI kon uit dat mengsel door
gloeien de fraaie gele kleurstof verkregen worden en het was in die laatste
richting dat Turner zijn proces commercialiseerde. Zijn Turner's PaJent Yellow, of Engels geel, werd een groot succes en verschillende andere fabrieken,
91
binnen en buiten Engeland, gingen deze kleurstof maken. Toch werden op

ZlIre :wuten' worden tegenwoordig 'basische carbonaten' genoemd.
89 J ames Turner, EP no. 1281 (26 febr. 1781).
90 H. Cassebaum, Carl Wilhelm Scheele (Leipzig 1982) 85; F. Ferchl, Chemisch-Pharmazeutische Bio- und Bibliographilwn (Mittenwald 1938, reprint 1984) 546; Clow en Clow, Chemical
revolution, 93-98; Holmes, Eighteenth-century chemistry, 96-97.
91 Jacob, Chemische Vor- und Friihgeschichte, 276; Clowen Clow, Chemical revolution, 101 ;
Precht, Grundlehren der Chemie, 199
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basis van het proces van Turner verschillende pogingen ondernomen om daadwerkelijk loodwit te maken. Ben drietal methoden werd met dit doel op een
industriele schaal in de praktijk gebracht. De eerste methode kwam er in essentie op neer om de gevonnde loodchloriden met zwavelzuur om te zetten in
loodsulfaat, dat vervolgens met een alkalicarbonaat (soda, potas of ammoniumcarbonaat) tot een loodwit reageerde. Dit was de manier waarop Chapta!
in Montpellier loodwit maakte.92 Ook de tweede methode, die in 1806 door de
genoemde James Keir werd geoctrooieerd, nam de loodchloriden totuitgangs93
punt en zette deze om met behulp van alkali en koolzuur. De derde methode,
die in 1796 door de veelzijdige chemicus en entrepreneur Archibald Cochrane
(Lord Dundonald) werd ge'introduceerd, kwam neer op een aanpassing van de
reactieomstandigheden tijdens de eerste fabricagestap, de reactie tussen goudglit en zeezout. Lord Dundonald (1743-1831) was in die tijd betrokken bij een
fabriek in de buurt van Newcastle die op basis van het Scheeleffurner-proces
soda en Turner's geel maakte. Zijn belangrijkste wijziging in het proces van
Turner kwam neer op het herhaald laten uitvoeren van de trits bevochtigen,
mengen/roeren, en drogen, eventueel gecombineerd met het herhaald toevoeren van koolzuurgas. Dit had tot doel zowel de opname van het koolzuurgas
in de oplossing te vergroten, als de overdracht van het koolzuur (carbonaat)
naar het lood te verbeteren. Dundonald had hierover een betrekkelijk uitgewerkte theorie die erop neerkwam dat in de eerste (denkbeeldige) reactiestap
kaliumchloride (dat hij prefereerde boven zeezout) met goudglit reageerde tot
kaliloog en loodchloride. In de tweede stap trok het kaliloog het koolzuurgas
uit de lucht aan. In de derde stap werd het carbonaat van het kalium uitgewisseld met het chloride van het lood zodat, volgens Dundonald, loodwit en kaliumchloride werden gevonnd. Ret kaliumchloride was zodoende een kataly94
sator, die in dit cyclische proces netto niet werd verbruikt. In 1799 nam John
Wilkinson een Engels octrooi op vrijwel hetzelfde proces, met als belangrijkste verschil dat hij zeewater gebruikte in plaats van kaliumchloride. Dit bracht
hij in een fabriek in Lancaster daadwerkelijk in praktijk. Omstreeks 1809 werd
loodwit ook in de buurt van Wenen uit goudglit en keukenzout (zeezout) fa95
brieksmatig bereid.

92 Chaptal, Chimie appliquee aux arts. III, 308-310; Prechtl, Grundlehren der Chemie , 203204.
93 EP no. 2927; Clowen Clow, chemical revolution, 95-96, 203.
94 Schots octrooi 6 juni 1796, zie Clow en Clow, Chemical revolution, 100-101,383,416; EP
no. 2189 (18 augustus 1797); ' Nouvelles manieres de preparer Ie Blanc de P lomb', 60-63.
95 John Wilkinson, EP no. 2321; (O'Reilly), 'Observations sur quelquel nouvelles methodes ',
176-177, 179-180; Van Dijk, Verhandeling over het loodwit, 50; Cadet de Gassicourt, 'fabrica-
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De genoemde process en op basis van zeezout en goudglit leverden een loodwit op dat minder dekkend was dan het loodwit dat op de Hollandse wijze was
gemaakt. AIleen onder de bijzondere omstandigheden van de Napoleontische
tijd, toen de prijs van soda hoog was en ook de intemationale loodwithandel
was verstoord, kon dit loodwit zich handhaven. Toen na 1815, eerst in Frankrijk en later in Engeland, de soda op een zeer grote schaal volgens het zogenaamde Leblanc-proces geproduceerd ging worden, viel de economische basis
onder het Scheeleffurner-proces weg. De slechtere dekkracht van dit loodwit
zorgde voor de genadeklap.
Het probleem van de dekkracht volgde ook als een schaduw de geschiedenis
van het loodwit dat volgens het proces van Thenard in de prestigieuze fabriek
te Clichy werd bereid. Net als Dundonald ging Thenard van de grondgedachte
uit dat het economisch gunstig was bepaalde chemicaIien die aan de reactie
deelnamen weer terug te winnen, en zo een cyclisch proces uit te voeren. In
de eerste stap van zijn proces werd uit houtazijn en goudglit onderazijnzuurlood (basisch loodacetaat) gemaakt. Dit was de verbinding die als intermediair
in de vorming van loodwit optrad. Stap twee bestond narneJijk uit het doorieiden van grondig gezuiverd kunstmatig bereid koolzuurgas - verkregen uit de
verbranding van steenkool - door hoge kuipen waarin zich een oplossing van
dit basische loodacetaat bevond. Er vormden zich dan een neerslag van loodwiten een oplossing van loodacetaat (loodsuiker). Nahetaftappen van de zuur
geworden loodacetaat oplossing, die in een derde stap weer met goudglit tot
basisch loodacetaat werd omgezet, werd het neergeslagen loodwit uitgeschept,
gewassen en in vormpotten gedroogd. Netto kwam het proces dus neer op de
vorming van loodwituit goudglit en koolzuurgas. De houtazijn hoefde in theorie maar eenmaal gebruikt te worden om een eerste hoeveelheid basisch loodacetaat aan te maken. Aangezien aile reacties zich in oplossing afspeelden en
pompen, roerders en dergelijke door grote stoommachines werden aangedreven, was de situatie voor de arbeiders te Clichy geheel anders dan in een
Hollandse fabriek. Het giftige loodwitstof ontbrak. De arbeidshygienische
kant van het Clichy-proces, waarover in de Franse literatuur menige lofrede
te vinden is, vormde dan ook, naast de superieure witheid van het produkt, een
van de sterke kanten van deze nieuwe methode. 96
Vergelijken we de processen van Chaptal, Keir, Dundonald en Thenard met
het bewerkelijke Hollandse proces dan dringt zich de gedachte op dat dit in de
negentiende eeuw onvermijdelijk de ondergang tegemoet moest gaan. In de
tion du Blanc de Crems', 358.
96 Van Dijk., Verhandeling over het loodwit, 65-84; (Merim6e), 'Fabrication du Blanc de Plomb' ,
277-279; Boullay, d ' Areet en Merimee, ' Ceruse de la Fabrique de Clichy·. 180-182.
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'wetenschappelijke' processen immers werden noch mest, noch (duizenden)
broeipotten, noch - of nauwelijks - azijn gebruikt en enorm op de procesduur
en op de arbeiskosten bespaard. Waar het Hollandse proces weken duurde kon
hier eenzelfde hoeveelheid loodwit in enige dagen worden geproduceerd.
Toch lagen de zaken niet zo simpel. In de fabriek te Clichy waren grote hoeveelheden brandstof nodig voor het aandrijven van de stoommachines en de
produktie van het koolzuurgas. Veel meer dan bij het HoUandse proces bepaalde zodoende de steenkoolprijs de kosten. Daarnaast was er het probleem
van de dekkracht. Decennia lang is er gestreden door fabrikanten, handelaren,
aannemers, schilders en chemici over de vraag welk loodwit het beste schilderwerk opleverde. Franse bronnen getuigen van de superieure dekkracht van
97
het produkt uit Clichy, Nederlandse bronnen beweren het tegendeel. Toch
schijnt de laatste partij het gelijk aan zijn zijde gehad te hebben. De fabriek te
Clichy floreerde niet, na 1820 richtten nieuwe Franse loodwitrnakers hun fabrieken vrijwel steeds volgens de, al dan niet gemodificeerde, Hollandse methode in, en halverwege de negentiende eeuw was er binnen de chemische
wereld een vrij grote consensus dat loodwit bereid uit goudglit over het a1gemeen te kristallijn was om een goede dekkracht te hebben.98
Desondanks ging er van de nieuwe 'wetenschappelijke' bereidingsmethoden
een enorme aantrekkingskracht uit, die er voor zorgde dat er voortdurend door
chemici en fabrikanten naar verbeteringen gezocht werd, om zo een produkt
te bereiden dat de concurrentie het het 'oude' loodwit op alle fronten aankon.
AIleen al in Engeland kwamen tussen 1800 en 1870 tiental1en loodwitoctrooien uit. In dat spanningsveld tussen de onmiddeUijke econornische eisen van
de markt en het risico in de toekomst door nieuwe technische vondsten van de
kaart geveegd te worden, moesten de Nederiandse loodwitrnakers na 1815
voortaan hun weg zien te vinden.

97 Boullay, d' Areet en Merirnee, 'Ceruse de la Fabrique de Clichy'; 'Note sur les qua lites de
la ceruse de Clichy', Bull. Soc. rl Encouragement 16 (1817) 96; A van derToorn, 'Aan den Heer
Redacteur van den A1gemeene Konst- en Letterbode', Algemeene Konst- en Letterbode (1823)
1,242-243 [hierna a ls AKLB); Van Dijk, Verhandeling over het loodwit, 74-84.
98 Ludowig, Handbuch der Bleiweiss- .. fabrication, 79-85. De fabriek van Roard te Clichy
bestond nog in 1865. Daarnaast was er, omstreeks 1830/1837, slecht een andere Fransefabriek
op het Clichy-proces overgegaan. Bull. Soc. d' Encouragement 55 (1856) 743-751 en idem 64
(1865) 129-135.
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De Nederlandse loodwitindustrie na 1815
Na het weerkeren van de vrede in 1815 zag de wereld er voor de Nederlandse loodwiunakers geheel anders uit. Zoais we hierboven hebben laten zien
vonnden de jaren tussen 1789 en 1815 lOwel in technologisch ais in economisch opzicht een scharnierpunt. De dominante positie op de wereldmarkt
was aangetast en vrijwel overai kregen de Nederlandse fabrikanten nu te
maken met tolmuren die werden opgetrokken om de plaatselijk jonge loodwitindustrie te beschennen. Ook de Franse tijd zelf was voor een groot deel
van de Nederlandse loodwitindustrie bepaald desastreus verlopen. Gedurende jaren was er geen aanvoer van Engelse lood en de intemationaie zeehandel liep steeds meer terug. Dit was vooral funest voor de op de wereldhandel
georienteerde Amsterdamse en Zaanse industrie. 99
TABEL I: Het aantalloodwitfabrieken in Nederland, 18()()·1890.
1800

1816

1824

1843

1855

1865

1890

regio Amsterdam
en de Zaanstreek
regio Rotterdam
overig Nederland

10
15
11

7
14
8

4
14
4

4
7
6

4
6
6

1
3
5

3
4

totaal

36

29

22

17

16

9

8

Bronnen: gegevens over individuele bedrijven en een groot aantal statische bronnen, waarvan
de belangrijkste zijn: de reeds genoemde bronnen met betrekking tot 1800; Korteweg, "Rotterdamse welvaartsbronnen"; RGP 98, 99 en 168; het adres van de Rotterdarnse loodwitrnakers
van 1824 (zie onder); TvN 1846; Statistisch Jaarboekf,je) 1851-1860; Provincie Verslagen
1851-1871; Berigten over het Fabrijkwezen in hetjaar 1856, Haarlem z.j. (1857); idem in het
jaar 1857, Haarlem z.j. (1859) ; Statistiek van het Koningrijk der Nederlanden. Bescheiden betreffende de Geldmiddelen. Tweede stuk Cs Gravenhage 1869), viJfde stuk, tweede gedeelte ('S
Gravenhage 1880), zeventiende stuk, tweede gedeelte Cs Gravenhage 1892) (patent-bela sting
1850/51,1860/61,1878179,1890/91); TvN 1865-1871.

De Rotterdamse industrie kon over land de handel met de belangrijke Franse
markt voor een groot deel voortzetten, vooral nadat na de inlijving bij het
99 Van der Woude, 'De Goldberg-enquete', 130, 158-159, 166-167; Nernnich, Original-Beitrage, 294; d' Alphonse, Aper~u sur la Hollande, 294-295.
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Keizerrijk de Franse invoerheffing op loodwit geheel verviel. 1OO In tegenstelling tot wat elders in Nederland het gevaI was, kwam de Rotterdamse loodwitindustrie de oorlogsperiode dan ook betrekkelijk ongeschonden door (tabell).
Ook na 1815 vertoonde de Rotterdamse loodwitnijverheid een ontwikkelingspatroon dat opmerkelijk verschilde van dat van de rest van de Nederlandse industrie. Terwijl aile Nederlandse bedrijven bij de regering klaagden
over de invoerrechten op lood en over de hoogte van de accijns op azijn en
pleitten voor het verlenen van faciliteiten en het geven van premies, klonken
aIleen uit de Rotterdamse regio klachten over de hoge invoerrechten op
loodwit van circa 40% die door de Franse regering was ingesteld. 10J Toen de
Franse regering per 1 april 1824 bovendien de invoer van loodwitbroden de karakteristieke handelsvorrn van de Hollandse fabrieken - verbood,
wendden twaalf Rotterdamse loodwitmakers zich in een petitie tot koning
Willem I met het verzoek om bij de op handen zijnde handelsbesprekingen
met de Franse regering te onderhandelen over het intrekken van deze importmaatregel en lo mogelijk ervoor te zorgen dat ook het inkomend recht
lOU worden verlaagd. Drie achtste van de totale produktie van de Noord- en
Zuid-Nederlandse loodwitindustrie werd toen nog naar Frankrijk geexpor102
teerd. De invoerrnaatregel werd inderdaad ingetrokken, maar het hoge invoerrecht van 30-33 franc per 100 kilo bleef van kracht. Ben tweede verlOekschrift dat de Rotterdamse loodwitfabrikanten hierover in 1828 aan de
koning schreven, kreeg de steun van de Nederlandse regering niet. 103

\00 Boullay, d' Arcet en Merimee, 'Ceruse de la fabrique de Clichy', 180; S. Korteweg, 'Rotterdarns welvaartsbronnen in 1816', Rotterdamschlaarboekje, 3e reeks 4 (1926) 1962, m.n. 48
en 62.
\01 Brugrnans, RGP 98, 180-181,334; J.J. Brugrnans, red., Statistieken van de Nederlandse
nijverheid uit de eerste helft der 1ge eeuw. Tweede stuk. Rijks Geschiedkundige Publicatien, 99
Cs-Gravenhage 1956) 760-761 [hierna RGP 99); D. Darnsrna, J.M.M. de Meere en L Noordegraaf, red., Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 1ge eeuw. SuppLement. Rijks GeschiedkundigePublicatien, 168 Cs-Gravenhage 1979) 348-349 [hierna RGP 168) ;
Korteweg, 'Rotterdarns welvaartsbronnen', 48, 62. De Franse tol was 30 franc per 100 kilo bij
invoer met Franse schepen en 33 franc per 100 kilo (dat is ruim fl. 15,-; bij een loodwitprijs van
circa fl . 35-40 per 100 kilo!) bij invoer met vreemde schepen. Het Nederlandse invoerrecht van
fl. 4,- per 100 kilo was in vergelijking daarmee zeer bescheiden.
102 ARA: St. Secr./ 2243, 3-6-1825 no . 62. Zie ook Maclean, 'Loodwitfabrieken', 235-236. In
het latere Belgie waren toen 3 a 4 loodwitfabrieken, die vooral naar Frankrijk exporteerden. De
totale produktie in de Nederlanden bedroeg 4.000.000 kilo, waarvan dus 1.500.000 kilo naar
F rankrijk ging.
\03 Maclean, 'Loodwitfabrieken', 236.
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Na 1828 volgden enige zeer slechte jaren voor de Nederlandse loodwitindustrie. De winsten daalden, of sloegen om in verlies, de Franse en Rijnlandse
loodwitindustrie hadden inmiddels een behoorlijke omvang en de Belgische
opstand zorgde voor een forse verstoring van de markt en voor een diepe crisis
104
in de handelsrelaties met Frankrijk. Bang dat 'een algeheele vemietiging
van (deze) tak van inlandsche nijverheid' voor de deur stond, gaf de regering
- na jaren vergelijkbare verzoeken te hebben genegeerd - in 1830 eindelijk
gehoor aan een verzoek van een viertal Amsterdarns!Zaanse fabrikanten om
de loodwitindustrie vrij te stellen van de accijns op azijn. Na gedurende twee
jaar restitutie van accijns uit het Fonds voor Nationale Nijverheid verkregen
te hebben werd bij wet van 4 mei 1832 (Staatsblad no. 14) aan de loodwitmakerijen en de daaraan verwante sacharum saturni (loodsuiker) stokerij definief
105
vrijdom van de accijns op azijn verleend. Voor de Rotterdarnse loodwitindustrie bood deze maatregel onvoldoende soelaas. Binnen enkele jaren moesten zeven van de veertien Rotterdarnse fabrieken geheel sluiten, of - in min106
stens een geval - naar Noord-Frankrijk worden verplaatst. Toen in 1840 de
Franse invoerrechten op loodwit, in het kader van een Frans-Nederlands handelsverdrag, uiteindelijk fors werden verlaagd, was de Franse markt reeds
107
vrijwel geheel voor Nederland verloren.
Er is geen enkele aanwijzing dat de Rotterdamse loodwitindustrie deze crisissituatie tussen 1815 en 1840 door technische vemieuwing, anders dan door
de vertrouwde strategie van het 'letten op aile kieinigheden' , heeft proberen
te bestrijden. De traditionele Hollandse bereidingswijze werd door de Rotter108
damse loodwitmakers absoluut niet geproblematiseerd. Aile aandacht ging
104 De Vlieger, 'Loodwitmakery aan den Ouden Rijn'; De Vlieger, 'Zaanse loodwitrnolens ' ,
347-348; Maclean, 'Loodwitfabrieken', 236.
105 Het rekest was afkomstig van de firma's Gebr. van Coppenaal & Co. (Amsterdam, fabriek
te Sioterdijk), P .H. Bicker (Amsterdam), Pieter Grootes & Compo (Wormerveer, fabriek te Koog
aan de Zaan) en Hk. ter Meulen & Compo (Amsterdam, fabriek te Bodegraven). Het citaat komt
uit de notitie die de betrokken ambtenaar maakte bij het rekest. ARA: St. Seer. 14-1-1832, no.
26; 28-1-1832 (met rekest, exh. 3-2-1830).
106 Van Oijk, Verhandeling over het loodwit, 2-3, 84; Polytechnisches JourfUll37 (1830), 227;
MacLean, 'Loodwitfabrieken', 236-237.
107 LJ. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht Cs-Gravenhage 1961) 144.
Bovendien verlaagde de Franse regering gelijlctijdig het invoerrecht op lood en bevoordeelde w
de nationale industrie. Zie brief dd. 13-10-1843 van RH. van Someren en c.T. Snellen aan de
Minister van Finantien (ARA: Binn!. Z, Nijv. inv. 668); en TvN (1846) 118.
108 Een treffende illustratie wordt geleverd door inlichtingen die de Rotterdamse loodwitmakers
in 1844 verstrekten aan het Rotterdamse departement van de Nederlandsche Maatschappij ter
Bevordering van Nijverheid. Aile radicale pogingen tot vernieuwing werden wndermeer van een
negatief commentaar voorzien. Ook de rapporteur van het departement was (de mogelijkheid
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uit naar de bestrijding van maatregelen van handelspolitieke aard. Deze houding van de Rotterdamse fabrikanten mag in de ogen van de modeme lezer
conservatief lijken, gemeten naar de gegevens die de Rotterdammers toen zelf
ter beschiklcing stonden was ze alleszins redelijk. De bescherrnende tolmuur
van 40% invoerrecht die opgetrokken was rond de voor hen verreweg belangrijkste markt, was inderdaad een dramatisch fenomeen. Bovendien, eenmaal
aangeland op de Franse markt was het Hollandse produkt op het gebied van
de kwaliteit de onbetwiste marktleider. Zo zag de Franse concurrentie zich
gedwongen om het loodwit ook als broden te verpakken in blauw papier en
als "Hollands loodwit" te verkopen. Nog veelzeggender voor de preferenties
van de markt was de weerstand die er heerste tegen het volmaakt witte produkt
van de fabriek te Clichy. Afgewezen door de Franse schilders vanwege de, al
dan niet vermeende, lagere dekkracht, zagen de fabrikanten uit Clichy zich in
de loop van de jaren 1820 zelfs gedwongen om hun loodwit door het toevoegen
van onder andere beenzwart minder wit te maken (!), zodat het meer ging lijken
op het loodwit dat met het HoUandse proces was gemaakt. 109 Deze feiten maakten dat er in de ogen van de Rotterdarnse loodwitrnakers geen enkele reden
was om van de traditionele fabricage methoden af te stappen. Hun recept tegen
de buitenlandse dreiging bestond uit de strikte handhaving van de 'de deugelijkheid van het fabrijkaat', gekoppeld aan pogingen om via de politiek han110
delsbelemmeringen en belastingnadelen uit de weg te ruimen.
De buiten de Rotterdamse regio gevestigde loodwitindustrie bevond zich in
verschillende opzichten in een andere situatie. Ze opereerde niet alleen op een
veel groter aantal mark ten, maar had daar ook met concurrentie te maken van
een andere aard. Waar de Rotterdarnse bedrijven, richting regering, over de
Fransen klaagden, horen we de Amsterdamse en Zaanse bedrijven klagen over
de concurrentie door de Engelse loodwitindustrie. Hierbij ging het, anders dan
in het Franse geVal' niet primair om de tolmuren rond de Engelse thuismarkt,
die inuners grotendeels in de zeventiende en achttiende eeuw reeds verloren
was gegaan, maar om de concurrentie die de Engelse industrie de Hollandse
op vreemde markten (Hamburg, Duitsland, Scandinavie) bezorgde. In eerste
instantie week de reactie van de AmsterdamslZaanse industrie op deze dreiging niet af van die van de Rotterdamse loodwitrnakers. Door 'de zwaarte
(van) s'lands impositie zo op 't rniddel van de waag, .. (op de) inkomende en
van) een zekere partijdigheid niet ontgaan. TvN (1846) 116-119.
109 Boullay, d' Areet en Merimee, 'ceruse de la fabrique de Clichy'; J.J. de Cloet. Handboek
voor slaatsmannen, koopLieden,fabrijkanten, trafijkanten enmanufakturiers (Utrecht 1826) 227228; Van Dijk, VerhandeLing over het Loodwit, 72-84; PoLytechnisches fournal37 (1830) 227.
110 TvN (1846) 117-119.
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uitgaande rechten en op de turf' was men, zo stelde de firma Pieter Grootes &
Co. in 1800, 'niet in staattegen de Engelse natie te fabriceren,.111 Ook volgens
de Amsterdamse loodwitmakers waren het vooral de lagere daglonen en lag ere
belastingen in het buitenland, die het de Hollandse fabrieken moeilijk maakll2
ten. Hoe voor de hand liggend het ook was om in de richting de overheid
juist deze zaken te benadrukken, de afwezigheid van opmerkingen in de bronnen uit die tijd over de technische vernieuwingen die toen in het buitenland
plaatsvonden is opvallend.
In het tweede en derde decennium van de negentiende eeuw veranderde deze
situatie. In sommige geschriften klonk toen voor het eerst het besef door dat
er meer aan de hand was dan alleen maar een prijsconcurrentie vanuit de
Engelse industrie. Ook de kwaliteit van de Engelse waar bleek in vele gevallen
beter te zijn. Verschillende onderdelen van de HoUandse loodwitbereiding
werden nu voor het eerst geproblematiseerd. De Haarlemse Nederlandsche
Huishoudelijke Maatschappij loofde in 1816 haar tweede gouden medaille uit
'voor hem, die een middel opgeeft, waardoor het Loodwit deszelfs oorspronkelijke witheid blijft behouden en het beste Loodwit in kracht evenaart'. Een
bevredigende reactie kwam evenwel niet binnen, want de prijs werd niet toegekend. ll3 Ook W. van der Vuurst ging drie jaar later in zijn Natuurlijke en
oordeelkundige beschrijving der verfwaren nadrukkelijk in op de middelen
114
om een zo wit mogelijk loodwit te bereiden. Zijn raadgevingen in dit verband waren betrekkelijk conventioneel. Anderen echter, benadrukten dat door
'vorderingen in de scheikunde, bij onze naburen', de 'aloude roem, van dezen
grooten tak onzer nijverheid' veri oren dreigde te gaan.J15
In een concept-prijsvraag die de Groningse scheikundige Sibrandus Stratingh Ez. (1785-1841) in 1823 opzond naar het Bataafsch Genootschap der
proefondervindelijke wijsbegeerte, werd reeds duidelijk afstand genomen van
de 'moeijelijke en omslagtige bereiding' van het Hollandse loodwit en nadrukkelijk de vraag gesteld of het niet eenvoudiger zou zijn door 'kunstwarrnte'
(kamerproces) of door 'nederploffmg' (Thenard/ Clichy) lood wit van dezelfde
116
deugdzaamheid te bereiden. Net als verschillende andere kritische kantteIII Van der Woude, 'De Goldberg·enquete', 159.
112 RGP 98, 18()'181; vgl. ookNernnich, Original·Beitrage, 294; RGP 168,348·349; en de pe.
titie van de Amsterdams/Zaanse loodwitmakers uit 1829/1830, ARA: St Seer. 28-1 1832.
113 AKLB (1816) II, 57-58. Wei kreeg, mogelijk hiermee in verband staande, de firma Hendrik
ter Meul en & Compo uit Bodegraven in 1820 de tweede gouden medaille voor de uitvinding van
een 'k1opmolen'. Handelingen Ned. Huish. Mij . (1820/21); AKLB (1820) II, 140.
114 W. van der Vuurst, Natuurlijke en oordeelkundige beschrijving van verfwaren (Amsterdam
1819).
115 De Cloet, Handboek voor staatsmannen, 227-228.
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keningen bij het Hollandse proees was dit typiseh het eommentaar van een
buitenstaander. In de loodwitindustrie zelf veranderde er over het algemeen
weinig en oak waar er wei iets vernnderde lijken het vooral de nieuwkomers
in de branche geweest te zijn die de vernieuwingen introduceerden. Zo schafte
in 1824 W.D. Bosch voor zijn zojuist opgerichte loodwitfabriek in's Hertogenboseh als eerste loodwitmaker in Nederland een stoommachine aan en
vroeg, vermoedelijk, de Utreehtse loodwitfabrikant Comelis Hoogeveen
(1791-1874) korte tijd nadat hij zijn fabriek had opgerieht aan zijn kundige
stadsgenoat Van Dijk om over versehillende aspecten van de loodwitbereiding
het lieht van de 'seheikundige wetensehap' te laten sehijnen. ll7 Een andere
nieuwkomer even wei, besloot tot een veel radieale aanpak: jonkheer mr. Henrie Bicker (1777-1834), die druk doende was van zijn zoons sueeesvolle fabrikanten te maken.

P.". Bicker te Amsterdam
Na 1815 had jhr. Henrie Bicker, zoals hij in twee brieven uit 1825 aan koning Willem I mededeelde, om de ontwikkeling van de nijverheid in het
landsbelang te steunen en ten behoeve van zijn zoons, sueeessievelijk een
bierbrouwerij (1819), een bier- en wijnazijnmakerij, een mouterij en wijnkoperij, een fabriek van salpeter, zwavel, vermiljoen, hars en saccharum saturni en, tenslotte, een loodwitmakerij (1824), gekocht. 118 Deze loodwitfabriek
lag aan de Stadsbuitensingel van Amsterdam, bij de Overtoom. De leiding
ervan gaf Bicker weldra over aan zijn zoon jhr. Pierre Hebert Bicker (18051861), die ook de azijnmakerij en de brouwerij onder zijn beheer kreeg.

116 Het Rotterdamse genootschap nam de vraag overigens niet over. Zie: MJ . van Lieburg,

Het BataafschGenootsclulp der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, 1769·1984: een
bibliografisch en documenterend overzicht (Amsterdam 1985) 32, 106.
117 Van Dijk vermeldde dat hij zijn onderzoek deed op verzoek van een loodwitfabriek, die hij
regelmatig bezocht. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat het daarbij om de nieuwe
fabriek van Hoogeveen ging. De stoommachine van Bosch noemde Van Dijk in een adem met de
Engelse loodwitmakerij, die hij overigens niet zo positiefbeoordeelde.
Van Dijk, Verlulndeling over het loodwit, v·viii, 16·17, 32; ARA: Nat. Nijvh., inv. 399, 28·1·1831,
6NN; Maclean, 'Loodwitfabrieken', 242.
118 ARA: St. Secr. K.B. 27·1·1826, no. 63 en no . 123 . Yoor het navolgende is voorts gebruik
gemaakt van het familie-archiefBicker, GAAmsterdam, inv. nrs. 507 en 511 (zie: l.H. van Eeghen,
Inventaris van hetfamilie·archief Bicker (Amsterdam 1956)); en van Maclean, 'Loodwitfabrie·
ken', 237·238.
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Alb. 3: Boven- (no. 1) en zij-aanzicht (no. 2) van de schulpbreker van PH. Bicker. waarmee
het loodwit van het lood gescheiden werd. De aangetaste loodrollen uit de broeistoven werden
in vat A gestort en vervolgens tussen de, zich grotendeels onder water bevindende, koperen cylinders B verbrijzeld. Het fijne loodwitpoeder viel door de gaatjes van de koperen zee! E en
kwam uiteindelijk in de ruimte H terecht. Het onverteerde lood blee! op de zee[ liggen. Door
onder water te werken kon de schade voor de gezondheid van de arbeiders beperkt worden.
Bron: octrooiaanvrage PH. Bicker 15 januari 1828; ARA , Binn. Zaken. ald. Onderwijs, 10-81828, no. 26.
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Anders dan de gevestigde Hollandse loodwitmakers was Henric Bicker ervan overtuigd dat het Hollandse loodwit 'niet die graad van volmaking' had
als het loodwit dat in Engeland werd gefabriceerd en dat om die reden de
Nederlandse industrie van verschillende markten werd verdrongen werd. Hij
beijverde zich dan ook om de Engelse vernieuwingen in te voeren in zijn
fabriek. In 1824 of 1825 liet hij tegen hoge kosten Engelse arbeiders en een
Londense meesterknecht overkomen, die hem behulpzaam waren bij de bouw
van een nieuwe fabriek en bij de constructie en installatie van verschillende
11 9
machines. Uit het Fonds ter aanmoediging der Nationale Nijverheid kreeg
hij een lening van fl. 30.000,- ter bestrijding van de gemaakte kosten.
Uit deze beschrijving en een in 1828 door P.H. Bicker ingediende octrooiaanvraag kan, in het licht van de hierboven behandelde innovaties in de Engelse loodwitmakerij, worden opgemaakt dat Bicker vermoedelijk gemetselde
broeistoven liet bouwen die hij met kachels verwarmen kon, al dan niet in
l 20
combinatie met het toevoegen van mest, stroo of run. Daamaast installeerde
hij een schulpbreker die in hoofdlijnen vergelijkbaar was met de in 1795 door
Ward gemtroduceerde machine (atb. 3), en een gesloten builkist ter vervanging van de kantstenen en het builen. In deze builkist werd het loodwit fijn
gemalen tussen twee ijzeren cylinders en door middel van een schudzeef gezeefd. De meest schadelijke bewerkingen in de loodwitmakerij, het kloppen
en het droge malen, werden zo door machines vervangen. Het invoeringsoctrooi dat Bicker op de twee genoemde werktuigen aanvroeg werd hem even wei
geweigerd, vermoedelijk omdat invoeringsoctrooien aileen verleend kon worden op uitvindingen waarvan het octrooi in het buitenland nog niet verlopen
was. Bovendien was er in de literatuur reeds over het toestel van Ward gepubliceerd en had de firma Hk. ter Meulen & Co. uit Bodegraven reeds in 1820
121
een klopmolen opgesteld. Het is tekenend voor de verhoudingen binnen de
toenmalige Nederlandse loodwitindustrie dat Bicker op deze voor de gezondheid van de arbeiders zo belangrijke werktuigen een monopolie aanvroeg. Hij
en mogelijk anderen die zich van zuIke machines bedienden, waren 'hierme-

119 ARA: SI. Seer., K.B. 27-1-1826, no. 63 en no. 123; en ARA: Binn. Zaken, afd. Ondw. 10-81828 no. 26 (briefP .H. Bicker 15-1-1828).
120 ARA: Binn. Zaken, afd. Ondw. 10-8-1828, no. 26; Vgl. TvN (1846) 116-117.
121 Omdat van de ' k1opmolen' van Ter Meulen geen gedetailleerde beschrijvingen bewaard zijn
gebleven is het niet mogelijk deze goed te vergelijken met de schulpenbreker van Ward. Mogelijk
waren beide duidelijk verschillend en ging het bij de k1opmolen omde gesloten kast (Handelingen
Ned. Huish. Mij 1820121), waarin zich talrijke door een nokkenas aangedreven stampers en k1oppers bevonden.
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de', vol gens Van Dijk in 1829, 'zeer geheim,.122 Een algemene habitus die
zich tot aile terreinen van de fabricage uitstrekte.

Nederlandse loodwitoctrooien, 1829-1869
Na het octrooi van Bicker werden er in Nederland tot 1869, toen de octrooiwet werd afgeschaft, nog zeventien octrooien op verbeteringen in de loodwitbereiding genomen (tabel 2). Slechts vijf van deze octrooi-aanvragen waren van Nederlanders atkomstig (Stratingh, Bicker, Van Someren en Snellen, Hoogen, en Hoogeveen). Negen octrooinemers kwamen uit Engeland,
twee uit de Verenigde Staten (Smith, Gardner & Co. en J.e. de Roode) en
een uit Frankrijk (Barrault).l23 In Engeland heerste inderdaad tussen ongeveer 1830 en 1845 een ware innovatiekoorts binnen de 100dwitindustrie. 124
Voortbouwend op de chernische en technische principes die rond 1800 door
mens en als Dundonald en Thenard met betrekking tot de loodwitbereiding
waren geformuleerd, trachtten vele Engelse chernici en fabrikanten nu door
de inzet van nieuwe chernische en mechanische hulpmiddelen tot een produkt te komen dat, hoewel niet via het HoUandse of het 'Dutch' proces bereid, ook met betrekking tot de dekkracht aan de eisen van de schilders zou
voldoen. 125 Aangezien vele van deze pogingen rnislukten, zowel wat betreft
de kostenkant van het fabricageproces als wat betreft de kwaliteit van het
produkt, leidde het herhaald uitproberen van nieuwe varianten tot een ware
proliferatie van octrooien.
Uit tabel 2 is te zien dat verschiUende Nederlandse bedrijven geprobeerd
hebben de geoctrooieerde processen in de praktijk te brengen. In een aantal
gevallen ging het daarbij om eigen octrooien, in andere gevallen om licenties
van Engelse bedrijven die, aI danniet onder druk van de Nederlandse overheid,
waren verstrekt. De octrooien die in Nederland in de praktijk werden gebracht
zuHen hieronder behandeld worden. Op de overige octrooien zal niet worden
ingegaan.

122 Van Dijk, Verhandeling over het loodwit, 53.
123 J.c. de Roode trad op als agent van een Engelse octrooihouder, maar het octrooi was oorspronkelijk een Amerikaanse ontdekking.
124 J.F. Sacher, 'Aus der Entwicldungsgeschichte der Bleiweissfabrikation', Farben Zeitung
46 (1941) 34-35.
125 Onder het 'Dutch' proces verstaan we lrier het Hollandse proces zoals dat met aile modificaties in Engeland werd uitgevoerd.
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TABEL 2: Nederlandse loodwitoctrooien, 1829-1869

nummer aanvrager
datum Doorman octrooi

betrokken
Nedl. firma

4-4-1 834

570

P.I. Mu ston

Gebr. van
Coppenaal & Co.

11-11-1836
234-1837

655
668

J. Fardon

12-8-1838
11-9-1838
3-4-1839

733
744
795

Th. de la Rue
S. Stratingh Ez.

1-6-1839
14-7-1839
26-3-1840

812
825
912

Th. de la Rue
G. Watson
P.I. Muston

23-5-1842
10-8-1842
16-11-1842

1169

20-11-1843

1319

5-4-1845
3-8-1855
1-11-1860
3-4-1867

1427
2399
3164
4178

G. Watson
P.H. Bicker
Smith, Gardoer
&Comp.
R.H. v. Someren
en C.F. Snellen
T.A. Hoogen
K. Hoogeveen
E. Barrault
J.C. de Roode

1218

P.1. Muston

P.I . Muston

Gebr. van
Coppenaal & Co.
Stratingh& Co.
Gebr. van
Coppenaal & Co.
P.H. Bicker
Gebr. van
Coppenaal & Co.
P.H. Bicker
P.H. Bicker
T.A . Hoogen
R.H . van
Someren en Co.
TA. Hoogen
C. Hoogeveen & Co.

lood

ingredienten
koolZllUT overig

l00dhagel

lucht

goudglit
loodhagel

koolzuur
koolzuur

goudglit
loodhagel
loodhagel

koolzuur
koolzuur

goudglit
goudglit
loodhagel

koolzuur
koolzuur

loodsuiker

koolzuur

azijn of salpeterzuur
ofloodsuiker

goudglit
goudglit
loodhagel

koolzuur

azijn

koolzuur
koolzuur

azijn

goudglit

lucht

keukenzout

goudglit
lood
goudglit
loodsulfaat

koolzuur
koolzuur
koolzuur

azijn

koolzuur

azijn of loodsuiker
soda of potas
loocb:litraat

azijn
azijn of salpek:rzuur

azijn

azijn

azijn

alkali

* = octrooi werd met verleend; Doorman = G. Doorman, Het Nederlandsch octrooiwezen en
de techniek der 1ge eeuw (, 's-Gravenhage 1947;) loodhagel = hagel en/of ander fijn verdeeld lood; goudglit = goudglit en/of andere loodoxiden; koolZllur = kunstmatig bereid koolZlIurgas; loodsuiker = loodsuiker en/of een ander neutraalloodacetaat.
Bron: ARA: St. Seer.; Binnl. Zaken, afd. Ondw.; idem afd. Nat. Nijv.; Doorman, octrooiwezen
en techniek der negentiende eeuw.

Warmeer we de technische ontwikkeling die door deze 17 octrooien wordt
gedocumenteerd in zijn geheel willen typeren, moet vooral geconstateerd
worden dat geen van de genomen octrooien een verbetering van het Hollandse proces betroL Het gebruik van mest of broeipotten was bij de hier geoctrooieerde process en geheel uitgebarmen_ Het weglaten van de azijn werd
weliswaar voorgesteld, maar was doorgaans weinig succesvoL Het octrooi
van Hoogeveen uit 1855 kwam nog het dichtst in de buurt van de Hollandse
methode: het betrof een variant op het Oostenrijks/ Duitse kamerproces.
Alle overige octrooien stonden in de chemisch-technologische traditie waarin met kuipen, oplossingen en dergelijke werd gewerkt. Een gemeenschappelijke techniek die aan bijna alle octrooien ten grondslag lag was de kunst-
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matige winning (door verbranding van houtskool, cokes of kalk), opslag (in
gasometers) en verplaatsing (door buizen en pijpen) van koolzuurgas. Hier
speelde ongetwijfeld de grotere technische beheersing van gassen, die door
de lichtgasbereiding verkregen was, een rol.

Gebr. van Coppenaal & Co. te Sloterdijk
Het octrooi dat de Engelsman Paul Isaac Muston, die toen in Genua verbleef, in maart 1834 in Nederland aanvroeg behelsde een methode om loodwit te bereiden die in zijn eenvoud verrassend was. Grondgedachte van het
octrooi was het idee dat zeer fijn verdeeld lood direct met het koolzuurgas
en de zuurstof uit de lucht kon reageren tot loodwit. In hoofdlijnen was dit
fenomeen reeds bekend. 126 De Weense technoloog Prechtl beschreef het betreffende proces in zijn in 1830 verschenen Technologische Encyklopiidie in
een betrekkelijk uitgewerkte vorm. Prechtls methode kwam er op neer om
gesmolten lood in een met koud water gevulde ronddraaiende cylinder te laten vallen, waardoor zich een fijn verdeeld loodhagel vormde. Het toevoegen van potas aan het water versnelde de vorming van loodwit, maar Prechtl
merkte op dat ook zonder potas het blootstellen van het vochtige en fijn verdeelde lood aan de lucht reeds voor de vorming van loodwit zorgde. 127 Het
octrooi van Muston bouwde hierop voort. Nieuw was het idee om de loodhagel nog fijner de verdelen door deze in een, in het midden rond een as
l28
scharnierende rechthoekige, loden bak heen en weer te laten rollen. Zo
ontstonden microscopisch kleine looddeeltjes die rechtstreeks door koolzuur
en zuurstof werden aangetast. Om het proces te versnellen konden deze gassen, in plaats van lucht te gebruiken, ook in een meer geconcentreerde vorm
worden toegevoerd.

126 Plinius vermelde reeds dat door metallisch lood met water in een mortier fijn te wrijven
loodwit gewonnen kon worden. Ook Guyton de Morveau observeerde in 1809 dat loodwit, in gedestilleerd water direct uit lood gevormd kon worden, blijkbaar onder invloed van opgeloste kool2llUr. Guyton de Morveau, Bull. Soc. d Encouragement 8 (1809) 198.
127 J.J. Prechtl, Technologische Encyclopiidie. II (Stuttgart 1830) 464-469. De genoemde methode om het lood te verdelen was al in 1818 door G.F. Hagner in Engeland geoctrooieerd. EP
no. 4211.
128 Oit idee was afkomstig van Emanuel Montebruno uit Genua. In december 1833 namen J .Re.
Torassa, P.1. Muston en H.W. Wood namens hem in Engeland een octrooi op deze uitvinding
(EP no. 6520). Het (franstalige) Nederlandse octrooi was hier een bewerkte en verkorte versie
van.
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De adviseur scheikundige- en werktuigktmdige zaken, Antoine Lipkens, die
over dit octrooi adviseren moest, was zeer enthousiast. Naar zijn mening kon
dit proces, 'uit hoofde van de vermindering der bij de vervaardiging .. gepaard
gaande kosten' , van een grote inv loed zijn op de vaderlandse loodwitindustrie.
Hij stelde daarom voor de eis hieraan te verbinden dat de octrooihouder binnen
een maand nadat zich een gegadigde melden, aan deze een licentie zou verlel29
nen tegen betaling van de helft der besparing op de fabricage.
Deze eis van de Nederlandse overheid bleef niet zonder effect. Toen Muston
in maart 1837 een tweede octrooi aanvroeg ter verbetering van het eerste, had
hij zich inmiddels verbonden met de eigenaren van de finna Gebr. Coppenaal
& Co., Herman Ie Jay en Pieter Leendert Jordens. 130 De finna Gebr. Coppenaal
& Co. was eigenaar van de reeds lang bestaande loodwitrnolen 'De Star' te
Sloterdijk (afb. 2). Uit het onderzoek dat Lipkens naar aanleiding van de tweede octrooi-aanvraag verrichte blijkt dat Muston en de Sloterdijkse loodwitmakers de grootste moeite hadden om het proces op een bevredigende wijze te
laten verlopen, waarbij reeds grote uitgaven waren gedaan. Het oplossen van
soda of potas in het water - zoals Prechtl reeds had voorgesteld! - gaf een
aanzienlijke verbetering evenals het doorleiden van de stroom ktmstrnatig gewonnen koolzuurgas, uit de verbranding van kalk, cokes of houtskool. J3J In
de loop van het daarop volgende jaar ging de flrma Gebr. van Coppenaal &
Co., waarvan Muston inmiddels fmnant geworden was, over tot de inrichting
van een fabriek op grote schaal. Ben, voor de toenmalige chemische industrie
zeer grote, stoommachine van 40 pk werd geplaatst die gebouwd was door de
finna W. Hawks & Co. te Newcastle. Deze machine dreef tien ijzeren wentelassen aan, die elk zes loden bakken, waarin uit loodhagel en koolzuur het
loodwit werd bereid. Bovendien was de machine bestemd voor het aandrijven
van twee luchtpompen waarmee de lucht naar twee gesloten ovens gevoerd
werd waarin het koolzuurgas werd geproduceerd. De afgewerkte stoom kon
gebruikt worden ter verwarming van een loodwitdrogerij.J32

129 ARA: Binn. Zaken, afd. Ondw. no. 4602; Zie ookNed. Staatscourant 17-4-1834 [hierna StC]
130 Mogelijk had Muston eerder contact gehad met de Utrechtse loodwitfabriek C. Hoogeveen
& Co .. Oit bedrijfvroeg namelijk in maart 1836 een lening van fl. 30.000,· aan uit het Fonds
Nationale Nijverheid "om een stoominrichting en een toestel tot vervaardiging van Engelsch
Loodwit aan te brengen" . Enkele tijd later trok Hoogeveen dit verwek echter weer in. Het is ook
mogelijk dat het hier om het "gewone" Engelse proces ging, wals Bicker dat praktiseerde. ARA:
Binn. Zaken, afd. Nat. Nijv. 2-4-1836, no . 13NN; idem 24 9-1836, no. 6 NN.
131 ARA: Binn. Zaken, afd. Ondw. 4646, 4679; StC25-8-1837; StC 18-5-1839.
132 Rapport van de inspecteur voor het stoomwezen G.J. Verdam van zijn visitatie op 6-9- 1838.
ARA: Binn. Zaken, afd. Nat. Nijv., inv. 474, 10-9-1838.
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Hiennee waren de moeilijkheden nog lang niet overwonnen. Vit twee latere
verbeterings-octrooien, uit 1839 en 1840, blijkt dat de Sloterdijkse fabriek de
grootste moeite had om het proces te vervolmaken. Niet al het lood bleek fijn
genoeg verdeeld te kunnen worden, zodat het gevormde loodwit met kleine,
grauwe, looddeeltjes was vennengd. Om dit probleem op te lossen werd het
133
gebruik van azijn weer ingevoerd. De oorspronkelijk voorziene kostenbel34
sparing was daarmee grotendeels van de baan. Op 21 april 1840, een maand
na de verlening van het vierde octrooi, werd het compagnieschap tussen Le
Jay, Jordens en Muston uiteindelijk ontbonden en vertrok Muston weer naar
J35
Genua. De nieuwe wijze van loodwitbereiding werd gestaakt en Le Jay en
Jordens keerde terug naar het traditionele Hollandse proces.136 De geleden
verliezen kwamen ze waarschijnlijk niet meer te boven. In 1843 moesten de
knechts ontslagen worden wegens de sterk afgenomen produktie en ook in
1844 stond de fabriek stil. Dit was het defmitieve einde van 'De Star'. Drie
jaar later volgde de sloop van de 10odwitmolen. 137
Hetzelfde lot ondergingen fabrieken die in het buitenland het proces van
Torassa, Muston en Ward in de praktijk hadden gebracht. Volgens Andrew
Vre hadden Torassa en de zijnen een N.V. opgericht met het gigantische kapitaal van £ 100.000,-. Deze N.V. liet in Chelsea een grote fabriek bouwen,
die op een mislukking uitliep.J38

133 ARA: Binn. Zlken, afd. Ondw. no. 4700.
134 Het vierde octrooi, aangevraagd injanuari 1840, beschreefonder andere een methode waarin
het loodgranulaat niet door het rollen van loodhagel gemaakt werd, maar, net ID als Prechtl had
voorgesteld, door het gieten van vloeibaar lood in water. Vervolgens werd de behandeling met
azijn en met koolZllur afwisselend toegepast. Deze methode kwam in feite met het octrooi van
Stratingh overeen.
135 StC 1840, no. 129.
136 TvN (1846) 116-117.
137 E. Smink, 'Vondsten van bedrijfsaardewerk lrit de Haarlemmertrekvaart van loodwitmolen
De Star. Een beknopte geschiedenis van de loodwitindustrie', Holland (1983) 40-51, m.n. 48-49.
138 A Ure, A dictionary of arts, manufactures, and mines. II. 4e druk (Londen 1853) 948.
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Stratingh & CO. te Groningen
Een beter lot was de fabriek van 'Geoctrooijeerd Electro-Chernisch Loodwit'
van de fIrma Stratingh & Co. te Groningen beschoren. Deze fabriek, opgericht in de herfst van 1838, produceerde loodwit volgens een procede waarop de Groningse hoogleraar chernie, farmacie en technologie S. Stratingh
Ez. in september 1838 een octrooi ontving. Reeds in 1823 had Stratingh belang stelling voor de loodwitfabricage getoond. Mogelijk hing deze interesse
mede samen met het feit dat zijn broer Rudolph Pabus Stratingh (?-1851) die naast andere leden van de farnilie Stratingh ook deelgenoot in de loodwitfirma werd - reeds sinds 1822 eigenaar was van een (lood)hagelgieterij in
139
Groningen.
In grote lijnen leek het proces van Stratingh op de octrooien die in 1839 en
1840 door Muston genomen werden. In beide gevallen werd uit fijn verdeeld
metallisch lood onder invloed van azijn, lucht en koolzuurgas het loodwit
bereid. Ret proces van Stratingh bestond uit meerdere, gescheiden, stappen.
In de eerste stap, die door Stratingh de 'bandering van het lood' werd genoemd,
werden uit gesmoiten lood zeer dunne loodspanen en loodschuim gemaakt
door het vloeibare lood op een ronddraaiende, half onder water staande, met
zink bekleedde cylinder te gieten (afb. 4, A).
In de tweede stap werd het fijn verdeelde lood afwisselend aan azijn en aan
de lucht blootgesteld. Een drietal naast elkaar staande rijen tonnen, waarin het
lood was gebracht, werd daarbij volgens een vast, cyclisch, schema met azijn
gevuld en weer geledigd. Steeds waren er twee rijen tonnen met lood en azijn
gevuld, terwijl in een rij tonnen het bevochtigde lood met het koolzuur en,
vooral, de zuurstof uit de lucht reageerde (afb. 4, B). Deze processtap, die
ontbreekt in de octrooien van Muston, vormde de kern van Stratinghs octrooi.
De Groninger hoogleraar, die geconstateerd had dat de oplossing tijdens de
reactie iets warmer werd, ging er - geheel volgens de toen gangbare 'electrochernische' theorie van de Zweedse chemicus J.J. Berzelius - van uit dat de
loodspaanders in een 'staat van broeijing' raakten onder invloed van de zuurstof uit de lucht en door' de hevige electrische spanning en tegenwerking' die,
volgens hem, door de wederzijdse aanraking van de reeds geoxydeerde, opgeloste, looddelen en de nog verse loodspaanders veroorzaakt werd. Ret was

139 J. Meinerna,lnventaris van het huisarchie/ vande Bredenborg te Waif/urn (Groningen 197576) 99-102 ('Stukken betreffende de ijzerhandel R.P. Stratingh en de Loodwitfabriek Stratingh
en Co. teGroningen. 1816-1851').
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Afh 4: Het "electro-chemische" loodwitproces van S. Suatingh Ez. (1838). Fijn verdeeld lood
(A) wad in houten tonnen (B) afwisselend aan de lucht en aan azijn blootgesteld en aldus omgezet in basisch loodiJcetaat. Door een oplossing van deze verbinding werd vervolgens Iwolzuurgas geleid, verkregen door verbranding van Groninger turf De "waaijers" die de oplossing in beweging moesten houden werden volgens het eerste ontwerp met de hand voortbewogen (C). Weldra wad een stoommachine gefnstalleerd. Bron: octrooi-aanvrage 3 augustus
1838; ARA, Binn. Zaken , ald. Onderwijs 8-9-1838, no. 133.

vanwege deze theoretische interpretatie van het door hem gevonden fabrica140
geproces dat hij zijn verfstof steeds 'electro-chemisch' loodwit noemde.
Een term die ook door latere fabriekseigenaren als een geuzennaam werd gevoerd.
Door de in de tweede stap gevormde oplossing van 'drieloodig azijnzuur'
(basisch loodacetaat) werd vervolgens in de derde - 'carboniserings' - fase,
net als bij het Thenard/Clichy-proces, koolzuurgas geleid, waarbij het gevormde basische loodcarbonaat (loodwit) neersloeg_ Koolzuurgas won Stratingh
door in een klein fomuis ' provinciale' turfkool te verbranden_ Bij het doorleiden van het, eerst gezuiverde, gas werd de basische loodacetaatoplossing in
de daartoe bestemde vaten door ronddraaiende ' waaijers' , steeds in beweging
141
gehouden. Doordat Stratingh de tweede en de derde stap van elkaar scheidde
140 ARA: Binn. Zaken, aU Ondw., 9-8-1838 no. 67; idem 8-9-1838 no. 133; KR 11-9-1838
no. 85.
141 Daartoe werd in december 1838 werd een ldeine stoomrnachine van 1 pk gemstalleerd, die
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voorkwam hij, anders dan Muston, de vervuiling van zijn loodwit met kleine
looddeeltjes (afb. 4, C). De vierde stap, tens lotte, bestond uit de scheiding van
het gevormde loodwit van de daannee in contact staande azijnzure oplossing,
gevolgd door het wassen, verzamelen en drogen van de verfstof (afb. 4, D).
In zijn octrooi prees Stratingh zijn loodwit om zijn zuiverheid en om het feit
dat 'bij deze behandeling op geenerlei wijze de gezondheid van de tot bewerking benoodigde personen in de waagschaal wordt gebragt'. Vooral de zuiverheid, de witheid en de 'wetenschappelijkheid' van de kleurstof werden
weldra het Groningse handelsmerk. Een grondig analytisch-chemisch onderzoek door de bekende Rotterdamse scheikundige Gerrit Jan Mulder (18021880) viel in de zomer van 1839 zeer positief voor het loodwit van Stratingh
uit. Mulder concludeerde dat Stratingh' s loodwit geheel zuiver en helder wit
was, zodat het niet onder deed voor het beroemde Kremser wit. Het produkt
van Stratingh overtrof zelfs het, ook zeer fraaie, Engelse loodwit, dat op haar
142
beurt verre superieur was aan het traditionele Hollandse produkt. De Groningse loodwitfabriek liet uiteraard niet na zulk gunstig 'onderzoek van des143
kundigen ' in haar advertentie-campagnes te gebruiken. In korte tijd was de
firma Stratingh & Co. van een goede afzet verzekerd. De kleine proeffabriek
die in 1838 was ingericht werd dan ook in 1841 door een veel grotere fabriek
vervangen, waarin een nieuwe stoommachine van 12 pk werd geinstalleerd.
Twee jaar later was de fabriek een van de eerste in Nederland die de zogel44
naamde 'snelazijn' ging maken.
Toch ging het de Groningse fabriek maar kort voor de wind. Net als bij het
produkt uit Clichy schijnt de dekkracht van het Stratinghse loodwit geringer
geweest te zijn dan die van het gewone Hollandse - nu vaak 'oud-Hollands'
genoemde - produkt. In ieder geval vormde de dekkracht het voornaamste
agitatiepunt van de concurrentie. Reeds in 1843 meldde het Groningse pro-

was gebouwd door de Groningse werktuiglamdige en instrurnentmaker C. Becker (18061890). Vanaf 1834/35 had deze machine gediend ter aandrijving van een door Stratingh en Becker
ontworpen ' stoomwagen' . ARA: Binn. Zaken, afd. Nat. Nijv., no. 482; Meinema, lnventaris huisarchief B redenborg , 100.
142 GJ. Mulder, 'Scheikundig onderzoekvan eenige loodwitsoorten', AKLB (1839) II, 130-136;
idem., 'Sur Ie Ca rbonate et I'hydrate de Plomb', Bulletin des Sciences physiques et naturelles et
Neerlande (1839) 302-313.
143 'Pabriek van Electro-Chemisch Loodwit', AKLB (1842) I, 345-346.
144 ARA: Binn. Zaken, afd. Nat. Nijv, 19-8-1841 no . 118; idem, 11-9-1841 no. 207; TvN (1843)
404 ; TvN (1845) 133; Meinema, lnventaris huisarchief Bredenborg, 101. Over de vervanging
van bierazijn, waarvan de produktie 6 tot 8 maanden vergde en dus grote kapitalen vorderde,
door snelazijn, zie TvN (1846) 132-133; J .S . Muspratt, Theoretische, praktische und anaLytische
Chemie, in Anwendung auf Kiinste und Gewerbe. I (Braunschweig 1856) 23-31.
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vinciale verslag dat de fabriek met 'tegenwerking en (een) verkeerde beoordeling' te maken had. 145 Dat deze tegenwerking ondermeer van de zijde van
de Rotterdamse loodwitmakers afkomstig was, blijkt zonneklaar uit de wijze
waarop zij in 1844 over het loodwit van Stratingh rapporteerden. Het loodwit
was weliswaar 'witter dan het gewone, maar de verw houdt niet zoo goed aan',
het was daardoor duurder in het gebruik, maar ook reeds in de aanschaf, en
daarom 'voor de consumtie minder geschikt' .146 Zulke feiten en berichten lieten niet na effect te sorteren. Toen, na de dood van Rudolph Pabus Stratingh,
de fabriek in 1851 in andere handen overging, moest er - bij een oprichtingskapitaal van fl. 40.000,- - reeds een verlies van bijna fl. 37.000,- afgeboekt en
147
door de oude aandeelhouders bijgestort worden.
Desondanks bleef de fabriek, voomamelijk door leveranties aan NederlandsIndie, nog tot 1864 bestaan. In 1855 werd op de Parijse wereldtentoonstelling
'wegens de deugd en bijzondere witheid van haar fabrikaat' een eervolle ver148
melding verkregen. Zij was daarmee de eerste - en waarschijnlijk ook de
enige - Nederlandse loodwitfabriek die het omstreeks het midden van de negentiende eeuw presteerde gedurende meerdere jaren al haar loodwit te produceren volgens een methode die radicaal afweek van het 'oud-Hollandse'
procede.

De mislukte introduktie van bet 'Engelse loodwit'
Hoe eenvoudig het achteraf het ook moge zijn om de tegenslagen van de
Sloterdijkse en de Groningse fmna voor het voetlicht te brengen, de toenmalige concurrenten bezagen deze vernieuwingen met een geheel andere
blik. Van de nieuwe 'wetenschappelijke' produkten ging een dreiging uit,
die in zijn omvang aan het begin van de jaren 1840 nog niet was te overzien.
Naast de fmna Gebr. van Coppenaal & Co. en de nieuwkomer Stratingh
hebben dan ook verschillende andere Nederlanders getracht om loodwit te
gaan maken volgens geheel nieuwe procede's. In bijna alle gevallen ging
het daarbij om eigenaren van bestaande loodwitfabrieken die, onder druk
van de concurrentie van de Engelse en de twee innoverende Nederlandse fa145 Meinema, Inventaris huisarchief Bredenborg, 10 I.
146 TvN (1846) 117 (onderstreping in origineel). De prijs van het Groninger produkt lag ongeveer fl. 3,- per 50 kilo hoger dan het gewone Hollandse loodwit
147 Meinema,lnventaris huisarchiefBredenborg, 101-102; MacLean, 'Loodwitfabrieken', 241242.
148 Statistisch laarboek 6 (1857) 303.
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Alb. 5: Zij-aanzicht van de apparatuur die noodzakelijk was voor de loodbereiding volgens de
methode van W.C. Watson (1839). In de laaggeplaatste "verzadigingsbakken" werd uit azijn
en goudglit basisch loodacetaat gemaakt (n. 0). dat vervolgens werd opgepompt naar twee reservoirs (p . q). Vanuit deze reservoirs pompte men de oplossing op naar een hoge kamer (d.!.
g). van waaruit het basische loodacetaat naar beneden druppelde en tijdens de val met koolzuurgas reageerde. dat vrij kwam bij het branden van kalk (x). Bron: Tekening J.H. de Vlieger
op grond van afbeelding bij octrooi-aanvrage W.C. Watson 29 mei 1839; ARA. Binn. Zaken.
ald. Onderwijs. inv. 4685.

brieken, de witheid van hun traditionele produkt tot een probleem verklaarden_ Onder hen was ook de Amsterdamse loodwitrnaker jhr. P_H. Bicker,
die reeds in 1825-26 enige vernieuwingen had doorgevoerd.
In een begeleidend schrijven bij zijn octrooi-aanvraag benadrukte Bicker op
10 augustus 1842 dat het hem 'na onderscheidene jaren gearbeid te hebben'
uiteindelijk gelukt was om een uitvinding te doen die kon beletten dat zijn
fabriek 'geheel ten onder gebragt werd door de reeds (alhier te Lande) geoctrooijeerde (Loodwit) fabrieken'. Het proces dat hij uiteindelijk gevonden had
leverde een loodwit op dat 'zuiverheid' paarde aan 'eene heldere witte kleur',
zodat het, volgens Bicker, het loodwit verre overtrof dat op de gewone wijze
vervaardigd werd. 149 Uit het verloop dat de gebeurtenissen zouden nemen is
niet goed op te maken welke waarde aan deze claims van Bicker moet worden
toegekend. De octrooi-aanvrage maakte namelijk deel uit van een juridische
149 ARA: Binn. Zaken. afd. Ondw., inv. 4755; idem, 10-8-1842 no. 70; idem, 16 8-1842 no. 78;
idem, 25-8-1842 no. 127. De tekst van het octrooi was daar niet meer aanwezig (afgewezen octrooien werden teruggezonden naar de indiener).
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strijd die Bicker voerde met de houder van een ander octrooi: de Engelsman
George Watson, die loodwit in zijn vaderland volgens een nieuw procede fabrieksmatig bereidde.
Watson had in mei 1839 een Nederlands octrooi aangevraagd op een variant
van het Clichy-proces, waarbij loodwit gemaakt werd uit loodoxide (goudglit),
loodacetaat (of azijnzuur) en koolzuurgas. In zogenaarnde 'saturation vats'
werd eerst uit goudglit en azijn een verzadigde oplossing van basisch loodacetaat gemaakt (alb. 5). Deze werd opgepompt naar reservoirs ('settling vats '),
van waaruit het verder omhoog gepompt werd naar een aantal hoge vaten
(,precipitating vats') waarin de oplossing druppelsgewijze naar beneden viel,
terwijl het - in gelijkstroom - met het daar doorheen gevoerde koolzuurgas
reageerde. Waar in het Clichy-proces belletjes koolzuurgas door een oplossing
van loodacetaat werden geleid, ging het in het geval van het proces van Watson
(Corey) om druppels basisch loodacetaat in een omgeving van koolzuurgas.
Het koolzuurgas werd geleverd door het branden van kalk, in een kalkoven
150
die met de rest van de apparatuur verbonden was.
Omdat Watson na twee jaar, zoals wettelijk was voorgeschreven, dit octrooi
in Nederland nog steeds niet in werking had gebracht, schijnt Bicker zijn kans
schoon gezien te hebben om hetzelfde proces in te voeren in zijn Amsterdamse
fabriek.1 51 In het najaar van 1841 ontvouwde hij, naar hij in januari 1843 beweerde, zijn plannen reeds aan de Leidse werktuigkundige prof. G.1. Verdam
en in december van datjaar liet hij een monster van zijn nieuwe loodwit anaIyseren door de Amsterdamse hoogleraar scheikunde, natuurkunde en astronomie Willem Simon Swart (1807-1847) . Ook met de Amsterdamse apotheker en chemist Teunis Mastenbroek overlegde hij over de nieuwe fabricagemethode.152 Toen hem in apri11842 door een vertegenwoordiger van Watson
medegedeeld werd dat hij, uiteraard tegen een forse betaIing, een licentie kon

150 ARA: Binn. Zaken, afd. Ondw. inv. 4685. Het octrooi werd op 14 juli 1839 toegekend.
Het corresponderende E P no. 7846, gedateerd 3 november 1838, stond op naam van Horace
Cory. Op 23 juni 1842 lcreeg Watson een verbeteringsoctrooi (niet tevens in Engeland genomen)
op zijn octrooi van 14 juli 1839, waarin hij de bereiding van goudglit uit lood koppel de aan het
kalkbranden en waarin hij een nieuwe constructie van de beregeningstoren (precipitating vat)
voorstelde, waarbij het koolzuurgas enkele malen op en neer door de toren stroomde, zodat het
langer met de loodoplossing reageren kon. ARA: Binn. Zaken, afd. Ondw., inv. 4751.
151 In Engeland was de tekst van octrooien weI openbaar. Het octrooi van Corey werd bijvoorbeeld gepubliceerd in het Repertory of patent inventions, N.S. 5 (1839) 334-340.
152 Brief van P .H. Bicker aan de Minister van Binnenlandse Zaken, d.d. 13-1-1843, waarin hij
verzoekt om ondanks de afwijzing van zijn octrooi (vanwege de identiteit met de octrooien van
Watson) de fabricage te mogen voortzetten. ARA: Binn. Zaken, afd. Ondw., inv.4762; idem,21-11843 no. 68.
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verwerven Op het door Watson genomen octrooi, was Bicker dan ook weinig
genegen om op dit aanbod in te gaan. In de maanden die volgden trachtten
beide partijen door gesprekken op het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
door het versturen van brieven en door het aanvragen van nieuwe octrooien
hun uitgangspositie in de onderhandelingen te versterken. Wat de uitkomst
van dit juridische en bureaucratische steekspel uiteindelijk geweest is, is niet
goed bekend. In ieder geval tot in januari 1843 schipperde het Ministerie bekwaam tussen de verschillende juridische klippen door. Door de octrooien van
Watson fonneel in kracht te laten (en de aanvraag van Bicker af te wijzen),
maar de Jacto aIle steun te verlenen aan de vaderlandse industrie, werd Bicker
153
bij het gebruik van de nieuwe methode geen strobreed in de weg gelegd.
Of Bicker het proces van Watson ook daadwerkelijk op een grote schaal
heeft toegepast moet overigens betwijfeld worden. Een vergunning tot het
installeren van een stoommachine, die de verschillende pompen en ventilatoren had moeten aandrijven, werd door hem niet aangevraagd. In de loop van
l54
de jaren 1850 staakte zijn fabriek de fabricage.
Toch is het proces van Watson mogelijk door een andere Nederlandse fabriek in de praktijk gebracht. In het begin van 1845 vroeg de Schiedamse
loodwitfabriek van Po ortman en Visser namelijk toestemming om een stoommachine van 10 pk te installeren, bestemd om, afwisselend, twee 'waayers',
155
vijf pompen en drie paar molenstenen aan te drijven. De aanschaf van deze
stoommachine viel sam en met een grondige vernieuwing van de gehele fabriek. Naast het 'oud-Hollandsche' loodwit, dat zij bleven maken, begonnen
Poortman en Visser vanaf 1845 een deel van 'hun fabrikaat op eene verbeterde
wetenschappelijke wijze te vervaardigen', 'ten einde alzoo tegen hunne buitenlandsche medefabrijkanten te kunnen concurreren'. H~t nieuwe procede,
dat in een fabriek in Engeland reeds enige tijd in werking was, leverde niet
aIleen een verbeterd fabrikaat op (dat in latere Schiedamse akten 'geoctrooijeerd Engelsch Loodwit' werd genoemd), maar was ook 'voor de gezondheid
der werklieden minder schadelijk' .156 Uit balansen en aantekeningen die over
153 Zie concept-antwoord op de brief van Bicker dd. 13-1-1843. ARA: Binn. Zaken, afd. Ondw.,
inv. 4762. Er werden geen latere akten aangetroffen.
154 Het is niet volledig uit te sluiten dat de Bicker de genoemde apparaten met zijn rosmolen
aandreef. RGP 99, 848; Maclean, 'Loodwitfabrieken', 238.
155 GASchiedam: B&WII-I-1845no. 114,lsteafd.
Carel Poortman Cm. had de loodwitfabriek in 1839 gekocht van Daniel Verlouw. In 1844 associeerdehij zich met Arij Poortman, Gerrit Visser en Gerrit A1ettus Elisa Visser. Akte 1-11-1839
Nots. Jan Daniel Hoekwater J.w. In.; ArchiefKadaster Rotterdam, 12-9-1844, deel 81, no. 29
fol io recto.
156 Request van de firma Poortrnan en Visser om vermindering ofteruggave van de invoerrech-
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de jaren 1852 tot 1855 bewaard zijn gebleven blijkt dat behalve 1000, ook
goudglit, loodsuiker en 'diverse vochten zuurstof (waarschijnlijk azijnzure
157
zouten) in de fabriek werden gebruikt. Dit zou, in combinatie met de hier158
boven genoemde gegevens, op het proces van Watson kunnen wijzen. In
1855, toen over de gehele linie een diepe crisis in de loodwitindustrie iijn
aanvang nam, sloot de Schiedamse fabriek definitief haar poorten, ondanks
dat eerder in dat jaar op de Parijse wereldtentoonstelling nog een bronzen
medaille voor haar prooukt was toegekend. 159
Alle werktuigen en gereedschappen van de Schiedamse fabriek werden in
december 1855 geveild en, via een tussenpersoon, gekocht door de eigenaren
160
van de Goudse loodwitfabriek, de firma J. en G. Prince. Dit bedrijf zette de
fabricage van ' (geoctroyeerd) EngelschLoodwit' voort en installeerde daartoe
161
in 1856 een stoommachine van 10 pk. Daarnaast bleven J. en G. Prince het
gewone Hollandse looowit produceren. Bij een veiling in 1867, toen de fabriek
in handen van de firma G. Prince & Zonen kwam, stond het bedrijf nog te hoek
als een een 'Kapitale Loodwitfabriek, gedreven op de oud HoUandsche wijze
en op de Engelsche wijze met Stoom,.162 De bereiding van Engels loodwit
stelde toen in Gouda echter maar weinig meer voor, of was mogelijk zelfs
reeds geheel gestaakt. Op de inventaris van de veiling kwamen, naast ruim
95.000 kilo Hollands loodwit (a circa fl. 12,50 per 50 kilo), slechts 21i12kilo
Engels loodwit voor (a fl. 16,- per 50 kilo).163 In latere archiefstukken die op
ten op hun stoommachine (van Cockerill te Seraing) te krijgen. ARA: Binn. Zaken, afd. NaL
Nijv., inv. 688 (30-7-1845), 689 (10-10-1845), 690 en 692; GASchiedam: B&W, 5-8-1845, no.
114.
157 Aanwezig in GA Schiedam, Handschriften, inv. 281.
158 Een andere mogelijkheid is dat het, eveneens in Engeland op industriel e schaal toegepaste,
'kneedproces' van Gossage en Benson in de fabriek te Schiedam werd uitgeoefend. In de fabriek
die deze twee Engelse chemici bij Birmingham hadden opgericht werd wekelijks ongeveer 50.000
kilo loodwit geproduceerd. Dit was vrijwe1 de helft van de jaarproductie van een midde1grote
Hollandse fabriek!
E .L Schubarth, "Ueber Bleiweiss und Bleiweissfabrication", Jour/lLllfur prakJische Chemie 24
(1842),328-333; Ure DictiofUlry of arts, II, 947-948; Sacher, "Entwicklungsgeschichte", 34-35.
159 Ookhet produkt van deGroningsefabriek werd op die tentoonstelling eervol vermeld. Maclean,
'Loodwitfabrieken', 242, 244.
160 Akte Nots. Bremmer, 19-12-1855, no. 236; Gemeenteverslag Schiedam, 1855.
161 'Een fabriek met stoomvermogen werd opgerigt ter vervaardiging van loodwit op de Engelsche wijze' (provincie Verslag Zuid-Holland over 1856,248).
Ook deze stoommachine, gebouw bij John Cockerill te Seraing, was afkornstig uit de Schiedarnse
fabriek. lie: J.A W. Nieuwkoop, De registers van de dienst voor het stoomwezen. Deel 4 (Amsterdam 199 I) 66.
162 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 december 1866.
163 Akten 14 en 21 januari 1867 Nots. Drooglever Fortuijn, no. 15 en 21.
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de Goudse loodwitfabriek betrekking hebben staat niets meer over het Engelse
loodwit vermeld. Het bedrijf was weer geheel naar het 'Hollandsche loodwit'
l64
teruggekeerd.
Behalve Bicker en Poortman en Visser poogden in de jaren 1840 nog twee
fabrikanten varianten van Engelse fabricageprocessen te introduceren in de
Nederlandse loodwitindustrie. De Nederlander Theodoor A. Hoogen, die in
1842 nog compagnon was van de New Yorkse fIrma Smith, Gardner & Co.,
associeerde zich in 1845 met de Maastrichtse kapitein b.d. Clement om in de
watermolen te St. Pieter bij Maastricht de door hem geoctrooieerde 'nieuwe
wijs loodwit te vervaardigen' in de praktijk te brengen. 165 In 1848 bevond hij
zich even weI weer te Rotterdam, waar hij een expeditiekantoor voor landverhuizers runde. Het is niet zeker of de Maastrichtse loodwitfabriek ooit van de
l66
grond kwam.
Evenmin succesvol, hoewel korte tijd op fabrieksschaal in de praktijk gebracht, was het geoctrooieerde loodwitproces van de innovatieve Kralingse
verfstoffenfabrikant Reijer Hendrik van Someren (1787-1851 ).167 Dit proces,
waarbij goudglit en geraffIneerd keukenzout vermalen werden tot een pap die
aan het koolzuurgas uit de lucht werd blootgesteld, was een variant op de oude
processen van Turner, Dundonald en Wilkinson. Over de voordelen van zijn
methode gafVan Someren hoog op: 'het was een 'kortere, eenvoudigere,minder ongezonde en niet meer kostende wijze van fabriceren' - waar vroeger een
productietijd van zes tot acht weken nodig was kon nu met veertien dagen
worden volstaan - dat een produkt opleverde dat 'zoo wit (was) als het allerfijnste loodwit volgens de oude manier' .168 Van Someren introduceerde het
proces in een loodwitfabriek te Rotterdam die hij in 1842 van de firma Van
Oordt, Lambert & Co. gekocht had. In juli 1843 associeerde hij zich met een
telg uit een oud Rotterdams geslacht van loodwitmakers, Cornelius Tobias
Snellen (1795-1869), met wie hij in november van dat jaar het hier boven
genoemde octrooi nam. Ondanks een krachtige poging om de fabriek op een
164 lie bijvoorbeeld de stukken in het archiefPrince (1806-1919), in het GA Gouda. In 1881
werd een fabrieksmerk gedeponeerd voor 'Gegarandeerd chemisch miver Hollandsch loodwit'.
Rechtbank Rotterdam, 2 juli 1881.
165 lie de octrooien van 16-11-1842 en 5-4-1845. ARA: Binn. Zaken, afd Ondw. no. 4759 en
no. 4801.
166 SIC, 21-4-1845; ARA: Binn. Zaken, afd. Ondw., inv. 4801
167 lie voor hetnavolgende: J. Maclean, 'Reijer Hendrikvan Someren (1787-1851), promotor
van de Nederlandse scheikundige technologie', Rotterdams jaarboekje 8ste reeks, 5 (1977) 190208; en J.H. de V1ieger, 'De 1ge-eeuwse dichter-verfkopers: Reijer Hendrik van Someren (17871852), Hendrik Tollens Carolus m. (1780-1856)" Verfkroniek 63 (1990) 364-368 en 451-456.
168 ARA: Binn. Zaken, afd. Ondw. no. 4778.
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brede grondslag te plaatsen door - uniek in de toerunalige loodwitmakerij een consequente strategie van produktdifferentiatie door te voeren (zo narn de
firma onder andere de produktie van lakrnoes, bIauwseI, berlijnsblauw, chromaatgeel en chromaatgroen op), moest het bedrijf weldra verliezen incasseren. 169 Hierbij speeide zeker een rol dat Van Someren reeds door vorige industriele activiteiten met een aanzienlijke schuldenlast was opgezadeld, die de nieuwe
onderneming als een molensteen om de hals hing. Een tweede, misschien belangrijker, reden voor het echec was de weigering van de Minister van Financien om de
finna vrijdom van de zoutaccijns te geven. Hoewel Van Someren een behoorlijke
reductie kreeg op de kosten van het octrooi zelf, kan dit toch slecht opgewogen
hebben tegen de hoge variabele kosten die met de zoutaccijns verbonden waren. 170
Reeds in 1844 moest de finna RH. van Someren & Co. haar betalingen staken. De
overige Rotterdamse loodwitmakers zagen deze gebeurtenis bepaaldniet onpartijdig
aan. Het versterlcte hen in de mening dat deze nieuwigheden niet 'aan de verwachting
beantwoord(en)' .171 Snellen zette de fahriek, samen met ene Pieter Comelis Grebe,
nog enige jaren voort op basis van de Hollandse bereidswijze. Omsteeks 1862 werd
de fahriek defInitief gesloten. 172

Besluit
Wat leert ons de hierboven beschreven geschiedenis van de techniek van de
loodwitproduktie ons nu over de in de inleiding gestelde vragen met betrekking tot de concurrentie tussen de vroeg-modeme en de 'industriele' produktietechniek en de econornische vitaiiteit van de Nederiandse trafIeknijverheid? Beide kwesties zullen hieronder behandeld worden.
Ons relaas over de technische ontwikkeling toonde dat er vanaf ongeveer
1780 twee, betrekkelijk los van elkaar staande maar elkaar wei beihvloedende,
169 Door middel van brieven aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Finantien probeerde
Van Someren in 1843 invloed uit te oefenen op de handelstractaten met Belgie en Frankrijk. In
deze brieven benadruktehij de onderlinge samenhang tussen defabricageprocessen van zijn produkten en onderstreepte hij zijn diversificatiestrategie (bijv. chromaatgeel als 'dochter artikel
van het oud vaderlandsche loodwit'). ARA: Binn. Zaken, afd. Nat. Nijv., inv. 663 en 668.
170 Briefvan Van Someren aan Financien dd. 9-10-1842 (i.v.m. het zoutgebruik in de overige
produktietakken van zijn fabriek), ARA: Finantien, inv. 128; en ARA: K.B., 20-11-1843, no. 48
en 49 (in verband met de rneuwe loodwitfabricage).
171 TvN (1846) 116.
172 Berigten over het Fabrijkwezen in hetjaar 1856,149-150; Maclean, 'Loodwitfabrieken',
242-243 (plaatst de fabriek ten onrechte onder Kralingen); Adresgidsen Rotterdam, zie B.C.M.
van der Hoop (ca. 1858-1862). Deze was laatste eigenaar van de betreffende fabriek.
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ontwikkelingslijnen waren. Het eerste 'technologische traject' was dat van de
traditionele Hollandse produktietechniek. We hebben laten zien dat deze produktietechniek zeker niet als een statisch gegeven moet worden beschouwd.
Vanaf het begin van de grootschalige loodwitproduktie in de zestiende en
zeventiende eeuw vonden er - in reactie op problemen als een gebrekkige
procesbeheersing en het ongezonde karakter van het produktieproces - voortdurend veranderingen en verbeteringen in de loodwitbereiding plaats (Engeland, Oostenrijk). Deze verbeteringen, die een incrementeel karakter hadden,
waren steeds van de loodwitmakers zelf afkomstig. Ook het Oostenrijks/Duitse karnerproces - dat op den duur nogal afweek van de Hollandse methode en
waarin bovendien verschillende 'wetenschappelijke' inzichten waren gemcorporeerd - was toch bovenal een 'mutant' van het Hollandse proces, die onder
de in Oostenrijk en Zuidduitsland heersende verhoudingen evolueerde tot een
eigenstandige, van het Hollandse proces afwijkende, produktietechniek. Hetzelfde kan met betrekking tot de vroeg-negentiende eeuwse Engelse produktietechniek gezegd worden.
Hiernaast kwam vanaf ongeveer 1780 een geheel ander 'technologisch traject' tot ontwikkeling. Het was ontsproten aan nieuwe inzichten met betrekking tot de samenstelling van het loodwit en het verloop van bepaalde chemische reacties. Terwijl de verbeteringen in de traditionele produktietechniek
van de loodwitmakers zelf afkomstig waren, werd dit nieuwe technologische
traject gedragen door hele andere sociale groepen. De chemici (bijvoorbeeld
Chaptal, Thenard, Dundonald en Gottling) en de sodafabrikanten (Turner,
Chaptal, Dundonald) die als eersten de nieuwe inzichten in de praktijk brachten, hadden geen voorafgaande betrokkenheid bij de loodwitmakerij. Later
raakten, zoals de Nederlandse voorbeelden hebben laten zien, ook bestaande
loodwitfabrieken in de nieuwe produktietechniek gelnteresseerd. Toch is het
opvallend dat het daarbij steeds om relatieve nieuwkomers ging. Fabrikanten
als Bicker, Van Someren, Poortman en Visser waren geen van allen afkomstig
uit oude loodwitmakersfamilies. Zij hadden slechts enkele jaren voordat zij
een radicale technische vernieuwing invoerden, hun loodwitfabriek gekocht.
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TABEL 3: De teruggang van de Nederlandse loodwitnijverheid, in relatie tot de produktietechniek,1840-1865.
aantal fabrieken
ca. 1840
lnnoveerde
1836-1845

5

Hollandse
procede

12

Opgericht
na 1845
Totaal

hiervan bestonden (nog)
in 1855
in 1865

3 (60%)*

11

(92%)

o

(0%)

8 (67%)

2
17

16

9

* = waarvan een (Snellen) weer was teruggekeerd naar het Hollandse pro cede
De concurrentie tussen de vroeg-modeme Hollandse produktietectmiek en
die van de 'wetenschappelijk-industriele' loodwitfabricage, was bepaald
niet de success tory van dit laatste produktietype. Terwijl bijvoorbeeld de
traditionele Nederlandse meekrapnijverheid in enkele jaren tijds door het
synthetische produkt werd weggevaagd, eindigde in het geval van de loodwitbereiding een decennia lange coexistentie uiteindelijk in de ondergang
van het 'modeme' produkt. 173 Niet aileen in Nederland staakte men de fabricage van het zogenaamde 'Engelse loodwit', ook in Engeland zelf moesten
fabrieken a1s die van Torassa c.s. en Gossage en Benson sluiten of overstappen op het Hollandse- of het kamerproces. Dat de innovatiepogingen die
tussen 1836 en 1845 door een aantaI Nederlandse loodwitfabrikanten ondernomen werden het verval van deze trafiek niet wisten te stuiten wordt treffend door de gegevens in tabel 3 geillustreerd. Geen van de vijf bedrijven
(Coppenaai, Stratingh, Bicker, Poortrnan & Visser, en Van Someren en
Snellen) die in de genoemde peri ode gepoogd hebben de loodwitfabricage
over een geheel andere boeg te gooien haalde het jaar 1865.174 De 'traditionele' fuma's incasseerden in die periode ook zware klappen, maar redden
het, aIs groep, toch beter.
173 J.w. Schot en E. Homburg, 'De garancine-fabriek te Zierikzee, 1846-1882. Een moderne
industrie met milieuproblemen', K roniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland)
13 (1988) 61-78, m.n. 74-75.
174 Bovendien keerden enkele bedrijven (Coppenaal, Snellen) al veel eerderterug naar het Hollandse proces.
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Dat de Hollandse methode uiteindelijk de langste adem had, had in technische zin te maken met het feit dat de verftechnische eigenschappen van het
loodwit niet goed door de chemische formule aileen kunnen worden uitgedrukt. Het idee om via een andere chernische syntheseroute het oorspronkelijke produkt exact te kunnen irniteren bleek een fictie. Ieder fabricageproces
levert een ander loodwit op, ook aIs de chernische samenstelling van die verschillende soorten (vrijwel) identiek is. Dit inzicht rijpte, hand in hand met de
concurrentie tussen de verschillende loodwitsoorten, in de jaren dertig van de
vorige eeuw. In het Hollandse proces en in het kamerproces ontstond, zo was
toen de opvatting, een amorf loodwit dat zich goed met de lijnolie verbond en
zo een goede dekkende verf opleverde. Het Clichy proces en die Engelse process en die in oplossing werden uitgevoerd leverden daarentegen een kristallijn
175
100dwit. Sociaal gemterpreteerd gaat het erom dat de fabrikanten die de
moderne produktiewijzen introduceerden blijkbaar niet in staat zijn geweest
nieuwe (lagere) standaarden met betrekking tot de dekkracht onder de schilders geaccepteerd te krijgen. Accijnzen op zout en andere kostprijsfactoren
hebben het verhinderd om zo'n verschuiving in standaarden, bijvoorbeeld,
door grootschalige dumpingpraktijken te forceren.
Dit simpele beeld van de concurrentie tussen de twee loodwitproduktiewijzen behoeft op twee punten een correctie. In de eerste plaats ging het niet om
een alles of niets keuze tussen twee technologische regimes. Beide produktietechnieken bestonden gedurende lang ere tijd naast elkaar en oefenden een
sterke invloed op elkaar uit. Inhet Hollandse proces werden vele verbeteringen
ingevoerd om, in reactie op de uitdaging die uitging van de het nieuwe loodwit,
juist de witheid van het produkt te verbeteren. Een groot deel van de innovaties
in de Engelse loodwitindustrie waren tussen 1830 en 1850 daarentegen juist
op het verbeteren van de dekkracht van het nieuwe loodwit gericht. In de
tweede plaats moet geconstateerd worden dat er jarenlang een grote onzekerheid over de voor- en nadelen van beide produktiewijzen bestond, met name
over de mogelijkheden om de geconstateerde nadelen door technische vernieuwing uit de weg te ruimen. Juist op dit punt ging er, voor velen, een grote
aantrekkingskracht van de moderne, ' wetenschappelijke', produktiewijze uit.

175 Ludowig, Handbuch der Bleiweiss- .. fabrication, 79-85. Tussen 1940 en 1960 werden de
chemische samenstelling en de kristalstructuur van de loodwitsoorten met moderne methoden
door verschillende onderwekers onderwcht en toen bleek hoe uitermate complex deze materie
was (zo blijkt handelsloodwit uit minstens drie verschillende loodcarbonaten te bestaan, elk op
zich weer in verschillende kristallijne modificaties). A Steward, 'Lead pigments and paints', Official Digest 22 (1950) 1100-1113; J.M. Cowley, 'Electron-diffraction study of the structure of
basic lead carbonate, 2 PbC03. Pb(OH)2" Acta Cryst. 9 (1955) 391-396.
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Het enthousiasme waannee mensen als Bicker en Poortman uit die hoek de
redding van hun bedrijf verwachtten, spreekt in dit verband boekdelen. Voor
de verschillende betrokken sociale groepen had den het Hollandse- en het nieuwe loodwit, en de voor- en nadelen van beide, een geheel verschiUende betekenis, die zeker ook door ideologieen met betrekking tot de potenties van de
wetenschap (Poortman), respectievelijk de waarde van praktijkervaring (Rotterdam) werden gekleurd.
Dat het daarbij vruchtbaar is om de Nederlandse loodwitfabrikanten niet als
een sociale groep op te vatten maar oog te hebben voor de verschiUende deelmarkten waarop zij opereerden, menen we hierboven te hebben aangetoond.
Zowel in technisch a1s in economisch opzicht verliep de ontwikkeling van de
Rotterdamse loodwitmakerij geheel anders dan die van de overige Nederlandse loodwitindustrie. Waar de Rotterdammers met de tolmuren rond de Franse
markt te maken hadden, werden de overige loodwitrnakers op verschillende
mark ten geconfronteeerd met de concurrentie van nieuwe, wittere, Engelse
produkten. Juist buiten de Rotterdamse regio werden, door Bicker, Coppenaal
en Stratingh, de eerste fabricage-vernieuwingen gemtroduceerd. De twee fabrieken uit de Rotterdamse regio die ook deze weg insloegen (Van Someren
en Poortman) waren eigendom van fabrikanten voor wie de loodwitmakerij
een nieuw yak was.
In de econornische ontwikkeling van de Nederlandse loodwitrnakerij komen
we dezelfde splitsing tegen. In de Franse tijd en vlak daarna, was het vooral
de Amsterdamse, Zaanse en 'overige' loodwitindustrie die de klappen kreeg.
Toen de Franse loodwitindustrie op eigen benen kon staan was het, tussen
1828 en 1840, de beurt aan de Rotterdamse bedrijven (tabell). Hierdoor was
de Nederlandse loodwitindustrie omstreeks 1845 in een belangrijke mate van
de buitenlandse mark ten verdreven. 176 Terwijl omstreeks 1790 door de Amsterdamse en Rotterdamse admiraliteiten een uitvoer van meer dat 1.500.000
kilo werd geregistreerd en nog in 1824 de uitvoer naar Frankrijk alleen al
dezelfde omvang had, was deze uitvoer omstreeks 1846-49 tot ongeveer
600.000 kilo geslonken. Hiervan ging bovendien een groot deel naar de kolonien.177 De binnenlandse markt was de kurk geworden waarop de Nederlandse
loodwitindustrie dreef.
Tussen 1855 en 1865 veranderdezelfs diesituatie. Vanaf 1851 kwam, VOOral
uit Duitsland, langzaarn een groeiende import van loodwit op gang. Tijdens
de Amerikaanse burgeroorlog zorgden bovendien dumpingpraktijken op de
176 RGP 99, 848; TvN (1846) 118.
177 Statistiek van den in- , uit- en doorvoer, 1846-1870; TvN (1846) 118. Het cijfer voor 1824
is wei inclusief drie a vier 'Belgische' fabrieken.
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Europese markt door de Engelse loodwitindustrie, die vanouds op grote schaal
naar Amerika exporteerde, voor een prijsverval en een uitholling van de winstmarges.178 Door deze concurrentie werden zowel de Rotterdamse als de AmsterdamslZaanse loodwitindustrie getroffen. In beide regio's moesten nu verschillende fabrieken sluiten (tabel 1).
De groeiende dominantie van de Duitse loodwitindustrie hing nauw sam en
met een technische doorbraak die op het gebied van de loodwinning plaats had
gevonden. Aangezien de Duitse loodertsen betrekkelijk grote hoeveelheden
vreemde metalen bevatten, was de Duitse loodwitindustrie voor haar loodaanvoer, zeker gedeeltelijk, tot 1850 steeds van het veel zuiverder Engelse lood
afhankelijk geweest. In 1842 was echter door Karsten een verbeterde raffinagemethode gevonden, die in de periode daarna in de Duitse loodindustrie werd
ingevoerd. Duitsland werd hierdoor onafhankelijk van buitenlands lood, hetgeen voor de loodwitindustrie een aanzienlijk kostenvoordeel opleverde. Verschillende loodfabrieken breidden hun produktie, door voorwaardse integratie, met die van loodwit uit. 179 Vanaf 1854 schakelden veel Duitse loodwitfabrieken bovendien over op een verbeterde versie van hetkamerproces, waarbij
cokes gebruikt werd als bron voor het benodigde koolzuurgas. Dit maakte het
hen mogelijk om op een veel grotere schaal te produceren dan voorheen. Bij
een gelijk aantal arbeiders kon, bij een fabriek met zes grote kamers, de produktie tot ongeveer een factor zeven hoger komen te liggen dan bij het Hollandse proces. Terwijl in de jaren 1860 de grootste Nederlandse loodwitfabriek, van de fmna Ooster & Co. te Amsterdam, met veertig arbeiders ruim
400.000 kilo loodwit fabriceerde, maakten de kleinere fabrieken in het Duitse
Rijnland met negen atwaalf arbeiders reeds 500.000 tot 750.000 kilo van dit
produkt. 180 Een eveneens volgens het kamerproces ingerichtte loodwitfabriek
in het Engelse Chester - met zestig kamers - produceerde in 1865 zelfs 60.000
kilo loodwit per dag!181

178 Pohl e.a., Die chemischen Industrie in den Rheinlanden, 94-95; Statistiek in-, uit-, en doorvoer, 1846-1870.
179 GA Walter, Die geschichtliche Entwicklung der rheinischen Mineralfarbenindustrie (Essen
1922) 90-96; Tienes, Entwicklung der deutschen Bleiweiss-I ndustrie, 115-118.
180 Walter, Rheinische Mineralfarbenindustrie, 90, 94-96, 171-178; TvN (1865) 398; TvN
(1867) 29; id. 1868,411; id. 1869,423. Rond 1900 werden in het Rijnland in een fabriekmet 30
arbeiders 2.400.000 kilo en in een met 65 arbeiders 4.250.000 kilo loodwit geproduceerd. Het
aantalloodwitfabrieken in Duitsland was toen gestegen van 13 in 1810, via 20 in 1862 tot 36 in
1903.
181 G. Lunge, •Das Bleiwerk von Walker, P erkers und Compo ZlI Chester ', P olytechnisches Journal (1865) 43-47.
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In Nederland nam de Utrechtse loodwitfabrikant Krijn Hoogeveen (17891869) in 1855 een oetrooi op de loodwitbereiding volgens het kamerproees.
In de daarop volgende jaren voerde hij dit 'nieuw(e) stelsel' in in zijn fabriek,
waarbij hij ook de eapaeiteit van zijn stoommaehines uitbreidde. Na ongeveer
1860 keerde de Utrechtse fabriek, mogelijk door de hoge brandstofkosten die
met het kamerproees verbonden waren, weer terug tot het oude Hollandse
proces. 182 Pas omsteeks 1885 sehakelden enkele van de toen nog overbleven
183
loodwitfabrieken defmitief over op het Duitse kamerproees. Van de eertijds
internationaal dominerende Nederlandse loodwitindustrie was toen eehter nog
slechts een sehirn over. Met de opkomst van een kraehtige buitenlandse industrie - door kennisoverdracht uit Nederland en via de technische literatuur,
door protectionisme, en op basis van ter plaatste aanwezige grondstoffen - was
de economisehe basis het Hollandse loodwittrafiek in feite ontvallen. Dat deze
verlegging van de internationale handelsstromen en dus de ondergang van de
Nederlandse loodwitmakerij, welhaast onafwendbaar waren hebben wij in dit
artikel laten zien. Technische innovatie hood in dit geval geen ontsnapping
aan de ijzeren wetten van de economie.

182 J.H. de VIieger, 'De ontwikkeling van het kamerproces', 468-469 (bier ook de tekst van het
octrooi); Statistischlaarboek 6 (1856) 302-303; Verslag over den toestand der Provincie Utrecht
over 1874 (Utrecht 1875) Hoofdstuk XV, 10; en idem over 1875 (Utrecht 1876) Hoofdstuk XV,
9; J .H. de VIieger, ' De Utrechtsche Loodwitfabriek', Verfkroniek (1992) (te verschijnen).
183 J.H. de VIi eger, 'De ontwikkeling van het kamerproces', 510-512.

Industriele windmolens op de Groninger klei
1770-1860
R.FJ. PAPING

Inleiding
Ben van de nationale symbolen van Nederland is de windmolen. 1 Geheel ten
onrechte is dit niet. Niet alleen zorgden windmolens voor het droogmalen
van grote stukken land, ook speelden ze een zeer belangrijke rol in de snelle
2
'industriele' ontwikkeling tijdens de Gouden Eeuw in Holland. Tot ver in
de negentiende eeuw, toen in Groot-Brittannie met behulp van stoommachines de Industriele Revolutie allang van start was gegaan, bleef de windmolen in Nederland de voomaamste gebruikte krachtbron in de nijverheid.
Sterker nog, juist in de eerste helft van de negentiende eeuw werden veel
nieuwe molens gebouwd.
Door de concentratie in de Nederlandse econornische geschiedschrijving op
tekenen van de 'nieuwe industriele tijd' in deze periode, zijn de ouderwets
ogende windmolens nogal verwaarloosd. Molens wekken slechts interesse op
voor zover ze in concurrentie stonden met stoomfabrieken. Daarbij wordt getracht na te gaan wat de redenen waren (dure steenkool, institutionele belemmeringen voor stoom, technische problemen, kleine afzetrnarkten, kartelvorming molenaars, etc.), dat de windmolens zich staande hielden tegenover de
3
schaarse stoomfabrieken. In grote delen van Nederland, met name het platteland, was van werkelijke concurrentie tussen molens en stoomfabrieken echter

Ik wil hierbij Ronald Albers, Adrian Clemens, Geurt Collenteur en Pim Kooij dank zeggen
voor hun diverse Icritische opmerkingen.
2
AM. van der Woude, Noorderkwartier (Wageningen 1972) 315·316.
3
Zie voor deze discussie o.a. H.W. Lintsen, 'Stoomals symbool van de IndustrieleRevolutie',
laarboek voor de geschiedenis van bedrijJ en techniek 5 (1988) 337·353; H.W. Lintsen, Molen·
bedrijf en meelfabriek in Nederland in de negentiende eeuw (' s·Gravenhage 1989); J.L van Zan·
den, 'De introductie van stoom in de Amsterdamse meelfabricage 1828.1855; over de rol van
marktstructuren, ondernemersgedrag en de overheid' ,laarboek voor de geschiedenis van bedrijf
en techniek 8 (1991) 63·80; 1. Kingma, 'De Zaanse stoomrijstpellerij; Opkomst en ondergang',
laarboek voor de Geschiedenis van BedriJf en Techniek 6 (1989) 54·69.
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voorlopig geen sprake. De langzame vervanging van wind door stoom zette
er pas na 1860 werkelijk in. Om duidelijk te maken dat, ondanks het gebruik
van een weinig modern voortdrijvingsmechanisme, de molen-sector toch tamelijk dynamisch was enmiddenin demarkt stond, wordt hier de ontwikkeling
van het industriele molenbedrijf in de agrarische Groninger ldeigebieden ge4
schetst tussen 1770 en 1860. In dit gebied maakten de windmolens zelfs een
opvallende bloeiperiode door in de jaren 1840-1860. Ben de plaatselijke consumptie veruit overstijgende produktie van gort en olie toont daarbij aan, dat
het vaak in dit opzicht nogal verwaarloosde platteland, ook buiten de bekende
textiel en steenfabricage, een belangwekkende rol kon spelen in de Nederlandse industriele output.
In dit artikel staat de vraag centraal wanneer en waardoor het aantal houtzaag-, pel-, koren- en oliemolens in de Groninger ldeigebieden toenam of
afnam in de periode 1770-1860. Nagegaan wordt welke vraag- en aanbodfactoren een rol speelden in de getalsmatige ontwikkeling. Vit de reconstructie
van het jaarlijkse aantal industriemolens, blijkt hoe belangrijk deze factoren
waren. s Van een geleidelijke ontwikkeling was geen sprake. Perioden van
stagnatie en zelfs teruggang in het getal molens wisselden af met perioden,
waarin in hoog tempo nieuwe mol ens opgericht werden. Deze benadering,
waarbij jaarlijks het aantal aanwezige bedrijven bepaald wordt, zou trouwens
ook voor andere bedrijfstakken vruchten af kunnen werpen. Aan de hand van
jaarlijkse gegevens kan men namelijk eenvoudiger en met meer zekerheid de

4
Onder de kleistreken zjjn 36 van de 57 negentiende eeuwse gemeenten gerekend. Het betrof
de gemeenten die voor meer dan de helft uit kleigrond bestonden: Adorp, Aduard, Appingedam,
BafJo, Bedum, Beerta, Bierum, Delfzjjl, Eenrum, Ezinge, Finsterwolde, Grijpskerk, Hoogkerk,
Kantens, Kloosterburen, Leens, Loppersum, Middelstum, Midwolda, Nieuweschans, Nieuwolda,
Noorddijk, Oldehove, Scheemda, Stedum, Ten Boer, Termunten, Uithuizen, Uithuizermeeden, UIrum, Usquert, Warffum, Winschoten, WlllSum, 't Zandt, Zuidhorn. Dit gebied is bestudeerd in
het kader van het lopende project 'lntegrale Geschiedenis'.
5
Oprichtings- en afbraak-data zjjn vastgesteld aan de hand van een veelheid aan regionale
publicaties en bronnen, de voornaamste zjjn: B. van der Veen Groninger molenboek (Groningen
1981); Provincia Ie Verslagen van Groningen, 1817-1860; Rijksarchief Groningen (RAG), Archieven Gewestelijke Besturen (AGB), 576, 889-890, 1196-1197, 1320-1328; RAG, Statenarchief, 2078a-d; RAG, Oud-Rechterlijke Archieven; RAG, Provinciaal Archief (p A), B Xl, ClIO,
E 28-21, E 29-7; RAG, Aanwinsten van de Provinciale Bibliotheek 1988 (AAN), enquetes van
1816 en 1819; Gemeente archief Groningen, Stadsarchief, 1029 rood. Deze gegevens zjjn vergeleken met het molenbestand in de coli ecti e Van der Veen, berustende bij de vereniging 'de Hollandsche Molen ' te Amsterdam. Copieen berusten bij W.O. Bakker te Harkstede. Vergelijk ook
R.F.1. Paping, 'De nijverheid op het Groninger platteland 1800-1860; Bedrijfsstruktuur en loonontwikkeling' Economisch en Sociaal-Historischlaarboek 53 (1990), met een iets andere omvang
van de kleigebieden.
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oorzaken voor teruggang ofbloei van een bedrijfstak vaststellen. Voor windmolens blijkt in ieder geval, dat een schets van de globale getalsmatige ontwikkeling, met behulp van gegevens voor enkele steekjaren, de schoksgewijze
6
groei geheel versluiert.
Deze schoksgewijze groei van het aantal molens duidt op grote fluctuaties
in de netto investeringen. Het vervolg zal trachtten verklaringen te geven voor
de specifieke fluctuaties. Omdat zowel ontwikkeling als verklaring bij de diverse soorten molens verschillend waren, zullen koren- en pelmolens, olieslagerijen en houtzaagmolens ieder afzonderlijk behandeld worden. In tegenstelling tot Holland en zelfs de stad Groningen waren in de overwegend agrarische
kleigebieden namelijk slechts deze soorten industriemolens van belang. Wei
maalden korenmolens in Grijpskerk en Bedum rond 1830 tijdelijk schors, dat
diende als ingredient voor het looiproces van de vele Groninger leerlooierij7
tjes. Boekweitmeel en mosterd kwamen meestal van kleine paard- of rosmolens. Slechts bij grote uitzondering is voor het malen daarvan in de kleigebieden een windmolen gebruikt. In een aantal molens werd, net als in Holland,
trouwens een combinatie van genoemde werkzaamheden verricht. De belangrijkste was de veelvuldig voorkomende combinatie van koren- en pelmolen,
reden om deze molens samen te behandelen.8
TABEL 1: KadiJstraal inkornen uit rnolens in de Groninger kleigebieden, 182811 831
soort molen
korenmolens
koren- en pelmolens
pelmolens
zaagmolens (met eombinaties)
koren- en schorsmolens
oliemolens (met combinaties)

aantal

44
30
25
14
2
16

gemiddelde kadastrale inkomen

fl55

f 222
/250

f 293
/320
/363

Bron: RAG, Provineiaal Arehief, E 28-21.

6 Bijvoorbeeld Lintsen, 'Stoomals syrnbool', 343, waar trouwens de groei van het aantal windmolens tussen 1819 en 1856 in de provincie Groningen flink wordt overschat. Deze groei was
niet van 185 naar 348, maar van ± 214 naar ± 330. Bron: RAG, PA, B XI (gemeenten 1856);
RAG, MN, nijverheidsenquetes 1816 en 1819. Vergelijkook Van der Veen, Groninger rnolens, 33:
die geeft 213 molens voor 1819 en 340 voor 1856. Zie ookPaping, 'De nijverheid'.
7
RAG, P A, E 28-21. Zie ook Van der Woude, Noorderkwartier, o.a. 324-325.
8
Vergelijk Van der Woude, Noorderkwartier, 316. In zoverre de mol ens geteld zijn, is steeds
aileen de belangrijkste activiteit gerekend.
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Atb. 1: De oude standerd-korenmolen te Zuidhorn ca. 1900. RAG, prentbrieflwartencollectie
2- 19-77.
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Voordat de verschillende molens afzonderlijk aan bod komen, zal hier eerst
nog ingegaan worden op de waarde, oftewel de omvang van het in de diverse molens belichaamde kapitaal. Dit is zo interessant omdat de windmolens
op de klei, samen met de steenfabrieken, gedurende de hele onderzoeksperiode de meest kapitaalintensieve bedrijven in de nijverheid waren. 9 Het in
tabell gegeven kadastraal inkomen omvat de jaarlijkse belastbare opbrengst
van de molens. Deze jaarlijkse belastbare opbrengst is rechtstreeks afgeleid
van de waarde. De cijfers, daterend van het moment van opmaken van het
kadaster rond 1830, geven aan dat vooral de, meestal tamelijk nieuwe, olieen zaagmolens relatief veel waard waren. De korenmolens, waaronder vele
ouderwetse standerdmolens, belichaamden een veel geringere waarde. De
pelmolens zweefden ergens tussen beide in. Verschillende van deze molens
waren vrij oud, maar er waren ook veel bovenkruiers onder.
Oorspronkelijk waren het kleine standerdmolens die het Groninger land sierden. In de achttiende en de negentiende eeuw werden deze vervangen door
achtkante en soms zeskante bovenkruiers. De bovenkruiers konden beter van
de wind profiteren en waren vaak groter dan de oude standerdmolens. Tevens
hadden ze a1s voordeel dat ze makkelijker te bedienen, mimer en stabieler
waren. Het proces van vervanging ging vrij langzaam, omdat in de achttiende
eeuw het aantal molens slechts weinig toenam, terwijl de oude standerdmolens
pas na a1geheel verval of afbranden werden vervangen door bovenkruiers. De
nieuwe achttiende eeuwse molens waren vrijwel a1lemaal wei bovenkruiers.
De kleine standerd-korenmolens voldeden echter voor eerst ook nog redelijk,
zeker gezien de krimpende afzetrnarkt. Zowel door de verbeterende gemiddelde kwaliteit van de windmolens (a1s gevolg van de vervanging van standerdmolens door bovenkruiers), a1s door de a1gemene prijsstijging in de Franse
tijd, stegen de geJniddelde prijzen van verkochte molens rond 1800 sterk (zie
tabel 2). Dezelfde kwaliteitsverbetering zorgde er in de eerste helft van de
negentiende eeuw voor, dat de waarde van molens beter hield dan de prijs van
bouwmaterialen. Terwijl de prijzen van voedsel en brandstof vanaf de jaren
dertig weer stegen, bleven de prijzen van bouwmaterialen, die de vervangingswaarde van de mol ens grotendeels bepaalden, een Jangzaam dalende ten1O
dens vertonen.

9
Zie voor steenfabrieken P. Lourens en J. Lucassen, lipsker op de Groninger tichelwerken
(Groningen 1987).
10 Prijzen: RF.J. Paping 'Timmeren en metselen aan de kerk van Farrnsum: werken en verdienen , 1773-1891', laarboek voordeGeschiedenis van Bedrijfen Techniek 8 (1991) 47-53, 6162.

74

JbGBT 9(1992)

TABEL 2: Geschatte gerniddelde prijzen van rnolens en van boerderijen van twintig hectare in
de Groninger kleigebieden.1770-1860.
molenprijs

1770/1780
1781/1790
1791/1800
1801/1810
1811/1820
1821/1830
1831/1840
1841/1850
1851/1860

f3.100
f4.800
f9.800
flO.800
f7.600
f8.800
f8.600
f9.400
f9.300

molens (N)

8
11
9
11
21
20
13
21
15

boerderijprijs
f6.600
f7.600
f7.900
fl0 .900
fll.600
f8.600
fl0 .600
f13.700
fI9.100

hectare (N)

641
987
681
1.404
1.280
1.215
2.463
3.165
4.442

Bron: Molens: RAG Notarieel Archief. Kadastraal Archief en Oud-Rechterlijke Archieven.
Boerderijen: P .R Priester, De econornische ontwikkeling van de landbouw in Groningen
1800-1910 (Wageningen 1991) 518-521. 11 N: aantal.

De windmolens waren, in vergelijking met de verder vrij ambaehtelijke nijverheid, tamelijk kapitaalintensief. Toch betekende dit niet dat het geihvesteerd vermogen in het molenbedrijf groot was, zeker niet in vergelijking met
het agrarisch bedrijf. De waarde van een windmolen lag vrijwel voortdurend
beneden de waarde van een imaginair boerenbedrijf met twintig heetare
land. Het totale in de kleigebieden in molengebouwen beliehaamde kapitaal
was daarmee eveneens beperkt. Dit kapitaal steeg eehter wei snel van
f300.000,- in de periode 1770/80, via f900.000,- in de periode 1811/20 tot
f1.500.000,- in de periode 1851/60.

De koren- en pelmolens
In de kleigebieden waren de korenmolens van oorsprong het talrijkst. Hun
molenaars droegen zorg voor het malen van rogge en tarwe voor het dagelijkse brood van de bevolking, tevens werden de maalstenen gebruikt am
voor de boeren granen en bonen tot veevoer te vermalen. Deze molens riehtten zich dan oak geheel op de plaatselijke afzetmarkt en hadden nauwelijks
11 Het betreft verschillende kwaliteit molens door elkaar, soms met land en behuizingen. De
variatie in de individuele prijzen is daardoor groot, zodat voorzichtigheid bij de interpretatie op
zijn plaats is. Hetzelfde geldt ook, maar in mind ere mate, voor de prijzen van landbouwgrond.
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last van concurrentie van elders. Dit komt duidelijk naar voren in de zeventiende en achttiende eeuw, toen de provincie Groningen verdeeld was in een
aantal molen-ressorten. In elk van deze ressorten hadden een of twee molenaars het monopolie op het malen van granen. De Staten van Stad en Lande
hielden het aantal korenmolens sinds 1628 beperkt, zodat de invordering
van de accijns op het gemaal (een belasting op het malen van broodgranen)
goedkoop bleef. Bij iedere molen moest namelijk een chercher of sarries
wonen om de aanvoer en afvoer van granen en meel te controleren en zo
fraude te voorkomen. Hoe minder molens, hoe minder de controle-kosten
waren. Bij de invoering van de belasting op het gemaal in het tweede kwart
van de zeventiende eeuw, liet de overheid om deze reden een groot aantal
korenmolens afbreken. 12 De overblijvende molenaars, die hun afzetrnarkt
hierdoor vergroot zagen, betaalden een vergoeding aan de eigenaren van de
afgebroken molens. In verband met de belasting op het gemaal was tot in de
Franse tijd van vrije vestiging van korenmolens geen sprake.
Behalve korenmolens waren er in de achttiende eeuw in de kleigebieden ook
nog een dertigtal pelmolens. 13 Deze pelden gerst tot gort, een belangrijk ingredient in onder meer de traditionele karnemelkse brei. De overgrote meerderheid der pelmolens stamde uit de eerste helft van de achttiende eeuw, toen
deze de ambachtelijke gortemakers vervingen. 14 In Oost-Friesland yond iets
1s
later in de achttiende eeuw dezelfde ontwikkeling plaats. De pelmolens stonden in de achttiende eeuw voomamelijk in de wat grotere dorpen. Van daaruit
bedienden ze hun klanten in de nabije regio. In de achttiende eeuw pelden ze
in ieder geval gedeeltelijk voor geld, waarbij de boeren gerst brachten en die
gepeld als gort terug ontvingen. De kinderen van Helprig Klaasen, landbouwers te Vierhuizen onder VIrum, voldeden zo vrijwel jaarlijks een kleine re16
kening voor gort pellen in de periode 1765-1778. Het gortemeel werd behal-

12 Van der Veen, Groninger molenboek, 115-123.
13 MD. Teenstra, Kronijk of breedvoerige tijdrekenkundige tafel inzonderheid van de provincien Groningen, Friesland en Drenthe (Uithuizen 1860) 281, beweert ten onrechte dat er in 1780
in de provincie nog maar zeven pelmolens waren. Vergelijk Gemeente-archiefGroningen, Stadsarchiefl029 rood voor een lijst pelmolens uit 1747. Zie voor een beschrijving van het produktieproces bijvoorbeeld: Kingma, 'stoomrijstpellerij', 56-57.
14 Gortemakers worden nog veelw1dig aangetroffen in bronnen met beroepsopgaven uit het
begin van de achttiende eeuw zoals de lijsten van neringgeld: RAG, Ommelander Archief, 671,
terwijl het beroep bijvoorbeeld ontbreekt in de lijsten van het burgerlijk register in 1811: RAG,
AGB, 1124-1126.
15 O. Aden, Entwicklungen und Wechsellagen ausgewiihlter Gewerbe in Ostfriesland yon der
Mittedes 18. bis Ausgang des 19. lahrhunderts (Aurich 1964) 49, 61.
16 Collectie Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, niet gelnventariseerd.
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ve in de omliggende dorpen ook verder weg afgezet. Veel ging er naar de stad
Groningen, er werd gort naar Holland vervoerd en zelfs maakten de pelmolens
17
van Aduard en Ezinge in 1816 en 1819 melding van afzet in Engeland. De
plaatselijke afzetmarkt speeide bij de pelmolens daarmee in veel mindere mate
een overheersende rol dan bij de korenmolens, die geheel op het omliggende
gebied georienteerd waren en waarbij zelfs afzet in de stad Groningen, moeilijk, zo niet bij tijd en wijle vrijwel verboden was.
GRAFIEK 1 Aantal graanmolens in de Groninger kLeigebieden, 1770·1860.
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17 RAG, AAN, nijverheidsenquetes 1816 en 1819; Zie voor de export van gort ook RAG, Archieven van de Kamers van Koophandel (KVK), 119 en Gemeente-archiefGroningen, Stadsarchief 1029 rood.

PAPING INDUSTRIELE WINDMOLENS OP GRONINGER KLEI

77

In de tweede helft van de achttiende eeuw werden er nauwelijks nieuwe
koren- of pehnolens opgericht (zie grafiek 1). Wei kregen bestaande molens,
die afbrandden of vanwege vervaI afgebroken moesten worden, meestal weer
een vervanger. Het afbranden van molens kwam geregeld voor. Om zich tegen
dit risico te verzekeren hadden de Groninger pehnolenaars in de achttiende
18
eeuw onderlinge brandwaarborgcontracten afgesloten. Pas rond 1800 verdwenen er enige graanmolens defmitief, doordat er na vervaI geen wederopbouw plaatsvond. Deze stagnatie in het aantal graanmolens in de tweede helft
van de achttiende eeuw kan niet aileen op het conto van de overheidsbelemmering worden geschreven, ook nieuwe pehnolens (waarvan de vrije vestiging
wei was toegestaan) kwamen in deze periode namelijk niet tot stand. Veel
eerder lag de oorzaak in de teruglopende vraag naar gemalen en gepelde voedings waren, die het nieuw oprichten van graanmolens weinig aantrekkelijk
maakte. Vit cijfers voor de consumptie van broodgranen in het hele Groninger
platteland, zoaIs die geschat zijn uit de opbrengsten van de belasting op het
gemaal:, en uit de aantallen mol ens (zie grafiek 1 en 2), vaIt af te lei den dat
per molen in ieder geval de produktie van broodmeel daalde, ondanks een weer
toenemende bevolking in de Groninger kleigebieden vanaf het midden van de
achttiende eeuw .19 De afname van de broodconsumptie werd veroorzaakt door
de snelle opkomst van de aardappel in de tweede helft van de achttiende eeuw,
die trouwens niet aileen het brood, maar ook de gort in de maaltijden gedeeltelijk verdrong. Gezien de ontwikkeling van de consumptie van broodgranen
lijkt de aardappel zijn positie in het Groninger consumptie-pakket vooraI veroverd te hebben in de periode tot aan 1810.20 De relatief dure Franse tijd ken-

18 Van der Veen, Groninger molenboek, 124-125.
19 Gegevens betreffende hetgemaal: RAG, Statenarchief, 2074-2078a-d; RAG, AGB, 365, 370,
564,572, 574; RD.H. Tellegen 'Het verbruik van tarwe en rogge in de stad Groningen, in de
jaren 1821 en 1822, en in de jaren 1827-1856', Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje
voor 1856, 315-321; Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje voor 1857, 134-135. Voor
de jaren 1751-1803 zijn de cijfers gecorrigeerd voor ingehouden collectgelden, uitbetaalde chercherlonen, vrijgestelde bedeelden en onbelaste delen van het platteland. Een Groninger mud is
gerekend op 60,2 kilo. De consumptie van tarwe was minder dan 10 % van de consumptie van
rogge op het Groninger platteland. Geen rekening is gehouden met ontduiking van de bela sting
op het gemaal.
20 De consumptie van broodrogge per hoofd op het Groninger platteland was naar schatting
in 1770/177983 kg.; 1780/178979 kg.; 1790/179971 kg.; 1806/180951 kg.: 1834/184367 kg.;
1846/185574 kg .. lie ook noot 18. De door P .R Priester,De economische ontwikkeling van de
landbouw in Groningen 1800-1910 (Wageningen 1991) 363-365, gebruikte consumptie-schatting van 90 kg. uit 1816 kan in het Iicht van deze cijfers hoogst onbetrouwbaar genoemd worden.
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21
merkte zich door een opmars van de goedkopere aardappelen. Jammer genoeg is het echter, vanwege het gebrek aan bronnen, moeilijk om een precieze
kwantitatieve indruk te krijgen van de ontwikkeling in de aardappel-consumptie.
Ondanks de teruggang in de vraag hielden de Groninger graanmolens zich
nog relatief goed, zeker in vergelijking met de Zaanse pelmolens, waarvan het
aantal in de betrekkelijk korte periode 1790-1800 dramatisch terugliep, met
ongeveer een derde?2 Het lijkt er dan ook op dat de concurrentiepositie op
afzetmarkten elders, van de Groninger molens ten opzichte van hun Zaanse
collega's, flink verbeterde in deze jaren.
Ook de nieuwe belastingwetgeving ingevoerd in 1806 bracht wat betreft het
gemaal geen wezenlijke verandering, daarbij troffen allerlei beperkendemaatregelen de korenmolenaars, zoals een verbod op het houden van vee.23 Pas na
de Franse tijd en de opheffmg van de belasting op het gemaal (1816) werd het
makkelijker om korenmolens te bouwen. De provinciale overheid mocht van
24
Den Haag niet langer het oprichten van nieuwe graanmolens tegenhouden.
Ook de gedwongen scheiding tussen korenmolens en pelmolens uit de achttiende eeuw verdween. Korenmolenaars leg den massaal pelstenen en pelmolenaars maalstenen in hun molens. Dit spreidde het risico omdat de molenaars
nu niet langer voor de afzet van een enkel produkt afhankelijk was. Een ander
belangrijk voordeel was dat voor het malen van graan minder wind nodig was
dan voor het pellen. Hierdoor kon een molen optimaal gebruik maken van de
beschikbare windkracht en ging het malen en pellen efficienter en vermoedelijk goedkoper. 25
Het vieren van de teugels door de overheid vormde het sein voor het begin
van een snelle en kortstondige hausse in de bouw van molens in de periode
1817-1822. Het ging daarbij vooral om molens die zowel konden malen als
pellen. AI in 1823 begon de overheid, in verband met de hernieu wde in voering
van een belasting op het gemaal, een stokje te steken voor de lucratieve com-

21 Vergelijk de prijsindexcijfers en de reele loonontwikkeling voor 1795-1818 in: Paping,
'Timmeren', 47-6l.
22 Een afname van ± 80 naar ± 53, geteld aan de hand van P. Boorsma, DuizendZaanse molens
(Amsterdam 1967) passim.
23 EJ . Werkman, 'lets over de practijk van de belasting op het gemaal', Groninger /andbouwb/ad,8-4-1939.
24 U .G. Schilthuis J z. Statistiek van de ambachts- en Jabrieksnijverheid in de provincie Groningen, 1856 vergeleken met 1819 (Groningen 1860), 14, 19-20; Provmciale Verslagen 1817 en
1818, en voor het vervolg ook latere jaren.
25 Schilthuis, Statistiek, 67.
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binatie-molens. Juist dit soort molens zou, door het tegelijkertijd verwerken
van belast en onbelast graan, frau de in de hand werken. Ook was nu de koninklijke toestemming nodig voor het oprichten van nieuwe korenmolens en
erg scheutig was deze hier blijkbaar niet mee. Zo kwam abrupt een einde aan
de toename van het aantal graanmolens, want voor pelmolens waren de perspectieven ook niet erg gunstig. Er bestond namelijk al rond 1800 een overcapaciteit aan graanmolens (vergelijk grafiek 1 met grafiek 2), veroorzaakt
door een daling van de vraag naar gort en brood in de kleigebieden in de
voorgaande halve eeuw.27 Zelfs het kleine aantal in de periode 1817-1822
nieuw gebouwde graanmolens leidde al tot klachten over een teveel aan korenen pelmolens. AIleen combinatie-molens waren nog weI interessant, daar die
uitgaande van een tamelijk stabiele thuismarkt voor rogge, uit speculatieve
overwegingen voor afzet elders gerst konden pellen. Het was echter vooral de
bovengenoemde institutionele belemmering, die deze 'nieuwe' technische
toepassing tegenhield en zo de ontwikkeling van de graanmolens in de kleigebieden afremde.
GRAFIEK 2 Geschatte hoeveelheid gemalen broodrogge op het Groninger platteland, 17511855 (in miljoenen kilogrammen).
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Provinciale Verslagen 1822-1823. Van der Veen, Groninger molenboek, 118 119. FJ. de

'lee, De broodzetting en de belasting op het gemaal (zj. Groningen) 12. RAG, P A, B 14: Resolutien Gedeputeerde Staten o.a. 26-2-1817,16-4-1817,8-3-1820,30-9-1822,24-2-1823.
27 Oit lijkt ook bevestigd te worden door de produktiecijfers van de beide (grote) pe1molens
te Appingedamin 1812 en 1813, die ieder slechts 1.500 hi. gerst verwerlcten: RAG, AGB, 11321133. Zie ook verderop.
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De slapte op de markt voor voedselprodukten in de jaren twintig en het begin van de jaren dertig, resulterende in zeer lage prijzen, maakte het oprichten van graanmolens er ook niet bepaald aantrekkelijker op. De afzet van de
bestaande mol ens ontwikkelde zich in deze jaren echter niet ongunstig, ondanks de belasting op het gemaal. Er was sprake van doorlopende bevolkingsgroei, terwijl de consurnptie van roggebrood, naar de cijfers zich laten
aanzien, weer toenam en de opmars van de aardappel langzaamaan tot stilstand kwam.28 De oorzaak voor beide laatst genoemde ontwikkelingen moet
gezocht worden in de relatief hoge reele lonen in de periode 1820-1844.
Naast de menselijke consurnptie van roggebrood en gort hadden de ontwikkelingen in de Groninger landbouw invloed op het aantal graanmolens. De
toename van het akkerland ten koste van het grasland vanaf het einde van de
achttiende eeuw zorgde er aan de ene kant voor dat de grondstoffen, gerst en
rogge, steeds overvloedig beschikbaar waren. Een groot deel van de akkerbouwproduktie werd onbewerkt naar elders verzonden, gerst exporteerde men
echter ook ten dele in bewerkte vorm (gort). Belangrijker nog was dat de
Groninger boerenbedrijven steeds meer veevoer nodig hadden, om zo met
minder weide- en hooiland de veestapel, in verband met de mestvoorziening,
29
in stand te houden. De korenmolens profiteerden hiervan als malers van veevoer, terwijl het afval van pelmolens eveneens uitstekend geschikt was om aan
vee te voederen. Het belang van het malen van veevoer voor de windmolens
blijkt uit de staten van consumptie in het departement Groningen van 1807,
die naast 92.441 hI. belast stijfsel- en broodgraan ook 134.520 hI. 'onbelaste
30
specien tot mesting e.d.' opgeven. Onduidelijk is echter of de laatste post
weI geheel bestaat uit gemalen graan. Gezien dit belang moet de stagnatie in
het aantal graanmolens in de peri ode 1825-1835 (de eerste agrarische depressie van de negentiende eeuw) mede geweten worden aan het tijdeJijk tot stil31
stand komen van de verschuiving van grasland naar akkerland in Groningen.
Na de invoering van de nieuwe wet aangaande de belasting op het gemaal
in 1833, verdwenen de belemmeringen op het oprichten en veranderen van

28 Het Provinciaal Verslag van 1825 beweert echter juist het tegendeel: in de stad Groningen
zou nog maar de helft geconsumeerd worden van de hoeveelheid van 10 of 20 jaar daarvoor en
op het platteland zou de consumptie van aardappelen hoe langer hoe meer toenemen. De geconstateerde toename van de consumptie van roggebrood tussen 1807 en 1834 kan echter nauwelijks
anders dan in de jaren twintig hebben plaatsgevonden.
29 Priester, De economische, 357-363.
30 RAG, AGB, 572. Onduidelijk is of het hier allemaal gemalen veevoer betrof.
31 Priester, De economische, 76-78. E. W. Hofstee, Van g rasland naar bouwland (Wageningen
1985), ziet weI een doorgaande verschuiving in deze peri ode.
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korerunolens langzamerhand. In het vervolg stond de overheid de bouw van
een korerunolen of het leggen van maal- of pelstenen tamelijk gemakk:eJijk
toe. Berst geleideJijk, maar na 1845 steeds sneller nam daardoor het aantal
koren- en pelmolens toe. Reeds in het begin van de jaren veertig hervatte ook
weer de klaagzang, dat er teveel graarunolens en vooral pelmolens zouden
33
zijn. Een grote rol bij de groei van het aantal graarunolens speelde, naast de
toegenomen vraag naar veevoer, de mislukking van de aardappeloogst in 1845
en volgende jaren. Gort en roggebrood begonnen weer een belangrijke rol te
34
spelen als substituut voor de plotseling schaarse aardappelen. Gort ontwikkelde zich in die periode tot een zeer belangrijk Gronings export-produkt naar
Holland. Volgens Schilthuis was de sterk toegenomen consumptie van rijst in
35
deze jaren hierop van invloed. De Groninger pelmolens sprong en in het gat
dat de, nog steeds langzaam in aantal afnemende, pelmolens in de Zaanstreek
lieten vallen, toen zij zich meer en meer concentreerden op het peUen van rijst.
Groninger gort ging na 1845 in de sterk toegenomen behoefte aan gort voorzien in plaatsen, waar eerder Zaans gort op tafel kwam. Ook in Groningen
pelde men op kleine schaal zelf rijst. De uitvoer van gort, met name naar
Holland, reikte in de jaren veertig en vijftig tot grote hoogten. De Groninger
peUerij was daarmee steeds meer gericht geraakt op afzetmarkten elders.
De produktie van gort in Groningen had enige voordelen boven die in de
Zaanstreek. Niet aIleen kwam de grondstof gerst uit het gebied zelf, maar ook
vormde de Groninger veehouderij een belangrijke afzetmarkt voor het afvalprodukt, verkregen bij het pellen van gort. De algehele opening van de Engelse
grenzen voor gemest vee in 1848 stimuleerde het mesten van vee, dat in de
36
Groninger kleigebieden al op grote schaal plaats yond, nog verder. Met behulp van graanafval werden er door de molenaars zelf vaak enige runderen of
varkens gemest, wat de wet op het gemaal van 1833 toestond. Ben verder
voordeel was dat de koren- en pelmolenaars beschikten over een tamelijk stabiele thuismarkt voor roggemeel en gort op het platteland, terwijl ze daarbuiten

32 Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1833, no. 3. RAG, PA, B I 4, Resolutien
Gedeputeerde Staten o.a. 23-4-1833, 16-7-1833,24-11-1835,3-5-1836,12-91836,21-2-1837,
3-7-1837.
33 Provinciale Verslagen 1842 en 1843. RAG, KYK, 119: 1842-1844.
34 Paping, 'Tirnrneren', 53-56; Provinciale Verslagen 1845-1860.
35 Schilthuis, Statistiek, 66. ne ook Kingma, 'Stoomrijstpellerij' 57-58; Boorsma, Duizend,
passim.
36 Schilthuis, Statistiek, 66-67. RAG, KYK, 119: 1850/1851; RAG, PAB XI: gemeenteverslagen: Aduard 1855 en 1860, Uithuizen 1854 (hoofdstuknijverheid).
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gort specuJatief konden verkopen. De molens waren zo nooit geheel afhankelijk van de onzekere exportmarkt.
De invloed van de defmitieve afschaffmg van de wet op het gemaal in 1855
moet niet bepaald overschat worden als stimuJans voor de oprichting van
37
graanmolens. Hoewel in het begin van de jaren vijftig in veel gemeenten een
of meer graanmolens van de grond kwamen, verminderde de bouw-woede
juist wat na 1856. Mogelijk kunnen we in het laatste een teken zien van de
opkomende concurrentie van stoomfabrieken elders. De concurrentie tussen
de molens in de kleigebieden was in die periode echter ook groot. Hun aantal
was in verband met de gunstige winstverwachtingen in de voorgaande jaren
snel toegenomen, terwijl in ieder geval de plaatselijke vraag hierbij achterbleef. De peimolens hadden zich ondertussen echter weI tot een export-industrie van belang ontwikkeld.38 De concurrentie tussen de molens in de jaren
vijftig stond in zeer schril contrast met de achttiende eeuw. De provincie was
toen verdeeld in molenressorten, waarbij iedere korenmolen haar eigen afzetgebiedje had, terwijl ook de pelmolens allemaal op enige afstand van elkaar
lagen en hun eigen afzetgebieden hadden. In de periode 1825-1829 was trouwens voor korenmolens opnieuw tijdelijk sprake van een indeling in ressorten
39
ter vereenvoudiging van de heffmg van de belasting op het gemaal. Bij deze
zogenaamde admodiatie, voldeden de molenaars een van te voren vastgesteld
bedrag aan belasting op het gemaal (het abonnement) en konden daama vrij
malen. De ingezetenen waren verplicht om het benodigde meel bij demolenaar
van hun eigen res sort te betrekken.
TABEL 3: Produktie per koren+peimoien op het Groninger piaUe/and
aantal molens

aantal mol ens

h.1. gerst

1747

130

± 350/530

1855/1856

222

± 1.540

1771/1780
1801/1809
1851/1855

130
126
203

kg rogge

54.500
44.600
57.500

Bron: Geschat aan de hand van noten 5 en 19; Schilthuis, Statistiek, 67; Paping, ' De nijverheid',
109; G.A Groningen, Stadsarchief, 1029 rood. De produktiecijfers zijn exclusief veevoer en
baktarwe. Om vergelijlcing mogelijk te maken is de produktie steeds afgezet tegen aile korenen pe1molens samen.

37

Verge1ijk onder andere Van der Veen, Groninger moienboek, 115-121.
38 Provinciaal Verslag 1853; Schilthuis, Statistiek, 65-67. Het gaat hier om export buiten de
provincie.
39 Van der Veen, Groninger moienboek, 118.
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Het is moeilijk na te gaan hoeveel gort er in totaal in de kleigebieden gepeld
werd in de achttiende en negentiende eeuw. Voor hethele Groninger platteland
zijn er gelukkig weI enige cijfers. In 1747 werd de produktie van de 29 pelmolens daar geschat op ongeveer 2.300 hectoliter per molen, dit in verband
met een mogelijke belasting op het peUen van gerst.40 Schilthuis schatte het
aantal gepelde hectoliters gerst in de slechts 19 gespecialiseerde pelmolens in
41
1855 en 1856 met 2.400 hectoliter op nauwelijks meer. Per koren malende
molen op het Groninger platteland was de produktie rond 1775 lO'n 71.000
kilo broodrogge (100 molens). In het begin van de jaren vijftig van de negentiende eeuw was deze produktie per korenmolen of koren- en pelmolen 65.000
kilo (180 molens), daarnaast werd er echternu in tegenstelling tot de achttiende
eeuw in een deel van deze molens ook gort gepeld. Ieder van deze ongeveer
165 molens met lOwel maal- als pelstenen verwerkte in 1855/1856 tevens
1.800 hectoliter gerst. Onzeker blijft de omvang van de hoeveelheden tot veevoer gemalen gerst, bonen en rogge. Het is echter waarschijnlijk dat de produktie van veevoer per molen gedurende de periode 1800-1860 is gestegen.
De toename van de produktie per graanmolen werd veroorzaakt door de
teruggang van de gespecialiseerde korenmolens en de opkomst van de combinatie koren- en pelmolen, vooral in de jaren veertig en vijftig van de negentiende eeuw. Het waren juist deze gecombineerde molens waar een groot deel
van de produktiestijging plaatsvond. In de achttiende eeuw en opnieuw in de
jaren twintig en dertig van de negentiende eeuw, belemmerde de overheid nog
de inrichting van deze combinaties, in verband met de heffmg van de belasting
op het gemaal. Dat de produktiestijging vooral plaatsvond in de periode na
1819 en vermoedelijk in de jaren veertig en vijftig wordt bevestigd door de
ontwikkeling van het gemiddelde aantal knechten per koren- en pelmolen. Dit
42
aantal steeg namelijk van 1,0 in 1819 naar 1,4 in 1856. Tegelijkertijd kan
daarmee de conclusie zijn, dat de stijging van de arbeidsproduktiviteit achter43
bleefbij de produktiestijging per molen.
40 Gemeente-archiefGroningen, Stadsarchief, 1029 rood. De totale produktie wordt daar echter ook geschat op 45.500 hectoliter. Zie beide schattingen in tabel 2.
41 Gemeente-archief Groningen, Stadsarchief 1029 rood. Schilthuis, Statistiek, 66.
42 Paping, 'De nijverheid', 89, 109.
43 Van Zanden, 'Introductie van stoom', 75, schat de arbeidsproduktiviteit in de gespecialiseerde Amsterdarnse korenmolens in 1843 op 102.000 kg. per persoon. Op het Groninger platteland lag dit in de jaren vijftig in graanmolens naar schatting op±25.000/30.000 kg. broodgraan,
±20.000/50.000 kg. veevoer, plus nog ±35.000/45.000 kg. gort, per persoon. De Groninger molens produceerden minder, maar hadden ook minder personeel in dienst, dan de korenmolens in
Amsterdam en de pelmolens in de Zaanstreek. RAG, P A, C 118 (10-6-1848), geeft voor 1847 in
vier koren en pelmolens (5 knechten en 3 kinderen) samen een verbruik van 410 hI. tarwe, 3.320
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De oliemolens
In de oliemolens of olieslagerijen werd van koolzaad, raapzaad en Jijnzaad
olie geslagen. Deze olie vond afzet als brandstof voor lampen, als smeerolie,
als basis voor verf en zeep en ook als bakolie. De nevenprodukten, raapkoeken en lijnkoeken, waren uitstekend geschikt als veevoeder. Terwijl de
graanmolens het hele jaar door draaiden stonden de olieslagerijen, die veel
sterker afhankelijk waren van de oogst, vaak in de zomer stil. De enquetes
van 1816 en 1819 maken veelvuldig melding van olieslagersknechten, die
maar negen maanden werk hadden.44 De olieslagerij was een tamelijk risicovol bedrijf en sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de prijzen van
koolzaad en olie, vanwege de smalle marge tussen de waarde van de grondstoffen en de eindprodukten. 45 Was het koolzaad te duur ingekocht dan was
er daardoor weinig kans op winst. Het van jaar tot jaar wisselende resultaat
droeg er toe bij, dat de meeste olieslagerijen niet zoals de graanmolens eigendom waren van meewerkende molenaars, maar van kapitaalkrachtige
kooplieden en fabrikanten. De meeste Groninger olieslagerijen waren windmolens. In de jaren veertig en vijftig richtte men in het Oldambt ook enkele
kleine rosoliemolens Op.46
Vanouds waren er nauwelijks oliemolens op het Groninger platteland. Alleen een oliemolen te Appingedam was van voor 1770. De weinige olie die in
de kleigebieden werd verbruikt zal van elders, vooral uit de Zaanstreek en later
47
ook uit de stad Groningen, afkomstig zijn geweest. In de stad Groningen
stamde de eerste oliemolen uit 1736, de tweede uit 1770 en de derde uit 1771.48
In de kleigebieden werden er pas in het begin van de Franse tijd op grote schaal
oliemolens opgericht. Deze kortstondige hausse in de olieslagerij vond zijn

hi. rogge, 8.650 hi. overig graan en slechts 2.190 hI. gerst voor gort.
44 Zie RAG, MN, rujverheidsenquete 1819.
45 Vergelijk bijvoorbeeld Provinciale Verslagen 1840, 1845, 1855.
46 Zie onder meer BJ . Bernet Kempers, Oliemolens (Zutphen 1979) en RAG, P A, B Xl (gemeenteverslagen). Beerta 1843, Nieuweschans 1843, Nieuwolda 1857, Midwolda 1858.
47 Koopman, winkelier en houtkoper Koert Isaks Vervelt te Hoogezand had 20-11-1772 schulden aan onder meer Klaas Taan, olie- en pelmolenaar te Zaandam en nog verschillende andere
personen uit de Zaanstreek, waaronder een eigenaar van een blauwselmolen, maar ook aan mensen uit Amsterdam en Harlingen : RAG, Oud-rechterlijke Archieven, doos 91; Boorsma, Duizend,
120,130; Van der Woude, Noorderkwartier, 319-322.
48 B. van der Veen, 'De windmolens in de gemeente Groningen', Groninger Volksalmanak
1931, 150-170.
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oorsprong in de snelle toename van de verbouw, met behul p van de agrarische
innovatie rijenteelt, van de grondstof koolzaad in deze periode.49 Een iets eerder startende en een ook wat langzamere opkomst yond plaats in Oost-Friesland in de tweede helft van de achttiende eeuw. 50 Terwijl eerst de in relatief
geringe hoeveelheden verbouwde koolzaad naar elders werd afgevoerd, verwerkten de oliemolens nu de veel grotere hoeveelheden koolzaad voor een
belangrijk deel ter plekke. Bij de toenemendekoolzaadverbouw en olieslagerij
speelde mogelijk ook de stijgende vraag naar olie, ter vervanging van kaarsen,
voor verlichting een ro1. 51 Belangrijker was echter dat de sterk toegenomen
olieproduktie in de kleigebieden gepaard ging met een forse teruggang met
zo'n dertig oliemolens in de Zaanstreek in de periode 1800-1815.52 De Groninger oliemolens hebben dan ook een deel van de Zaanse afzetmarkten overgenomen.
GRAFIEK 3 Aantal olieslagerijen en houtzaagmolens in de Groninger kleigebieden, 17701860.
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49 lJ . Botke, Het schrijfboek van Marten Aedsges (1742-1806) (Groningen 1988)
50 Aden, Entwicklungen, 48-49, 60-61.
51 Schilthuis, Statistiek, 38. Ditbleefde hele eerste helft van de negentiende eeuw gelden: RAG,
KVK, 119 (1839).
52 Geteld op grond van Boorsma, Duizend, passim.
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In de korte periode 1800-1807 werd er zo in de kleigebieden een belangrijke
nieuwe export-industrie uit de grond gestampt. Net als voor de pelmolens
gold voor de oliemolens als voordeel dat niet alleen de grondstoffen van nabij kwamen, maar dat ook de raap- en lijnkoeken als belangrijke nevenprodukten makkelijk in de omgeving afgezet konden worden. Bij de vraag hiernaar was, net aIs bij de vraag naar veevoer voor de koren- en pelmolens, de
verschuiving van akkerland naar grasland van belang. De olie exporteerde
men onder meer naar het nabije Duitse gebied: Bremen, Hamburg, Hannover en Oost-Friesland.53 In dat laatste gebied ging, naar het zich laat aanzien, de opkomst van de oliemolens veel geleidelijker, maar ze ging ook
langer door. 54 De eerste en enige oliemolen in Emden (Oost-Friesland) dateert bijvoorbeeld pas van 1813. 55 In 1816 klaagden de oliemolenaars in
Middelstum (het belangrijkste oliecentrum van de kleigebieden met vijf
olieslagerijen) dat het bedrijf steeds minder voordelig was, door het oprichten van verscheidene oliemolens op de noordelijke grenzen van het Rijk en
in het koninkrijk Hannover, waarbij ze ook nog last hadden van de invoer
van goedkope raapkoeken van elders. Deze concurrentie belemmerde een
voortgaande snelle groei van het aantal oliemolens in de Groninger kleigebieden na de Franse tijd. De dertig jaar na 1810 nam het aantal oliemolens
slechts aarzelend verder toe. De markt voor olieslagerijen was, door de sterke toename tot 1810, wat verzadigd. Vanaf het midden van de jaren twintig
56
nam de produktie van koolzaad in de Groninger landbouw af. De lage prijzen van koolzaad hadden een ontmoedigend effect op de verbouw door de
Groninger boeren. De capaciteit van aIle Groninger oliemolens samen overtrof hierdoor in de periode 1825-1835 bijna de Groninger oogstopbrengst
aan koolzaad. 57 Import van duurder koolzaad van elders was voor de olieslagers alleen aI uit concurrentie-overwegingen weinig rendabel. Het was juist
een van hun comparatieve voordelen dat ze de beschikking hadden over het
relatief goedkopere Groninger koolzaad. Ook de vraagkant vormde geen stimulans. De vraag naar olie was gering, wat tot uiting kwam in de lage kool-

53 RAG, AAN, nijverheidsenquetes 1816 en 1819.
54 Aden, Entwicklungen, 60-61, 98.
55 D. Janssen, EnuJer Miihlengeschichte (Emden 1985).
56 Priester, De economische, 543: gemiddelde jaarlijkse koolzaad-produktie in de Groninger
landbouw(hectoliters) : 1817/20: 81.300; 1821125: 136.000; 1826/30: 66.100; 1831135: 72.300:
1836/40: 92.900; 1841/45: 112.100; 1846/50: 149.900; 1851155: 175.200: 1856/60: 166.200.
57 Gemiddelde produktie 8 Groninger oliemolens in 1833: 2.109 hi. kool- en lijnzaad levert
562,5 hI. olie. De hele provincie telde toen ruim dertig oliemolens. RAG, P A, C I 18, 1-5-1834:25,
22-5-1834:3,2-7-1834 :31,14-10-1834:36, met dank aan Michiel Gerding.
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zaadprijzen, en de buitenlandse export kwam tot stilstand. In 1829 wordt gemeld dat de verzendingen naar Duitsland geheel waren opgehouden en dat
de Groninger olieslagerijen zich bepaalden tot de Nederlandse markt. 58
De verbouw van koolzaad steeg weer snel na 1835. Dit arbeidsintensieve
gewas werd niet aileen geconfronteerd methogere prijzen maar ook met lagere
reele lonen. Gezien de oude overcapaciteit was er in eerste instantie echter
nauwelijks reden om geld te steken in nieuwe oliemolens. Wei maakten de
olieslagerijen een hernieuwde bloei door. Olieslagers voerden lijnzaad in van
buiten de provincie, om de molens draaiende te houden. De provinciale produktie van het belangrijkere koolzaad overtrof echter steeds de behoefte van
de plaatselijke oliemoiens.59 In 1850 en 1851 was er sprake van grote speculatieve verzendingen van raapolie naar Holland en verder van afzet naar Bre60
men, Oost-Friesland en via Harlingen naar Londen. Ben deel van het Groninger koolzaad ging nog altijd naar fabrikanten in Holland, Overijssel,
Noord-Brabant, Belgie en het Duitse gebied aan de beneden Rijn. Het aanbod
van koolzaad ter plaatse bleef dus ruim voldoende om de nieuwbouw van
oliemolens te rechtvaardigen rond 1850. Saillant detail is dat de toegenomen
bouw van Groninger oliemolens opnieuw gepaard ging met een iets versnelde
61
afname van het aantal Zaanse 01iemolens. De produktie van olie in de kleigebieden was rendabel en concurrerend: niet aileen yond er verbouw van de
grondstof koolzaad plaats, zodat dit relatief goedkoop kon worden ingekocht,
maar ook vormden de kleigebieden een goede afzetmarkt voor raap- en lijnkoeken. De laatsten kwamen uitstekend van pas in de Groninger landbouw,
waar ze dienden als voer voor vee, dat gebruikt werd zowel in de vetmesterij
als de mestvoorziening. Zoals aI gemeld bij de koren- en pelmolens nam de
vraag naar veevoer toe in de peri ode 1800-1860, vanwege de vermindering
van de hoeveelheid grasland. De vraag naar het hoofdprodukt olie, dat eenvoudig naar elders afgevoerd kon worden, nam ook toe. Ondanks het feit dat
gasverlichting de olielampen voor een deel verdrong, bleef de vraag naar lampolie nog stijgen. Soms vormden nieuwe ontwikkelingen zelfs een stimulans
voor de afzet van de olieslagerijen. Zo nam de vraag naarraapolie toe, vanwege
62
het gebruik als smeermiddel voor stoommachines.

58 Provinciaal Verslag 1829.
59 Provinciale Verslagen; RAG, KYK, 119; Handelingen van het Genootsclulp ter bevordering
van de Nijverheid te Onderdendam 1842,121; idem 1843, 177-181.
60 Handelingen van het Genootsclulp ter bevordering van de Nijverheid gevestigd te Onderdendam 1851, 78-80. RAG, KYK, 119.
61 Op grond van Boorsma, Duizend, passim.
62 Schilthuis, Statistiek, 67-68.
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Uit het voorgaande blijkt weI dat de belangrijkste stimulans voor de bouw
van oliemolens in de kleigebieden werd gevormd door het aanbod van koolzaad ter plaatse. Bij een voortdurend hoog aanbod, werd het aantrekkelijk
om geld te investeren in oliemolens. De aantrekkingskracht van de kleigebieden als vestigingsgebied werd versterkt door de afzetmogelijkheden van
veekoeken ter plaatse. De olieslagerij was een speculatieve bedrijfstak,
waarbij de ontwikkeling van de prijzen, door de kleine marges, voor een
groot deel de winsten bepaalde. 53 Reden om onderzoek te doen naar de prijsverhouding tussen de voomaamste grondstof van de olieslagerijen: koolzaad
en het voomaamste eindprodukt: olie. Van een duidelijk verband tussen de
getalsmatige ontwikkeling en deze prijsverhouding blijkt echter niets. Mogelijk is dit te wijten aan de geringe kwaliteit van de gebruikte prijsreeksen. 54
Juist in de periode waarin het aantal olieslagerijen het minst groeide, namelijk tussen 1820 en 1840, lijkt er sprake te zijn geweest van een voor de producenten zeer gunstige prijsverhouding tussen eindprodukten en grondstoffen.
Maar het was ook in deze voor de landbouw ongunstige periode dat de belangrijke nevenprodukten raapkoeken en lijnkoeken, die in de prijsvergelijking
buiten beschouwing zijn gelaten, weinig aftrek hadden en vermoedelijk lage
prijzen zuBen hebben opgeleverd.

De houtzaagmolens
Pas in de achttiende eeuw werden er her en der in de Groninger kleigebieden houtzaagmolens opgericht. Vermoedelijk kwam veel van het gezaagde
hout in die tijd uit de stad Groningen, waar al eerder zaagmolens stonden, of
zaagden houtbewerkers het ter plekke. Er kwam hout uit de Zaanstreek en
mogelijk ook uit Harlingen. 55 De behoefte aan hout was toen echter nog niet
erg groot. Onwaarschijn1ijk lijkt het in ieder geval dat gezaagd hout rechtstreeks uit het Oostzeegebied werd aangevoerd. 66 Opvallend is dat het op-

63 Zie bijvoorbeeld RAG, P A, B XI, Appingedam 1860, Hoogkerk 1854-1855.
64 Gemiddelde prijzen:
Peri ode hI.
koolzaad 251. lampolie I Periode hI. koolzaad 25 I. lampolie
1770-1794
f7,80
f 9,30
1820-1839
f9,20
f12,40
1795-1819
f 12,50 f 14,50
1820-1839 f 11,10
f 12,70
65 Zie voor de vele Harlinger molens: D.M. Bunsboeke, •De Friese zaagmolens nader beschouwd' ,
in : Molenstudies (Amsterdam 1989), 55-56.
66 VergelijkJ . Buis, Historiae Fores/is; Neckrkmdsebosgeschiedenis (Wageningen 1985) 510.
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rich ten van de eerste zaagmolens in de kJeigebieden in de tweede helft van
de achttiende eeUW gepaard ging met een teruggang van de houtzagerij in de
67
Zaanstreek. Het Iigt eveneens voor de hand een verband te leggen met de
opkomende Veenkoloniale scheepvaart. Groninger schepen begonnen op het
Oostzeegebied te varen en het hout zo rechtstreeks aan te voeren. Hout
kwam echter ook weI uit Drenthe en Friesland, zoals voor de zaagmolen te
68
Hoogkerk. In de Franse tijd moest als gevolg van de belemmerde scheepvaart hout, via Amsterdam, Dordrecht en Groningen, uit Duitsland worden
69
gehaald. De vroege zaagmolens te Farmsum bij Delfzijl (1739), te Aduarderzijl bij Ezinge, te Tjamsweer bij Appingedam (1763), te Onderdendam
(1768), te Nieuw-Scheemda (1774) en te Leens waren allen gelegen aan belangrijke vaarwegen, zodat de aanvoer van het ongezaagde hout en de afvoer van het gezaagde hout eenvoudig was.70
TABEL 4: Verloop van de bevolking in de kleigebieden, 1770·1860

1770
1795
1809
1814

47.400
51.101
57.846
59.994

1829
1839
1849
1859

70.628
78.724
85.781
92.662

Bron: 1770 geschat op grond van verloop haardstedengeld 1770-1795; RAG, Statenarchief,
2125-2130a-c; RAG, Archief Gewestelijke Besturen, 575; RAG, Provinciaal Archief, B III
196; Bijdragen tot de A 1gemeene Statistiek (1878).

Rond 1800 namen de houtzaagmolens snel in getal toe.71 Zaagmolens kwamen er in onder meer Farmsum, Hoogkerk, Ten Boer en Winsum. Deze
groei werd niet aileen veroorzaakt door de sterk gestegen vraag naar hout
voor verbouw en nieuwbouw, tijdens de bloeiperiodes van de landbouw in
de Franse tijd. De versnelling in de bevolkingsgroei vanaf ongeveer 1790
speelde ook een rol (zie tabel 4). De oprichting ging gedeeltelijk ten koste
van de invoer van gezaagd hout, terwijl ook het zelf zagen van hout door
timmerlieden en kuipers weI zal zijn verminderd rond 1800. Vrijwel altijd
67 Van der Woude, Noorderkwartier, 472-473 ; Boorsma, Duizend, passim.
68 RAG, AAN, nijverheidsenquete 1816.
69 RAG, AGB 1132-1333.
70 RAG, AGB, 1132-1133.
71 VergelijkBunsboeke, 'De Friese' ,38,40. Dezeconstateert dat pas na 18000p het platteland
meer en meer zaagmolens verschijnen. Op het Friese platteland verschenen de eersten echter
meestal reeds in de achttiende eeuw, net als in de Groninger k1eigebieden.
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was er nu voor hen in de directe omgeving een houtzaagmolen te vinden,
waar dit werk makkelijker, sneller, beter en goedkoper kon worden gedaan.
De versnelde toename van het aantal zaagmolens in de kleigebieden rond
1800, had zijn spiegelbeeld in de relatief grote afbraak van Zaanse houtzaagmolens in de periode 1790-1810.72
Na 1806 kwam er tijdelijk een einde aan de oprichting van zaagmolens in
de kleigebieden, als gevolg van de stagnerende houtaanvoer uit het Oostzeegebied. Een deel van het hout moest nu weer via Holland komen. De houtprijs
73
in de kleigebieden steeg dan ook in de periode 1807 -1812 naar grote hoogten.
De handel via Dordrecht en Amsterdam maakte de zaagindustrie weer kwetsbaar voor de concurrentie van gezaagd hout uit Holland, alhoewel de terug-

Alb. 2: Houtzaagmolen te Winschoten (bovenkruier). RAG,fotocoliectie w60-388d.

72 Boorsma, Duizend, passim.
73 RAG, NH gemeenteF armswn, 314-390. Prijzen van raamlatten (10 voet) : 1800 -1806 fO,50;
1807 fO,875; 1808-1812fO,75; 1815-1817 fO,50.
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74

gang van het aantal zaagmolens daar bleef doorgaan. Na de Franse tijd, toen
de rechtstreekse aanvoer van hout uit het Oostzeegebied weer op gang kwam,
werd er opoieuw in de bouw van diverse zaagmolens gemvesteerd, mede als
reactie op de grote vraag naar gezaagd hout in verband met de hoogconjunctuur in de landbouw.
Na 1820 was het zowel met de bloei van de landbouw als van de zaagmolens
gedaan. Voor de Groninger zaagmolens waren de verdere expansie-mogeJijkheden ten koste van ingevoerd gezaagd hout uitgeput. Ben aanwijzing daarvoor vormt het feit dat de teruggang in het aantal Zaanse zaagmolens na de
Franse tijd, verminderde en dat er in de jaren dertig daar zelfs sprake was van
75
een zekere stabilisatie. In de kleigebieden werd in de loop van de jaren twintig en dertig een aantal zaagmolens afgebroken of kreeg een andere functie.
Pas de agrarische hoogconjunctuur in de jaren vijftig bood hernieuwde afzetmogeJijkheden voor gezaagd hout ter plaatse. Die vormden, evenals eerder
rond de eeuwwisseling, het sein voor de oprichting van verschillende nieuwe
houtzaagmolens. Ook kwam in 1854 de eerste stoomzaagmolen van de grond
in Delfzijl, die met zeven tot acht knechten in dienst op een veel grootschaliger
76
wijze werkte dan de windzaagmolens. De oprichting van een tweede stoomhoutzaagmolen in Ten Boer in 1855 was geen onverdeeld succes.ln 1860 werd
deze omgebouwd tot een ouderwetse windzaagmolen.
Over de hele periode 1820-1860 was de toename van het aantal zaagmolens
aI met aI toch tamelijk bescheiden gebleven. Wei was er sprake van een stijging
77
van het aantal knechten permolen van 2,2naar 3,0 tussen 1819 en 1856. Als
reden voor de maar geringe toename van de houtzagerij is aan te geven, dat
hout als materiaal toch langzamerhand terrein aan het verliezen was. Niet aileen gebeurde dit ten opzichte van stenen (in de huizenbouw), maar ook ten
opzichte van ijzer. De daling van de prijzen van ijzer ten opzichte van hout in
de jaren veertig en vijftig, maakte het aantrekkelijk om meer produkten die
78
eerst van hout waren, nu van het sterkere ijzer te gaan vervaardigen.

74 Hout voor de scheepsbouw aangevoerd uit Holland: RAG, AGB, 1132-1133.
75 Boorsma, Duizend, passim.
76 RAG, P A, B XI, gemeenteverslagen Delfzijl en Ten Boer.
77 RAG, Aanwinsten 1988, nijverheidsenquete 1819; RAG, P A, B XI. lie ook Bunsboeke, 'De
Friese', 42-43.
78 Zie bijvoorbeeld RAG, P A B XI: Winschoten 1854. Prijzen van ijzer en hout: RAG, NH gemeente Farmsum, 314-394 (kwitanties).
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Ter afsluiting
Windmolens vonnden in de Groninger kleigebieden tussen 1770 en 1860 de
meest kapitaalintensieve investeringen in de nijverheid. Van een geleidelijke
ontwikkeling van het aantal molens was geen sprake. De beslissing om te
investeren werd door tal van factoren befuvloed, naast institutionele factoren, speelde de markt (grondstoffenaanbod en afzetmogelijkheden) een buitengewoon grote rol. Over het algemeen lijkt het dat, zo gauw de economische mogelijkheden bestonden en de winstverwachtingen goed waren, er
een grote bereidheid tot investeren was. In korte tijd konden dan, ondanks
het zogenaamde risico-mijdende gedrag van de Nederlandse ondememer in
de eerste helft van de negentiende eeuw, een flink aantal mol ens uit de
grond gestampt worden. De fmanciering hiervan vormde nauwelijks een
probleem, gezien de grote kapitaalrijkdom van de agrarische sector in de
kleigebieden. Bij een teruglopende afzet was daarentegen de investeringsbereidheid nihil. Nieuwe bedrijven hadden dan namelijk nauwelijks de mogelijkheid om een eigen klantenkring op te bouwen. De investering in windmolens werd in ieder geval nog tot 1860 rendabel geacht. Ret enige vuiltje
aan de lucht vonnde de opkomende stoomtechniek, die echter voor de windmolens op het Nederlandse platteland tot in de jaren vijftig nauwelijks een
bedreiging was. De vrijwel volledige afwezigheid van de toepassing van
stoom kan niet, zoals zo vaak, verward worden met algehele stagnatie. Ook
de windtechniek hood, zoals duidelijk is gemaakt, nog lang perspectieven in
de vonn van produktiegroei en vergroting van afzetmarkten.
Als gekeken wordt naar de factoren die de getalsmatige ontwikkeling van
de diverse soorten molens bepaalden, dan blijken die onderling nogal te verschill en. Ret aantal korenmolens werd lang beperkt door institutionele belemmeringen in de vonn van bouwverboden door de overheid. Voor zover de
bouw vrij was, speelde de plaatselijke vraag naar broodgranen en veevoer een
grote rol. Invoer en uitvoer van gemalen graan yond weinig plaats. Ook de
ontwikkeling van het aantal zaagmolens werd voomamelijk door de plaatselijke vraag bepaald, alhoewel er weI sprake was van import van buiten de
provincie van gezaagd hout, zeker in de achttiende eeuw. Ondanks hun orientatie op de plaatselijke afzetmarkt werden de zaagmolens toch geconfronteerd
met een nogal wisselende vraag vanuit de huizenbouw en in mindere mate de
scheepsbouw.
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TABEL 5: Aantal windmolens in de Groninger kleigebieden, 1770-1860.
jaar

koren+ pelmolens

1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860

94
96
95
93
89
99
102
111
126
154

oliemolens

1
2
4
13
16
17
18
19
25

zaagmolens

5
7
7
9
12
16
14
12
13

18

Bron : zie noot 18. Oliemolens zijn, i.lt. grafiek 3, exclusiefrosmolens.

Voor oliemolens en pelmolens was de situatie anders. Zij konden een deel
van hun produkten (olie en gort) makkelijk afzetten buiten het direct ornliggende gebied. De beschikbaarheid van grondstoffen (koolzaad en gerst)
door de landbouw ter plaatse speelde bij deze bedrijven een belangrijke rol
bij de vestiging in de kleigebieden. Tevens was het aantrekkelijk dat nevenprodukten als veevoer bij de Groninger landbouwers afgezet konden worden. Het waren echter ook deze bedrijven die het meest geconfronteerd werden met concurrentie van elders en daarom tamelijk conjunctuurgevoelig
waren. De olieslagerij was een tamelijk speculatieve bedrijfstak, met bedrijfsresultaten die sterk afhankelijk waren van aankoop- en verkoopprijzen.
De gevoeligheid van de pelmolens voor de conjunctuur beperkten de molenaars door tevens het weinig conjunctuurgevoelige koren te malen. Op deze
wijze werd het risico gespreid en konden ze de basis leggen voor een omvangrijke export naar elders in de jaren veertig en vijftig. Tot in de jaren
dertig belemmerde het overheidsingrijpen echter voortdurend het algemeen
doorgang vinden van dit type combinatiemolen als een economisch zeer
rendabele 'technologische innovatie'.
We kunnen ten slotte de ontwikkelingen in het aantal industriele windmolens
in de Groninger kleigebieden vergelijken met die in Oost-Friesland, al beschikken we voor dat laatste gebied niet over jaarlijkse gegevens. 79 In Oost-

79

Aden, Entwicklungen, passim
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Friesland was, voor zover duidelijk, sprake van een meer geleidelijke ontwikkeling, in ieder geval wat betreft het aantal graanmolens en olieslagerijen. Niet
onverwacht is dat de ontwikkelingen er veelal dezelfde richting uit gingen als
in Groningen. Voor een deel speelden eendere factoren er een rol. Geheel
verschillend echter waren de ontwikkelingen in het veruit belangrijkste centrum van de industriele windmolens, de Zaanstreek. OorspronkeJijk zal in de
zeventiende en de eerste helft van de achttiende eeuw de concentratie van de
produktie daar, grote comparatieve voordelen hebben opgeleverd. Echter later
bleken de grote afstand tot een deel van de afzetmarkten en die tot de produktiegebieden van grondstoffen een nadeel. Hierdoor ging een gedeelte van de
Zaanse afzetmarkten veri oren aan plaatselijke producenten in afzetgebieden
en grondstofproducerende gebieden. De neergang van de Zaanse zaag - en oliemolens Jiep dan ook vrijwei precies synchroon met de opkomst van geJijksoortige molens in de Groninger kleistreken.

Technische ontwikkeling in de suikerindustrie
op Java, 1795-1870
M. LEIDELMEIJER

Inleiding
De suikerindustrie is een zeer populair onderwerp in de koloniale geschiedenis. Door de eeuwen heen is deze industrie zowel verguisd a1s geroemd, aI
naar gelang de tijdgeest en de belangen die de auteurs behartigden. In de
historiografie wordt in de ontwikkeling van de bedrijfstak een onderscheid
gemaakt naar perioden. Men beschrijft de suikerindustrie ten tijde van de
Verenigde Oostindische Compagnie, (1602-1795), de overgangsperiode
naar het Kultuurstelsel (1795-1830), het Kultuurstelsel zelf (1830-1870) en
de peri ode van het particuliere ondememerschap (1870-1958). Hierin wordt
de nauwe relatie benadrukt tussen de ontwikkeling van de bedrijfstak en de
politieke en econornische ontwikkeling in de kolonie, moederland en andere
suikerproducerende landen. Ook in de technische ontwikkeling van de bedrijfstak kan eenzelfde onderscheid gemaakt worden. Tijdens de VOC-periode werd deze tak van nijverheid uitgeoefend door Chinezen. Suikerfabricage uit suikerriet was een uit China afkomstig ambacht. De Javanen kenden het suikerriet wei, maar gebruikten de stengel a1s kauwriet. Suiker
maakten zij uit de arenpalm, de zgn. "gula mangkok". Eind achttiende en begin negentiende eeuw vond er sporadisch introductie van westerse techniek
plaats. Dit proces zou in de loop van de negentiende eeuw op grotere schaal
gaan plaatsvinden. De geschiedenis meldt dan ook dat deze bedrijfstak in de
negentiende eeuw industrialiseert. 1 De overgang van een produktieproces op

J .H. Galloway, The sugar cane industry. An historical geography from its origins to 1914
(CambridgelNew York 1989) V. Koningsberger, ' De Europese suikercultuur en suikerfabricage',
Koppel en Van Hall, Landbouw in de Indische Archipel2b (1946) 280-404, H.Ch.G.J. van der
Mandere, 'De suikerindustrie op Java , hare geschiedenis en ontwikkeling', GeWustreerd Tijd·
schrift voor Nederland en de Kolonien (1922-1923), H.C. Prinsen Geerligs, 'De rietsuikercultuur
in de verschillende landen van produktie', Handboek ten dienste van de suikerrietcultures en de
rietsuikerfabricage op Java, III (1911), en idem, De suikernijverheid in Nederlandsch Indie
(1914).
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ambachtelijke wijze naar een geheel gemdustrialiseerde bedrijfstak viel volgens deze studies samen met de overgang van het Kultuurstelsel naar die
van het particuliere ondememerschap. In de periode na 1870 groeide Java
uit tot een koploper in de internationaie rietsuikerindustrie.
Het succes van de bedrijfstak aan het eind van de negentiende eeuw stelde
het Kultuurstelsel in een negatief daglicht. Zo werd de koloniale overheid
ervan beschuldigd dat door haar beleid technische ontwikkeling geremd werd
en daarmee de voortgang van de industrialisatie. Ondememers werden be2
stempeld ais klaplopers en uitbuiters van de bevolking. De contracten die
nodig waren om suiker voor het Gouvemement te mogen leveren, zouden zij
bemachtigd hebben door vriendschapsrelaties met de overheid. De bevolking
zau door hen letterlijk uitgeperst worden. Een zin als "Zij zouden de Javanen
in den molen stoppen indien er suiker van te maken ware" illustreert het beeld
dat leefde. 3 Maar er is geen rook zander vuur en uitwassen zullen in die tijd
weI degelijk aanwezig zijn geweest. Of dit echter gold voor de gehele bedrijfstak is natuurlijk de vraag. Daamaast werd de stand van de techniek tijdens het
Kultuurstelsel ais primitief voorgesteld, door deze te vergelijken met de modeme, kapitaalintensieve en door wetenschap ondersteunde suikerindustrie
van het begin van de twintigste eeuw. Hierin werden alle mooie kanten van
de modeme techniek naar voren gehaald. Met name de combinatie van wetenschap en industriele ontwikkeling werd ais een unieke kwaliteit aangemerkt.
Vit nieuw bronnenmateriaai blijkt echter het tegengestelde. Koloniaie overheid en ondememers blijken aktiever betrokken te zijn geweest bij de technische ontwikkeling dan voorheen werd aangenomen. Ook blijkt hieruit dat er
reeds veel eerder wetenschappelijk onderzoek verricht wordt in en voor de
suikerindustrie. Tenslotte wordt in de literatuur bijna geen aandacht besteed
aan de wijze waarop dit industrialisatie-proces heeft plaatsgevonden en met
name hoe westerse techniek werd opgenomen en toegepast. 4 Voor Java betekende de introductie van westerse techniek, de invoering van een vreemde
techniek, die aangepast moest worden aan locale omstandigheden. Hierin
stond een proces van wederzijdse bemvloeding centraai. In een groot aantai

2
K.w. van Gorkum, ' Hi storische schets van de suikerindustrie op Java ', overdruk uit Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederwndsch-Indie (1877), G.H. van Soest, De geschiedenis van het Kultuurstelsel (1871).
3
Va n Soest (1871) 127- 129.
4
Een inventarisati e van de historiografie over dit onderwerp is uitgewerkt in twee papers
geschreven voor het N.W. Posthumus Centrum: De technologie vanhet Nederwnds Kolonialisme
(1990) en The Development of technology in the Java Sugar Industry (1990). Beide papers zijn
opvraagbaar bij auteur.
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sociologische en economische studies wordt daarentegen eenzijdig ingegaan
op de gevolgen die de suikerindustrie en haar techniek hadden voor de arbeiders en de plattelandsstructuur. Techniek wordt hierin beschouwd als een "fait
accompli" , die haar omgeving vorm geeft maar zelf niet veranderd kan wors
den.
In dit artikel stell en we ons tot doel meer inzicht te krijgen in de technische
ontwikkeling tijdens het industrialisatieproces in de suikerindustrie op Java in
de periode van 1795 tot ongeveer 1870. Techniek-overdracht en -diffusie vormen hierin het belangrijkste onderdeel. In dit proces wordt meer specifiek de
rol van de overheid en de ondernemers onderzocht. Daarnaast zal ook de aandacht gevestigd worden op de rol van nieuwe groepen. Aan de hand van de
politieke en economische ontwikkelingen, die van invloed zijn geweest op de
bedrijfstak, zal het thema verder uitgewerkt worden. Voordat we echter verder
gaan is het van belang inzicht te krijgen in het produktieproces, zodat de veranderingen die hierin plaatsvinden beter begrepen kunnen worden.

De Chinese suikt(,rindustrie onder het bewind van de VOC 6
Tijdens de periode van de VOC was de suikerindustrie geconcentreerd in de
Bataviase Ommelanden. Op beperkte schaal werd deze industrie ook toegestaan in andere streken. 7 De industrie was voornamelijk gericht op de Aziatische export markt. Suiker voor de Nederlandse markt werd hoofdzakelijk
aangevoerd uit de West-Indische kolonien. 8 Wanneer de hoeveelheid ontoereikend was, werd het resterende gedeelte uit Java aangevoerd. Dit laatste
land diende dus als sluitpost. De VOC hing een politiek van schaarste aan.
Dit hield in dat men de aanvoer van de hoeveelheid suiker op de markt beperkt hield, zodat de prijs kunstrnatig hoog gehouden werd. Daarom stelde
men steeds voor een peri ode van een aantal jaren een quotum vast voor de
5
D. van Lente en H. W. Lintsen: Een Revolutie naar eigen aard. Technische ontwikkeling en
de modernisering van de Nederlandse samenleving in de negentieru1e eeuw (1990), D. van Lente,
'Work in progress. Technology in Dutch society during the nineteenth century', Tractrix I (1990)
127-139 H.W. Lintsen, Een Revolutie naar eigen aard. (Delft, 1990).
6
H.P. van den Berg, 'De suikerindustrie op Java onder het Bestuur van de Oost-Indische
Compagnie' , Vit de dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen (Haarlem, 1904).
7
Plakkaat van 31 december 1750. Hierin werd bepaald dat 80 suikermolens in de Bataviase
Ommelanden, 11 voor Java's Oostkust, 5 voor Cheribon en 4 voor Bantamtoestaan waren (Van
den Berg, 1904).
8
Suriname was voor Nederland de belangrijkste exportkolonie van suiker in de achttiende
eeuw.
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suikerproduktie op Java. De VOC kocht de suiker op van Chinese ondernemers. De laatstgenoemden waren over het algemeen rijke handelaren of
hooggeplaatste Chinezen. Zij pachtten landerijen van de Compagnie, en ontvingen voorschotten voor het opzetten en uitvoeren van het bedrijf. In mil
hiervoor stonden zij een gedeelte van hun produktie af. Op deze wijze oefende de VOC een sterke controle uit op de bedrijfstak. Over het algemeen
leverde de sector voor de ondernemers lage winsten op. Zij namen deze echter voor lief omdat zij tevens andere belangen hadden om in de bedrijfstak te
participeren: 'Niet onbewust zijnde, hoe zeer de Compagnie de instandhouding dier aanplanting wenschte, beschouwden de Chinezen in eenen tijd,
toen men onder hunnen landaard nog zeer vermogende lieden telde, de suikerfabrikatie als eene zaak van minder aangelegenheid, die hun tot een rniddel diende om hun hof bij de Compagnie te maken en jaarlijks voorschotten
van haar te bekomen, welke zij alsdan tot andere, meer winstgevende speculatien aanwendden' .9
De ondernemer zelf had niet de bedrijfsvoering in handen. Hij besteedde dit
uit aan personen, die hierin gespecialiseerd waren, de zgn. mandoors. Zij voerden de ambachtelijke verwerking uit op de plantages. Deze combinatie van
landbouw en verwerking in een systeem was kenmerkend voor de rietsuikerindustrie in het algemeen. Dit werd veroorzaakt door de beperkte houdbaarheid van het gekapte riet. Hierdoor was het vereist dat de verwerking op korte
10
afstand van het veld plaats moest vinden. Ben ander punt was dat ook het
uitgeperste sap beperkt houdbaar was, zodat de suikerbereiding direct na het
persen moest volgen. Deze kenmerken tezamen leidden tot een dwingend tijdschema van de opeenvolgende werkzaamheden binnen het bedrijf. Het was
dus essentieel dat de verschillende bedrijfsonderdelen en de opeenvolging van
werkzaamheden binnen de suikerbereiding goed op elkaar afgestemd werden.
De Chinese industrie kenmerkte zich daarom door een hierarchische arbeidsorganisatie, waarbij een duidelijke verdeling aan te wijzen was. Aan het hoofd
van bedrijfsvoering stond de hoofd mandoor. De bedrijfsonderdelen werden
op hun beurt zelfstandig intern georganiseerd door verschillende mandoors.
Zij namen de organisatie voor de landbouw, voor het transport naar de molen
en voor de verwerking voor hun verantwoording. Binnen ieder bedrijfsonder9

C.J. W. van Hoogendorp. Beschouwing der Nederlandsche Bezittingen in Oost·lndiii (1833)

215.
10 Suikerriet moet binnen 48 uur na het kappen geperst worden. Het glucose-gehalte. de grondstof voor de suikerproduktie. loopt na 48 uur terug. Daarna levert het sap niet aileen minder
suiker op. maar ook suiker van een lagere kwaliteit. Het uitgeperste sap is onderhevig aan verwring. Dit maakt de grondstof onbruikbaar voor verdere verwerking.
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Alb. I: Chinese suikermolen met twee verticale cilinders door een buffel aangedreven. De twee
hurkende personen, voor en achter de molen, lemen de stengels lussen de cilinders. Bron:
R.v D Den HaaglDe Prins 1925

deel yond een verdere verdeling plaats tussen arbeiders, zoals suikerriet-kappers, en ambachtslieden, zoals de suikerkokers en molenaars. Per bedrijf waren er gemiddeld zo 'n twee honderd man per jaar nodig. Het arbeidspotentieel
bestond hoofdzakelijk uit pas gei:mmigreerde Chinezen en Boeyangers, afkomstig uit Cheribon. De lokale bevolking was over het algemeen niet bereid
om als arbeider op het bedrijf te gaan werken.
Door de seizoensgebondenheid van de oogst droeg het produktieproces het
karakter van een campagne die zes tot acht maanden duurde en waarbij de
werkzaamheden 24 Uur per dag doorgingen. In dit artikel wordt de nadruk
gelegd op het produktieproces. Het is echter van belang om de samenhang met
de landbouw in gedachten te houden, omdat veranderingen in een onderdeel
consequenties heeft voor de andere.
In het produktieproces konden verschiUende fasen onderscheiden worden 11
De eerste fase was het persen van het riet. De Chinezen gebruikten hiervoor

11 Een beknopte versie van het produktieproces zoals dat beschreven is in: J. Hooyman, 'Verhandeling over den staat van den Landbouw in de Ommelanden van Batavia', Verhandelingen
van het Bataviaasch Genootschap v~~r Kunslen en Wetenschappen, deel I (1779) 173-263 en A
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een molen, bestaande uit twee stenen, verticale cilinders. Het ronddraaien
van de cilinders werd tot stand gebracht met behulp van een aandrijfarm,
voortbewogen door twee karbouwen. Tussen deze twee cilinders werden de
rietstengels een voor een heen en terug geleid, waardoor het sap grotendeels
uit de stengel geperst werd. Dit werk was dus vrij arbeidsintensief en tijdrovend. Het sap werd verzameld in ketels en vervolgens gezuiverd door het
met toevoeging van kalk te koken. Dit yond plaats in het kookhuis. Het toevoegen van kalk had tot doel een chemisch proces op gang te brengen,
waarbij het vuil van het sap afgescheiden werd. In het kookhuis stonden
twee 'combuysen' of 'fomuysen' opgesteld. Ben kombuis bestond uit vier
ingemetselde holle ketels, die in een vierkant geplaatst waren. Zij werden
gestookt op hout. De achterste twee ketels werden gevuld met het sap, waarna het sap gekookt werd. Tijdens het koken werd het vuil afgescheiden. Dit
werd verwijderd door een aantal personen die gedurende de gehele kookperiode bezig waren het vuil af te scheppen. Men kookte het sap tot de helft
van de oorspronkelijke hoeveelheid. Daarna liet men het afkoelen. Het afgekoelde sap werd overgebracht naar de voorste ketels, waar hetzelfde proces
uitgevoerd werd. Tegelijkertijd werden de achterste ketels opnieuw gevuld
met uitgeperst sap, zodat de suikerbereiding zonder lange onderbrekingen
verliep. Na de zuivering werd het ingedikte sap in een ketel boven een open
vuur gehangen en verwarmd tot het punt dat er kristallen gevormd werden.
Deze stroperige mass a noemde men ruwe suiker. De Chinese suikerkoker
wist uit ervaring hoeveel kalk er nodig was om het sap te zuiveren en wanneer het punt van kristallisatie aangebroken was. De uitvoering van deze
werkzaamheden kwam zeer nauw, omdat te weinig kalk het sap niet goed
zuiverde en dit tot een slechte kwaliteit suiker leidde en een te veel aan kalk
het sap onbruikbaar rnaakte. Voorts was het gevaar van verbranding aanwezig, wanneer het sap te lang kookte. Ook dan was de massa niet meer geschikt voor verdere verwerking. Uit tekort gekookt sap werd weinig of geen
suiker verkregen.
In een volgende stap werd de stroop van de kristallen verwijderd. De stroperige massa werd daartoe overgebracht in conische vormen, waarvan de onderkant met een prop was afgesloten, zodat de ruwe suiker er niet direct kon
uitlopen.1n de loop van twee weken werd de ruwe suiker langzaam maar zeker
een compacte massa, doordat de stroop van de kristallen afvloeide. De prop
werd na enkele dagen verwijderd. De stroop kon dan uitlopen en verzameld

Teisseire, 'Verhandeling over den Tegenwoordigen staat der Zuikermolens omstreeks de
Stadt Batavia " idem V (1790) 11-31.

LEIDELMElJER ON1WIKKELING SUIKERINDUSTRIE OP JAVA

101

worden in urnen. Men noemde dit het 'uitstropen' van de suiker. Tijdens dit
'uitstropen' werd de bovenste laag suiker van een laag klei voorzien. Deze
laag klei versnelde het proces van uitstropen. De suiker direct onder de kleilaag kreeg een witte kleur. Men noemde dit het raffmeren van de suiker. Naarmate de suiker verder van de klei-laag afgelegen was, werd dit bruiner. De
witte suiker werd hoger in kwaliteit aangemerkt. Er bestond dan ook een onderscheid naar eerste, tweede en derde soort suiker. De uitgelekte stroop werd
opnieuw gekookt en aan dezelfde handeliogen onderwerpen totdat ook hieruit
suiker werd verkregen. De daaruit overgebleven stroop was bestemd voor de
handel. Deze diende onder andere als grondstof voor de arak-stokerijen. Tenslotte werd als laatste stap de suiker gestampt tot poedersuiker en verpakt in
kanassers -gevlochten bamboe manden- voor de export. Het kleien van suiker
en het stampen waren typische chinese activiteiten. In West-Indie werd de
suiker slechts tot ruwe suiker verwerkt en als suikerbroden vervoerd naar Ne12
derland waar het geraffmeerd werd.
SCHEMA I. De bedrijfsonderdelen van de Chinese suikerindustrie
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De Chinese suikerindustrie legde een groot beslag op de produktiefactoren
arbeid, hout en buffels. Oit werd veroorzaakt door het campagne-achtige karakter, de arbeidsintensiviteit van de werkzaamheden en de 24-urige werkdag. In de praktijk bleek dat door deze wijze van bedrijfsvoeriog een te intensief gebruik plaats yond. Dit leidde op de tweede helft van de achttiende
eeUW tot een nijpend tekort aan deze produktiefactoren, waardoor het aantal
13
molens drastisch verrninderde. Het beleid van de VOC werd hier tevens
14
verantwoordelijk voor gesteld. Waarschijnlijk werd door de verhoogde
produktie in de West-Indische kolonien, de produktie op Java van minder

12 Dit is de conische vorm, die de ruwe suiker heeft aangenomen.
13 Hooyman (1779).
14 Van den Berg (1914), Hooyman (1779), G.R Knight, 'From plantation to padi-field: the
origins of the nineteenth century transformation of J ava's Sugar Industry', Modem Asian Studies
14 (1980) 177-204, Van Mandere (1923).
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belang geacht, waardoor geen actie ondernomen werd om dit verval tegen te
gaan.
Toch stond er wei een enkeling hierbij stil. Reeds in 1779 stelde Hooyman,
dominee te Batavia, het doorvoeren van een aantal verbeteringen voor om het
verval verder tegen te gaan. Hij verwees daarbij naar 'America' , waar gebruik
gemaakt werd van metaien molens met drie verticale cilinders, aangedreven
15
door paarden of waterkracht. Hooyman stelde voor deze over te nemen en
voorts verbeterde kookmethoden te gebruiken, lOals betere doorluchting van
het kookhuis en het gebruik van platte stalen pannen, lOdat het water sneller
uit het sap kan verdampen. Het grootste probleem, aldus Hooyman, is dat zulke
verbeteringen kostbaar zijn. Het lOU gestimuleerd moeten worden door een
geldelijke prikkel. Dit pleidooi werd gepubliceerd in de Verhandelingen voor
het Bataviaas Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. We zullen echter
tot na de VOC peri ode moeten wachten totdat er daadwerkelijk pogingen vanuit de overheid werden ondernomen om verbeteringen door te voeren.

De eerste westerse innovaties: de periode van 1795 tot 1830
In 1795, toen het bestuur van de VOC overgenomen werd door het Oost-In16
disch Comite, werd besloten de suikerindustrie nieuw leven in te blazen.
Suiker was in die tijd een van de exportprodukten, waarop in de handel flinke winsten behaa!d konden worden. Deze inkomsten lOuden het verlies van
de Compagnie mogelijk kunnen verminderen.17 De Commissarissen Generaa! namen om dit doel te bereiken enkele maatregelen. Zij verhoogden de
prijs voor suiker, die aan de Compagnie lOU worden geleverd, en hieven het
verbod op nieuw op te richten suikermolens in andere regio ' s op. In de VOC
periode was reeds gebleken dat aan de noordoost kust goedkoper geproduceerd kon worden dan in Batavia. Hout en arbeid waren hier geen schaarse
18
produktiefactoren. Na 1795 werd de suikerproduktie in deze regio steeds
belangrijker. Hierbij was Japara lange tijd de streek, die de meeste opbrengsten leverde. Suikerproduktie trof men tevens aan in de 'Oosthoek', de regio
tussen Surabaya en de Straat van Bali. In deze regio's werd hoofdzakelijk

15 A1s voorbeelden dienden O.a. de Caribische eilanden San Domingo, Hispaniola, Jamaica.
Zie verder Galloway (1989),84-119.
16 In 1795 kwam de VOC onder heerschappij van de Bataafse Republiek. Het bestuur werd
toen overgenomen door het Oost-Indisch Comite. ln 1798 werd de VOC officieel failliet verklaard.
17 Van den Berg (1904).
18 Knight (1980).
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geproduceerd volgens de Chinese wijze, doch er waren enkele uitzonderin19
gen. In 1798 werd in Japara een Westindische watennolen geintroduceerd,
die een molen met metaien cilinders aandreef. Rond 1802 volgde een tweede in Pasoeroean. Bovendien werden er stenen gebouwen rond de molens
opgetrokken. Dit geeft aan dat de ondernemers over voldoende kapitaai beschikten. De wijze waarop de suikerproduktie in deze bedrijven georganiseerd was, is niet bekend.
In de Bataviase Ommelanden daarentegen raakte de suikerindustrie in steeds
dieper verval. Vanuit de 'HoogeRegering' werden pogingen ondernomen om
dit tegen te houden. Het Collegie van Heemraden van de Bataviase Ommelanden stelde een Raad samen ter behartiging van de belangen van de suikercultures. Deze raad bestond uit Van Usseldijk en Baljee. Zij benoemden in
1802 een Commissie ter inspectie van de 'om de oost en de west van deze
hoofdplaats geleegene Zuiker Moolens'. Deze commissie bestond niet aileen
uit Europeanen doch ook uit belangrijke Chinezen. 20 Waren in 1779 nog 55
suikennolens aanwezig, uit het rapport bleek dat er nu nog slechts 42 molens
in werking waren. 21 Bovendien was het de vraag of deze molens het volgende
jaar weer in werking zouden gaan, gezien het nijpende tekort aan brandhout,
buffels en werkvolk. Naar aanieiding van dit rapport werden een aantai maatregelen genomen om deze situatie te verbeteren.22 Voorstellen hiertoe werden
gedaan door de drossaard der Stad en Ommelanden van Batavia Hartsinck.
Deze (niet nieuwe) voorstellen betroffen: 'het invoeren van metaaie cilinders
in steede van door moolen steenen het suikerriet te laten uitpersen en het verlengen van de hefboomen' . Hij stelde voor hiennee proeven te nemen en wanneer deze verbeteringen voldeden, ze aigemeen in te voeren. Om het brandhout
tekort tegen te gaan, had Hartsinck een verbeterd fornuis uitgevonden ('geinventeerd'). Ook hiennee zouden proeven moeten worden genomen.23 Aile genoemde proeven werden onder toezicht van een speciaal ingestelde commissie
19 P. Boomgaard, 'Java's Agricultural Production, 1775-1875', A Maddison en G. Prince,
red., Economic growth in Indonesia , 1820-1940 (DordrechtlProvidence 1989) 97-131.
20 Algemeen Rijlcsarchief (ARA), Ministerie van Koophandel en KolonienlMarine en Kolonien
(MKKIMK), inventarisnummer 136. Rapport van de conunissie bestaand uit de leeden Obreen
en Lutwuw, den landmeeter Tency en den secretaris Van Heekeren, ben evens de luit. der CIllneesche Natie Tan Pingko en den potia Lie Tong-ong. Weegens den Staat om de west van Batavia
geleegenen Zuikermolens in de maand juny 1802.
21 Hooyman (1779).
22 ARA, Mini sterie van Kolonien en Marine (Hollandse Divisie) inventarisnummer 21 : Diverse
Schikkingen tot verbetering van de suikerculture, waar onder de aanstelling van twee conunissarissen opzichters over derzelve, 1803.
23 idem, par 66.
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Afh. 2 Suikermolen door waterkracht gedreven zoals ciat in de Antillen werd gebruikt. Bron:
Indie. Gei1lustreerd weekblad voor Nederland en de Kolonien, 6 (1921) 78

uitgevoerd, waarvan Hartsinck zelf, oud-Iuitenant militair F. van Straalendorf
en 'vier zeer kundige Chinesen suikennolenaars' deel uit maakten.24 Andere
maatregelen waren het verhogen van de prijs van suiker, het verlenen van
voorschotten voor de aanschaf van verbeterde molens en fomuizen, en het
ondersteunen van de aanvoer van arbeiders?5
Vit het bovenstaande wordt duidelijk dat weI enige ervaring en kennis met
nieuwe technieken aanwezig was. De Caribische eilanden vonnden op heteind
van de achttiende en begin van de negentiende eeuw een bron van kennis voor
de Europeanen. Tijdens de achttiende eeuw waren hier op de plantages nieuwe
technieken gemtroduceerd, zoals de molen met drie verticale cilinders, aangedreven door een watennolen en de zgn. Jamaica-train ofweI het trekfomuis,
waardoor minder brandstof nodig was en waardoor de duur van het kookproces korter werd. 26 Het kwam dan ook voor dat personen met ervaring uit het
Caribisch gebied betrokken waren bij de innovaties op Java.
Op 11 mei 1804 werd door de 'Hooge Regering' besloten het voorstel van
Jean Gregoire Gaudin Dutail, Frans onderdaan en voonnalig ingezetene van

24
25
26

idem, par. 71.
idem. pa r. 72.
Galloway (I 989).
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San Domingo, om een verbetering aan te brengen in de suikercultures, in de
praktijk te laten brengen. 27 Dit behelsde de toepassing van verbeterde fomuizen, zoals die reeds in gebruik waren in San Domingo en andere Caribische
eilanden. Deze fomuizen werden uitsluitend gestookt op uitgeperst riet. Hij
kreeg opdracht een half jaar proeven te doen onder bezoldiging van een maandelijks traktement. Dit yond plaats op een bestaand bedrijf onder toezicht van
een commissie. De proef bleek echter niet geheel aan de verwachtingen te
voldoen. Gedurende het koken moest bijgestookt worden met hout. Doch er
waren goede verwachtingen dat het doel bereikt zou worden, indien Gaudin
Dutail in de gelegenheid gesteld zou worden om het complete fomuis naar zijn
model te laten aanmaken. Daar het benodigde materiaal niet op Java aanwezig
was zou dit uit Mauritius moeten worden ingevoerd. Voor dit doel vertrok
Gaudin Dutail in 1805 naar Mauri ti us om deze aanschaf voorspoediger te doen
veri open. Doch hier stopt het verhaal van Gaudin Dutail. Hoe de proef verder
28
afliep, was niet bekend.
Vanaf 1795 zou men kunnen spreken van een meer gericht beleid tot verbetering van de suikerindustrie vanuit de 'Hooge Regeering'. In deze peri ode
kan men tevens een verhoging van de suikerproduktie vaststellen?9 Het is
echter niet duidelijk in hoeverre dit een direkt resultaat is van het beleid, omdat
het tevens onduidelijk is in hoeverre de verbeteringen zijn doorgevoerd. Voor
de 'Hooge Regeering ' pakte het echter niet zo gunstig uit. Door de Frans-Engelse oorlog kon geen suiker verscheept worden, hetgeen de overheid veel
geld kostte. De suiker stapel de zich op in de pakhuizen van Batavia. In 1810
werd het beleid daarom verlaten.
Tijdens het Engels Tussenbestuur (1811-1816) werd door Gouverneur Ge30
neraal Raffles enkele belangrijke hervorrningen doorgevoerd. De belangrijkste, zeker met betrekking tot de suikerindustrie, was het landrente systeem.
Dit systeem was gebaseerd op het idee dat al het land toebehoorde aan de VOfst,
en dat voor het gebruik van het land pacht betaald moest worden. Met deze
maatregel maakte Raffles een eind aan de verplichte leveranties van produkten
en cultuurdiensten. De Engelsen, die in hun eigen ogen een plaats boven de
vorsten hadden ingenomen, inden de landrenten via de vorsten. Een andere
hervorrning was de opdeling van Java in administratieve regio's, de residenties. Toen Nederland in 1816 opnieuw de heerschappij over Java kreeg, wer27 ARA, MKK/MK, inventarisnwnmer 163.
28 idem, 23 december 1805.
29 P .Boomgaard (1989).
30 C. Fasseur, 'Nederland en Nederlands-Indie 1795-1914' , A/gemene Geschiedenis der Neder/anden (Weesp 1983) 347-360.
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den deze hervonningen overgenomen. De Gouverneur Generaal Van der
Capellen ging op dezelfde koers verder als Raffles. De ondernemers waren
geheel vrij hunproduktiesysteem in terichten. In de periode van 1816 tot 1830
kwamen daardoor grote veranderingen in de suikerindustrie tot stand. De belangrijkste was de verschuiving van het produktiegebied van West-Java naar
de noordoost kust en de Oosthoek. De essentie van deze transfonnatie ligt niet
31
in de geografische, maar in de verandering van het produktiesysteem. In
tegenstelling tot in West-Java werd in de laatstgenoemde regio het suikerriet
geteeld door Javaanse boeren op hun sawah's. Hierdoor werd een belangrijk
knelpunt namelijk het tekort aan arbeid opgeheven. Dit systeem had kunnen
ontstaan door de behoefte aan geld, die door de invoering van de landrente
noodzakelijk werd. Ben aantaI ondernemers sloten dan ook contracten af in
mil voor het betaIen van de landrente. Doch essentieel voor het naleven van
de contracten door de boeren wordt een goede relatie met de dorpshoofden
genoemd.32
Verbeteringen in het produktieproces werden slechts heel beperkt doorgevoerd. Toen de suikerprijzen rond 1824 stegen, deden een aantal Engelse ondernemers een poging om de suikerindustrie nieuw leven in te blazen. Zij
zochten de oplossing in het introduceren van Europese techniek in het produktieproces op landerijen in de Bataviase Ommelanden. Voorbeelden hiervan
zijn de invoering van een Europese molen met drie horizon tale cilinders, aangedreven door een stoommachine op Bekassi, door de Engelse Finna Trail en
Co. Evenals de geheel uit Engeland overgebrachte watennolen, die een molen
met metalen cilinders aandreef, gecombineerd met een arakstokerij op Soebang?3 Beide ondernemingen liepen uit op een fiasco. Ben aantal punten hebben hiertoe bijgedragen. 34
De invoer van Europese techniek stelde geheel andere eisen aan het produktieproces dan de Chinese. In vergelijking met de Chinese was Europese techniek duurder. Niet aIleen vergde het een hoger startkapitaal om de westerse
machinerieen aan te schaffen, maar ook de exploitatiekosten waren hoger. Dit
startkapitaal werd door de ondernemers geleend op de kapitaalmarkt, die in
deze peri ode onder hoge rentestanden gebukt ging. De kosten van speciaal
aangeworven, Europees personeel met hogere lonen, en de onderhoudskosten
31 Knight (1980).
32 idem, 190.
33 idem.
34 ARA, Collectie Schneither. inventarisnummer 87 Statistiekover deResidentie Krawang 1823
en 1824. Zie verder Boomgaard(l989). D. Headrick, The tentacles ofprogress. Technology trans·
fer in the age of Imperialism (1988) en Knight (1980) over deze ondernemingen.
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van de machinerieen veroorzaakten een verhoging van de exploitatie kosten.
Reserve-onderdelen moesten uit Europa overgestuurd worden. Dit kostte niet
aIleen veel geld maar bovendien tijd. Wanneer de machinerieen tijdens de
campagne het begaven, kon een groot gedeelte van de produktie verloren gaan.
Aan Europese techniek was dus tevens een groter risico verbonden. Chinese
molens konden vrij snel vervangen worden. Een ander verschil is dat het produktieproces sneller verliep door de invoer van molens met drie horizontale
of verticale cilinders. De molens met horizontale cilinders konden meer rietstengels tegelijkertijd persen. De molen met de verticale cilinders bekortte de
tijdsduur van het persen doordat de rietstengel vanzelf terugkwam. De verhoging van de produktiekosten door invoering van Europese techniek hield in
dat men bij een gelijkblijvende suikerprijs meer moest produceren. Doordat
de molens meer suikerriet per tijdseenheid konden persen, was het mogelijk
een groter areaal suikerriet binnen dezelfde oogsttijd te persen. Deze innovaties leidden op deze bedrijven tot schaalvergroting. Dit had echter ook tot
gevolg dat er een groter aanslag gepleegd werd op de toch als schaarse produktiefactoren. Ben tekort aan arbeid was het resultaat, waardoor het riet niet
op tijd gekapt kon worden en op de velden verrotte. Deze bedrijven gingen
failliet toen de suikerprijzen daalden. De, in die tijd heersende, hoge rentestanden, de hogere exploitatiekosten alsmede de lage suikeropbrengsten hadden waarschijnlijk hiertoe bijgedragen.
De Europese techniek werd slechts in beperkte mate overgenomen. Bij het
begin van het Kultuurstelsel werden er op Java slechts vijf West-Indische
molens aangetroffen. Het merendeel werd geproduceerd op Chinese suikermolens op traditionele wijze. In de historiografie wordt de toegang tot westers
kapitaal als belangrijkste factor aangemerkt, die kon leiden tot technische verbeteringen in het produktieproces. Vit het voorgaande wordt duidelijk, dat dit
zeker niet de enige oorzaak was.
Het beleid van Van der Capellen bleek ook niet aan de verwachtingen van
de Nederlandse overheid te voldoen. De Nederlandse overheid verlangde een
sterke controle over de exportsektor. Grondstoffen en verhoogde inkomsten
vanuit Java waren nodig om in Nederland economische ontwikkeling op gang
3S
te brengen. Deze inkomsten vielen tot nu toe echter tegen. De ondememers
bleken niet in staat de exportproduktie te verhogen, en bovendien werd het
grootste gedeelte van deze produktie opgekocht door Engelse handelshuizen.
Deze laatsten hadden het merendeel (60%) van de handelshuizen in handen

35 Th. van Tijn, 'De negentiende eeuw. Deel 2, de peri ode 1814-1914', J. Stuijvenberg, red.,
De economische geschiedenis van Nederland (1977) 218-260.
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en konden tevens een hogere prijs bieden.36 In 1824 werd de Nederlandsche
Handel-Maatschappij (NHM) opgericht met als doel de kwijnende handel en
scheepvaart nieuw leven in te blazen. Hiervan profiteerde met name de textielindustrie doordat Java kon dienen als afzetmarkt. 37 Het vinden van een
retourvracht bleef echter problemen opleveren. Na vele discussies door de
regering over de beste wijze waarop Java geexploiteerd kon worden, waarin
tevens met het belang van de NHM rekening werd gehouden voor de Nederlandse econornie en met de concurrentie-positie ten opzichte van de Engelse
handelshuizen, werd in 1830 op Java een nieuw systeem ge"introduceerd, het
Kultuurstelsel. Het Gouvernement nam de rol van planter-koopman op zich
en de NHM werd ingeschakeld voor het vervoer naar Nederland.

De introductie van westerse techniek op grotere schaal: Het Kultuurstelsel (1830-1870)
In 1830 werd op Java het Kultuurstelsel ingevoerd. Dit leidde tot een reorganisatie van de suikerindustrie. De suikerrietteelt werd in opdracht van het
Gouvernement in verschillende residenties ingevoerd. De bevolking werd
verplicht gesteld een vijfde deel van het grondgebied van het dorp te beplanten met suikerriet onder leiding van hun hoofden en van ambtenaren. 38 Als
beloning voor deze werkzaamheden ontvingen zij plantloon, waarvan de
landrente betaald kon worden. Naast de gedwongen teelt werd de bevolking
tevens een aantal verplichte diensten opgelegd. Dit waren het leveren van
arbeid en brandstof voor de fabrieken en het verzorgen van het transport van
suikerriet van het veld naar de fabriek. De aan deze werkzaarnheden verbonden kosten werden door de ondernemer gedragen. Deze ondernemers werden aangetrokken om het produktieproces uit te voeren. Met hen werden zogenaamde suikercontracten afgesloten. Hierin werd bepaald dat het Gouvernement het benodigde suikerriet voor het produktieproces aan de ondernemer zou leveren. De ondememer verplichte zich eerste, tweede en derde
soort suiker tegen een vaste prijs aan het Gouvernement te leveren. Ook
werden voorschotten verstrekt om verbeteringen in het produktieproces door
te voeren zoals het gebruik van trekfornuizen waardoor minder brandstof
36 H. Baudet en C. Fasseur, 'Koloniale bedrijvigheid', J. Stuijvenberg, red. , De economische
geschiedenis van Nederland (1977) 309-350.
37 Baudet en Fasseur (1977); C. Fasseur Kultuurstelsel en Koloniale Baten. De Nederlandse
exploitatie van Java 1840-1860 (Lei den 1975).
38 Dorpsgerneenschappen werden genen als eenheid voor het heffen van landrente.
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nodig was. In feite regelden de suikercontracten de organisatie van de
schaarse produktiefactoren voor de ondememer.
In theorie was het Kultuurstelsel goed geregeld, doch in de praktijk was het
anders. Dit had te maken met de wijze WaarOP het stelsel in praktijk werd
gebracht. Tot 1848 bepaalde de koning het beleid in de kolonien. Hij werd
hierin bijgestaan door het Ministerie van Kolonien te Den Haag, en het Indisch
Bestuur te Batavia. De algemene richtlijnen voor het Kultuurstelsel kwamen
uit Den Haag, de praktische invulling werd gegeven door het Indisch Bestuur.
Hierin had zij tot 1848 een grote mate van zelfstandigheid. Ret Indisch Bestuur
besteedde een gedeelte van haar taak uit aan de Directie der Cultures. Deze
werd in 1831 opgericht met als doel de teelt van de produkten voor de Europese
markt over geheel Java te bevorderen. Op regionaal niveau bepaalden residenten het beleid. Zij kregen van de Directie de vrijheid om naar omstandigheden
te handelen, mits zij slechts het doel voor ogen hielden dat 'tegen de minsten
prijs de grootst mogelijk hoeveelheid produkt van de beste kwaliteit' geleverd
39
diende te worden. De Directie zorgde verder voor de aanleg van wegen en
kartalen. Het is dus niet verwonderlijk dat de ontwikkeling van de bedrijfstak
per residentie verschilde. Fasseur merkt op dat in de literatuur vaak ten onrechte de indruk gewekt wordt, dat het stelsel een systematisch geordend ge40
heel was dat dan ook als zodanig beoordeeld en geanalyseerd kan worden.
Hij stelt dat binnen het Kultuurstelsel alleen plaatselijk en niet algemeen geldende regels van kracht waren.
Vanuit het Ministerie van Kolonien lag in de aanvangsperiode van het Ku1tuurstelsel de nadruk in het beleid op produktievermeerdering. In dit beleid
speelden de suikercontracten een cruciale rol. In de eerste modelcontracten
werd de nadruk gelegd op het verkrijgen van de suiker. In de loop van het
decennium werden ook bepalingen in de contracten opgenomen, die de kosten
voor het Gouvemement drukten en waarbij duidelijke eisen gesteld werden
aan het produktieproces en de kwaliteit van de suiker.41
39 Van Gorkum (1877) .
40 C. Fasseur, 'Organisatie en sociaal-economische betekenis van de gouvernements-suikerkultuur in enkele residenties op Java omstreeks 1850', Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde 133 (1977) 261-294 en R. van Niel, 'The effect of export cultivation in Nineteenth Century
Java', Modern Asian Studies 15 (1981).
41 Van Gorkum (1877) en ARA, Collectie De Vriese, inventarisnummer 245: Beschouwende
nota over de wijze waarop de suikerkultuur op Java geregeld is. Auteur onbekend, ca. 1855. Model
contract van Passaroean: hierin werd bepaald de ondernemer gebruik moest gaan rnaken van
trekfornuizen en loodsen moest opstellen om de ampas (=mtgeperst riet) te drogen . Verder werd
bepaald dat de ondernemer zelf voor de transportmiddelen en brandhout moesten wrgen. Oit
werd niet langer door de overheid georganiseerd. Tenslotte moest er een gebouw geplaatst wor-

110

JbGBT 9(1992)

West-Indische techniek stond als voorbeeld voor de richting waarin de tech42
niek op Java zich moest ontwikkelen. De verstrekte voorschotten hadden de
funktie om bij de ondernemers zowel een algemener gebruik van waterkracht
en trekfornuizen aan te moedigen, als het gebruik van nieuwe technieken te
stimuleren. Zo werd in 1835 door de overheid een voorschot verleend van
twintig duizend gulden om een vacuiim-installatie te introduceren op het bedrijf van Etty in Probolinggo. Hierbij werd gebruik gemaakt van stoomkracht.
B ij een vacuUm -installatie werd het sap in een afgesloten ketel gekookt. Hierbij werd de druk in de ketel kunstmatig laag gehouden. Dit had tot gevolg dat
het kookpunt van het suikersap verlaagd werd, zodat minder brandstof nodig
43
was. Binnen enkele jaren yond deze innovatie navolging op een aantal bedrijven. 44
De suikercontracten veroorzaakten een aantal ongewenste effecten 45 Toen
de contracten winstgevend bleken, steeg het aantal inschrijvingen. In 1837
ging het Gouvernement daarom over tot een stelsel van voorkeur. Het gebeurde dat, in de periode tussen toewijzing van het contract en het in werking
treden, de contracten tegen hoge prijzen werden verkocht. De suikercontracten
bleken een bron van speculatie te zijn geworden. Daarnaast had het Gouvernement problemen om de ondernemers hun contractenna te laten leven. MeermaJen was arbitrage nodig om dit af te dwingen. Suikercontracten werden in
dat gevaJ aangegaan om de hoge voorschotten in de wacht te slepen. Dit kapitaal werd dan naar Nederland overgezonden. Met deze contracten werden
daardoor incapabele, op winst bejag uit zijnde ondernemers aangetrokken. Ten
slotte bleek dat de ondernemers, onder bescherming van het Gouvernement,
rnisbruik maakten van de diensten van de bevolking, die hierdoor een te zware
arbeidslast op hun schouders kregen. Deze ongewenste effecten hadden op
korte termijn geen duidelijk resultaat op de suikeropbrengsten. De snelle uit-

den. In 1838 gaat men over tot openbare uitbesteding van de kontrakten. Hierbij wordt de
voorkeur gegeven aan bepaalde groepen ondernemers. In de kontrakten werden verder gevorderd
dater aileen eerste en tweede sooT! suiker geleverd mocht worden en datde ondernemer verplicht
is 10 jaar het bedrijf zelfte beheren.
42 ARA, Collectie Baud, inventarisnunnner 442 'De kosten van de Java suiker, vergeleken met
die van de Surinaarnsche'. Nota over dit onderwerp van Van den Bosch met kritiek van Baud
hierop, 1829.
43 Galloway (1987),136-137.
44 Van Gorkum (1877) : 'In 1838 was voor een andere fabriek een vacuuminstallatie aangekomen, nog voor twee fabrieken waren rnachinerieen op weg, voor een vijfde besteld (J7)' . In de
literatuur worden verschillende namen hieraan gegeven. De meest voorkomende is het koken in
het luchtledige. Daarnaast wordt de term vacuiim-pan en het systeem van Howard genoemd.
45 Fasseur (1975), Van Gorkum (1877), Van Mandere (1923) en Van Soest(l87 I).
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Alb. 3: De arbeidsintensiviteit van het kappen van suikerriet en het transport en de middelen
die men nodig heeft voor het transport van veld naar de labriek wordt met bovenstaande loto' s
gei1lustreerd. Bron: Indie. Gei1lustreerd weekblad voor Nederland en de Kolonien. 5 (1921)
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brei ding van het beplant areaal bracht een stijging van de suikeropbrengsten
tot stand. Aan het eind van het eerste decennium bleek echter dat de suiker
lage prijzen opbrachten op de veilingen van de NHM, omdat de kwaliteit van
de suiker in de loop der jaren er op achteruit was gegaan. De Nederlandse
overheid leed hierdoor een groot financieel verlies. Dit vonnde een aanleiding
voor het Ministerie van Kolonien om actiever in te grijpen in de suikerindustrie. Hierbij verschoof het zwaartepunt van kwantiteitsverhoging naar kwali46
teitsverbetering.
Het lag voor de hand dat het Ministerie van Kolonien zich in eerste instantie
richtte op de suikercontracten. Door de introductie van standaardmonsters
werd de kwaliteitsbepaling van de suiker beter geregeld. In plaats van twee
soorten werden er in de handel achttien onderscheiden. Ondememers werden
verplicht gesteld suiker te leveren overeenkomstig de kwaliteitseisen van de
standaardmonsters achttien, zestien, twaalf en tien. Deze kwaliteitseisen werden echter niet als voldoende aangemerkt. Beschikking over een gedeelte van

46 ARA, Ministerie van Kolonien (MK), Verbaal16 september 1840, no. 7/482. Brief van Minister van Kolonien aan de G.G. van N.I. over de middelen tot verbetering der suikerfabricatie
op Java, in verband met de daling der suikerprijzen hier te lande.
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de produktie werd door de regering aJs een stevigere prikkel gezien om de
kwaJiteit van de suiker te verhogen. Naast veranderingen in de suikercontracten werd tevens de uitbreiding van de suikercultures stopgezet. De verhoogde
suikeropbrengsten veroorzaakten slechte keuringen, omdat de hoeveelheid te
groot werd om dit nauwkeurig uit te voeren. Verder werd bepaaJd dat nieuwe
contracten voortaan afgesloten werden met ondernemers, die bereid waren te
investeren in hun bedrijf. Met deze maatregel beoogde de regering capabele
ondernemers aan te trekken en de kosten te venninderen. Ook werd de toepassing van middelen, die elders verbeteringen in de kwaJiteit van suiker tot stand
hebben gebracht, gestimuleerd. Het probleem hierbij was om aan de juiste
47
infonnatie te komen. De overheid ging zich hiennee actief bemoeien.
Deze maatregel belicht een aspect van het overheidsbeleid, waaraan tot nu
toe weinig aandacht aan is besteed in de geschiedschrijving. Het Ministerie
kreeg de taak om op de hoogte blijven van technische ontwikkelingen en de
toepasbaarheid op Java te onderzoeken. In de Aantekeningen Register van
Bureau Algemene Zaken, Afdeling A van de Gouverneur Generaal van Nederlands Indie, kan men in de periode na 1840 een verhoogde belangstelling
registreren vanuit het Ministerie van Kolonien voor 'Uitvindingen en middelen tot verbetering in de suikerbereiding' .48 Het Ministerie organiseerde haar
taak als voigt. Nederlandse ambtenaren in Den Haag en in de kolonien verzamelden infonnatie op het gebied van technische ontwikkeling in andere kolonien, zoaJs Guadeloupe en Martinique. Een voorbeeld hiervan waren onder
andere de rapporten van Diard, Inspecteur Honorair der Cultures op Java. Hij
bracht verslag uit over de suikerkultures in Mauritius en Bourbon en de in
gebruik zijnde manieren van suikerbereiding. 49 Daarnaast verzamelden zij artikelen over dit onderwerp uit (internationaJe) tijdschriften, zoaJs 'The Economist' en het Tijdschrift voor Neerlands Indie, kranten zoals de Javasche
Courant, pamfletten en wetenschappelijke publikaties. De ambtenaren maakten de minister voorts attent op ontwikkelingen in de bietsuikerindustrie. Tenslotte waren de verzoeken voor octrooien en verzoeken van ondernemers, ma-

47 ARA, Collectie De Vriese en MK, Verbaal16 september 1840, no. 7/482. Zie ookalgemene
artikelen over de suikerkultures: Van Mandere (1923), Koningsberger (1948) e.a.
48 Met dank aan Frans van Baardewijk, die mij op deze belangrijke bron heeft gewezen. Hierin
werden aile resoluties en verbalen opgetekend met betrekking tot de suikerindustrie. ARA, MK,
Aantekeningen Register Bureau A1gemene Zaken, Afdeling A, inventarisnummers 9199-9243.
Uitvindingen en middelen tot verbeteringen in de suikerbereiding. inventarisnr. 9199lfolio 500550.
49 ARA, MK, Verbaal 14 december 1846 no. 7.
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chinefabrikanten en wetenschappers om verbeterde methoden van suikerbereiding op Java in de praktijk te brengen een bron van informatie.
Voor de taak om deze nieuwe middelen te onderzoeken op een mogelijke
toepassing op Java werd de hulp ingeroepen van adviseurs. Vaak waren zij
wetenschappers en oud-ambtenaren. De laatstgenoemden waren veelal afkomstig uit de Raad van Indie en de Directie der Cultures. Op grond van hun
adviezen werd een besluit genomen. Bij een positief advies werden met de
nieuwe technieken proeven genomen op bestaande bedrijven onder toezicht
van een commissie. De resultaten werden in pamfletten, artikelen of boekwerkjes verspreid. 50
Het bovengenoemde Aantekeningen Register met verwijzingen naar het
Verbalen archief van het Ministerie van Kolonien stelt ons in staat het proces
van techniek -overdracht te reconstrueren. Met name wordt duidelijk welke rol
verschillende groepen, zoals de ambtenaren en de ondememers, en nieuwe
groepen zoals wetenschappelijke adviseurs speelden. Een voorbeeld hiervan
is de introductie van het systeem van Derosne en Cail, dat het 'appareil a
double effet' genoemd werd en volgens de minister als 'volmaakst appareil
moet worden beschouwd' .51 Dit systeem bestond uit het gebruik van een vacuiimpan waarbij in plaats van kalk voor de zuivering, gebruikt gemaakt werd
van beenzwartftlters. In dit laatste verschilde deze met het gangbare systeem
volgens Howard. Bovendien kon de fase van het drogen overgeslagen worden,
omdat dit systeem direct droge suiker kon produceren. Hierdoor werd de tijdsduur van het produktieproces aanzienlijk verkort. Het duurde enige jaren voordat het systeem in werking kon treden ten gevolge van 'bijzondere rampen' .52 Het
systeem produceerde suiker van superieure kwaliteit, doch bleek na enige tijd
meer dan normaal te verstropen, waardoor het niet geschikt werd bevonden
om naar Nederland verscheept te worden. Dit bezwaar werd overwonnen door
opnieuw de fase van drogen en kleien in te voeren. De eigenschap van meer
dan normale verstroping, bleek in meer of mindere mate voor alle door stoom
geproduceerde suiker te gelden. Tijdens de verscheping naar Nederland bleek
dat het verstropen van de suiker niet stopte, zodat het resultaat was dat suiker
door stoom op de veilingen van de NHM minder waard was. 53

50 In het begin van de jaren 40 werden met dit doel ook nieuwe suikerkontrakten uitgegeven
door de Koning, buiten het advies van het Indisch Bestuur om. Oit beperkte :rich echter tot 4 kontralcten. Zie verder ARA, MK, Verbaal16 september 1840 no. 7/842 en Collectie De Vriese, inventarisnr. no. 245.
51 ARA, MK, Verbaal 16 september 1840.
52 Misoogst, en slecht functioneren van de rnachinerieen, deze moesten aangepast worden.
53 ARA. MK, Verbaal 31 oktober 1845 no. 378/G Geheim: Ongunstige berigten omtrent de

114

JbGBT 9(1992)

Naar aanleiding van deze moeilijkheden liet de minister professor G J. Mulder, de adviseur van het Ministerie, een vergelijkend onderzoek uitvoeren naar
de kwaliteit van suiker geproduceerd volgens het systeem van Derosne en Cail,
het systeem van Howard en de gewone wijze. In 1848 bleek uit het onderzoek
dat er geen verschil bestond tussen de verschiUende soorten suiker.54 De NHM
berichtte echter naar aanleiding van deze uitslag dat er nog steeds een onderscheid in prijs bestond tussen de suikers bereid door stoom en die op gewone
56
wijze. 55 Mulder kreeg toen opdracht nieuwe suikermonsters te onderzoeken.
Het resultaat was echter weer hetzelfde, en dit resultaat werd in 1850 gepubli57
ceerd op kosten van het Ministerie.
Doch de opinie over het systeem van Derosne en Cail was bij een groot aantal
ondernemers zeer negatief. De belangrijkste klachten waren dat de machinerieen bij invoering op Java veel gebreken vertoonde en dat de opbrengsten niet
opwogen tegen de hogere investeringskosten. In het Tijdschrift van Neerlands
Indie ontstond hierover een felle discussie tussen voor- en tegenstanders. De
overheid trachtte uitsluitsel te krijgen over wat nu de beste methode van suikerbereiding was. Zij liet een onderzoek instellen door Lans en Wolfson. Dit
yond plaats op verschillende bedrijven. Het resultaat was dat aile drie de systemen gebreken vertoonde, en dat niet een goede resultaten gaf. De onderzoekers verwachtten goedkoper dezelfde resultaten van gedeeltelijk verbeterde
suikerbereidingsmethoden, dat wil zeggen gewone fabrieken verbeterd door
58
aanwending van beenzwart en platte ketels. Ondanks de gebreken werd het
systeem van Derosne en Cail weI overgenomen door een aantal bedrijven. In
1847 werkten in totaal acht bedrijven met dit systeem. Doch door andere ondernemers werd naarstig gezocht naar aIternatieven, of zij bleven de Chinese
methode van suikerbereiding in het produktieproces gebruiken. Uit dit voorbeeld kunnen we opmerken dat nieuwe technieken niet integraal door de ondernemers werden overgenomen. Hierdoor troffen we een grote verscheidenheid van methoden in het produktieproces aan.
Uit het voorbeeld blijkt ook dat een geheel nieuwe groep betrokken raakt bij
deze problematiek, namelijk de wetenschappelijke adviseurs. Professor GJ.

suikers door de NHM in de vei ling van Augustus 1845 opgenomen en afkornstig van fabrieken
waar volgens de wijze van Derosne en Cail wordt gewerkt.
54 ARA, MK, Verbaal27 juni 1848 no.3.
55 ARA, MK, Verbaal 4 november 1848, no. 1.
56 ARA, MK, Verbaal 23 januari 1849, no. 6.
57 GJ . Mulder, Vergelijkend onderzoek naar suiker. met en zonder stoom bereid (Rotterdam
1850).
58 ARA, MK, Verbaal 19 februari 1849.
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Mulder, als adviseur van het Ministerie van Kolonien, speelde hierin een belangrijke roI. Naast hem waren een groot aantal wetenschappers en ondernemers aetief met het uitvoeren van experimenten, teneinde verbetering in delen
van het suikerbereiding te brengen. In de jaren veertig legden een aantal personen zich toe op het zuiveringsproces. Het gebruik van beenzwart in plaats
van kalk was waarschijnlijk de oorzaak van de ernstige mate van verstroping
van suiker bij het systeem van Derosne en Cail. Dit vormde een aanleiding om
op zoek te gaan naar alternatieven. 59 Voorts was de verzuring van het rietsap
een groot probleem in de suikerbereiding. De oplossing hiervan kon leiden tot
het efficienter produceren van suiker doordat de sapverliezen verkleind werden. Twee procede's kregen bij het Ministerie veel aandacht namelijk: Melsens procede en Dr. Stolle's Arcanum. 60 In beide gevallen werd advies gevraagd aan professor GJ. Mulder. Mulder was zeer te spreken over Melsens
procede. Gelijke proeven werden ook in Indie genomen door agrikultuur-chemist Fromberg. Deze leverden echter een ongunstig resultaat Op.61 Het onderzoek naar Dr. Stolle's Arcanum werd stop gezet omdat deze man vroegtijdig
stierf. Mulder had hierover een zeer negatief advies geformuleerd. Tenslotte
kan genoemd worden het onttrekken van suiker aan suikerriet met behulp van
chemische middelen. Ook dit onderzoek werd uitgevoerd ten einde het grondstofverlies te verkleinen. Dit betrofhet procede van J.B.G. Elias, die hetmiddel
geheel theoretisch had uitwerkt. Op advies van Mulder vertrok hij naar Java
om dit middel in proeven te testen. De proeven leverden echter slechte resultaten Op.62
In deze tijd trad een nieuwe verschuiving in het beleid op. De aandacht richtte
zich op een efficienter gebruik van de grondstof in het produktieproces. De
onderzoeken naar de verzuring van het suikerrietsap en naar het chemisch
onttrekken van het sap aan het riet, zijn hier voorbeelden van. Aanleiding tot

59 ARA, Collectie De Vriese, inventarisnununer 245, en MK, Indisch Besluit 13 augustus 1844
no. 454/5. Octrooi Stavers voor vegetaal mineraal zwart ter vervanging van been zwart. Verbaal
1 april 1846 no. 7/168 Verzoek van A de Bruijn om een toestel tot 2lIivering van het suikersap,
zonder inmenging van kalk of andere dergeJijke vreemdsoortige bestanddelen. Exh:6/2 46 no.
21. Dr J ungkuhn,lid der Natuurkundige commissie, beweertdat betuminense bruinkool zandsteen
met even goed gevolg als het beenzwart tot ontkleuring van suiker worden gebezigd. Proeven
gedaan. Verbaal 15 januari 1850, no . 26: Octrooi aanvraag van de heren Derosne & Cail en
Van V1issingen en Van Heel.
60 ARA, MK, Verbaal 7 februari 1850 no. 17/91 en Exh. 3/2650 no. 12 en andere verbalen:
Mel sens procede, en Verbaal 20 december 1851 no. 6/966 en andere verbalen: Stolle's Arcanum.
61 ARA, MK, Verbaal 14 oktober 1852 no. 51735.
62 ARA, MK, Verbaal 5 januari 1850 no. 8, Verbaal18 januari 1850 no. 19/Ageheim, e.a.
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deze verschuiving was de opkomst van de bietsuikerindustrie aIs concurrent
voor de Javaanse rietsuikerindustrie.
In het begin van de jaren vijftig begon de Javaanse suikerindustrie concurrentie te ondervinden van de bietsuikerindustrie. De Minister van Kolonien
overlegde in het geheim over dit onderwerp met Gouverneur Generaal Rochussen, de NHM, de Directie der Cultures en oud-minister Baud aIs deskundigen in deze zaak. 63 De vraag was wat er gedaan moest worden om aan deze
ontwikkeling het hoofd te bieden. Ofschoon Rochussen van mening was dat
de bietsuikerindustrie in de toekomst geen concurrent zou zijn voor de rietsuikerindustrie, was het belangrijk dat de Nederlandse regering weI een waakzaam oog op de Europese bietsuikerproduktie zou houden. Voorts moesten
aIle middelen aangewend worden om de suikerkultuur en fabricage te verbeteren, zodat op den duur de wedstrijd tegen zowel de Europese beetwortelsuiker aIs vreemde rietsuiker kon worden volgehouden. Dit kon bereikt worden
met een efficientere en goedkopere bedrijfsvoering. Om tot zo'n bedrijfsvoering te komen, stelde Rochussen, dat een vrije beschikking over het produkt
door de ondernemer een goede prikkel kon vormen. Daarnaast zouden de overgang naar vrije arbeid en het controle geven over de teelt door de ondernemer,
kostenbesparend werken voor de overheid. Tenslotte zou verbetering in de
persing van het riet de opbrengsten in belangrijke mate kunnen verhogen.
Baud achtte de meer politieke maatregelen onhaalbaar. Door de ondernemer
de vrije beschikking te geven zou hij niet langer de suiker aan de NHM leveren.
Hierdoor zouden aile indirecte baten voor Nederland vervalIen. Arbeid zou
aileen vrij kunnen zijn voor transport- en fabriekswerkzaamheden. De arbeid
verbonden aan de teelt moest gedwongen blijven, omdat de Javaan anders geen
suikerriet teelde maar de arbeid liever voor andere doeleinden aanwendde.
Baud stelde dat de gedwongen levering aan het Gouvernement een conditio
sine qua non was voor de rietsuikerindustrie. Baud was positiever ten opzichte
van de meer technische maatregelen zoals de overname van controle over de
teelt door ondernemers en het aanschaffen van verbeterde persrniddelen. Ais
de ondernemer de controle over de teelt overnam van de ambtenaren, konden
de kosten voor het Gouvernement gedrukt worden en was de verwachting dat
verbeterde teeltrnaatregelen hun intrede zouden doen. De agrikultuur-chernist
Fromberg had reeds rond 1850, met goed resultaat, hiennee proeven gedaan.

63 ARA, MK, Verbaal16 augustus 1853 no. 304 B 1 zeer geheim. "Aandacht voor de toenemende
produktie van beetwortelsuiker: verzocht middelen, die aangewend dienen te worden om de suikerkultuur en fabrijkaadje in zodanige toestand te brengen dat zij aan de mededingen van beetwortelsuiker het hoofd kan bieden".
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Doch het doorvoeren hiervan op de rietvelden bleek met uitvoerbaar, omdat
64
de teelt in handen was van de Javaan. De ondememer zou in tegenstelling
tot de ambtenaar actiever in de teelt moeten ingrijpen. De slechte persing werd
veroorzaakt door verouderd materiaal en een te groot beplant areaal. Deze
laatste besloeg soms meer dan 600 bouw per bedrijf. 65 De molens konden de
hoeveelheid riet met aan, zodat slechts een in plaats van twee keer geperst
werd, en er on- en overrijp riet aangevoerd werd op de molens. Deze handelingen hielden in dat er te veel sap achterbleef in de stengel en dus veel grondstof verloren ging. Bovendien werd slechtere kwaliteit suiker geproduceerd
uit het on- en overrijpe riet. Daarnaast vormden de molens een gevaar voor
degenen die ze bedienden. Wanneer men de cilinders te strak aanzette, konden
deze bij te hoge druk gemakkelijk springen. Rochussen wees op de verbeterde
molens van de gebroeders De Momay, waarmee in Brazilie werd geexperimenteerd en de in Engeland geconstrueerde pers van Bessemer. Daarnaast
opperde Rochussen dat middelen gezocht moesten worden die een efficienter
onttrekking van suiker uit de stengel mogelijk maakten. Om dit te realiseren
werd voorgesteld om een onderzoek aan professor Mulder op te dragen naar
de gehalten van verschillende soorten suikerriet, die in verschillende regio's
op Java geteeld werden. In dit onderzoek werden een aantal doelstellingen
geformuleerd: ten eerste was het belangrijk op de hoogte te zijn van de chemische samenstelling van riet zodat exact bepaald kon worden welke verliezen
bij persing optraden. Aan de hand daarvan was men in staat beter te bepalen
welke middelen konden leiden tot een meer volkomen uitpersing. Aan het
uitpersen van riet kleefde nog een andere moeilijkheid namelijk dat geheel
uitgeperst riet geen goede brandstof was. Daarom werd tevens tot doel gesteld
de invloed te onderzoeken, die een betere uitpersing heeft op de bruikbaarheid
van riet als brandstof. Ten slotte werd gezocht naar alternatieve brandstoffen.
Men dacht onder andere aan steenkool. De resultaten van dit onderzoek zou
dan openbaar gemaakt worden, zodat het op de fabrieken bekend werd. 66 Deze
aanbeveling werd door de minister overgenomen. Of de ondememers de controle kregen over de teelt was met bekend.
Ben groep, die in deze process en van techniek overdracht centraler komen
te staan, zijn westerse technici. 67 Zij waren op deze bedrijven onontbeerlijk
64 ARA, Collectie De Vriese, inventarisnummer 245.
65 1 bouw = 0,7 ha.
66 ARA, MK, Verbaal 22 augustus 1853 n.314 F Geheim.
67 Over het algemeen werd Europese technologie dus ingevoerd. Doch op de bedrijven zelf
werd ook geexperimenteerd. Tot nu toe er een geval bekend, dat er een octrooi word! gegeven
aan een apparaat dat op een suikerfabriek on! wikkeld is n1. door de werktnigkundige op de fabriek
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omdat na de installatie van een machine, aanpassing, onderhoud en reparaties
op de bedrijven nodig waren. We hebben al gezien dat in het eerste decennium
van de negentiende eeuw personen een rol gaan spelen bij technische experimenten met verbeteringen in het produktieproces. De Engelse ondememers
lieten bij de introductie van nieuwe machines, speciaal opgeleid personeel
vanuit Engeland overkomen. Bij de introductie van watermolens en Europese
rietmolens was dit tevens te verwachten. De machine-fabriek Van Vlissingen
en Dudok van Heel zonden reeds in de jaren dertig een deskundige uit, die de
door hun gemtroduceerde suikermolens moest installeren.68 Waarschijnlijk
volgden meer fabrieken deze procedure. In de historiografie wordt ten onrechte niet expliciet ingegaan op deze groep.
Dat technici een belangrijke rol zijn gaan spelen is af te leiden uit een advies
van Rost van Tonningen aan het Ministerie van Kolonien op een voorstel van
Prof. GJ. Mulder om een ervaren technicus uit te zenden. Deze technic us zou
als taak hebben verbeteringen in materiaal en de stoommachinierieen der suikerfabrieken door te voeren. 69 Hij schreef:
'er is tegenwoordig op Java geen gebrek meer aan kundige technici; alles wat de wetenschap aangeeft, kan aldaar worden gernaakt, in de fabrijken opgesteld, doeirnatig gebruikt
en behoorlijk onderhouden worden; hoeveel waarde er thans aan kundige ingenieurs op
Java door de suikerfabrijkanten wordt gehecht, kan blijken uit het feit dat deze !hans met
een traktement van f300 tot f500 's rnaands worden bezoldigd en er niet weinigen zijn die
met hunnen emolumenten op flOoo,-- 's rnaands inkomen kunnen rekenen; zij, die niet op
de hoogte van het vak waren, hebben door de meer en meer k1immende eischen der wetenschap en de mindere voordeeien, welke !hans aan de Gouvernements suikerkultuur voor
de kontraktanten verbonden zijn dan weleer het geval was, van lieverlede plaats moeten
rnaken voor kundiger personen, van welke er een aantal hunne opleiding ontvingen te
Delft, Breda, dan wei aan een andere akademie; hoofd- en mindere officieren van het leger of van de vloot, gewezen kontroleurs, enz: in wier handen de buitenlandsche wenken
of tijdschriften over hun vak, een steeds welkomen studie uitrnaken; het zoude mitsdien
nog eene kwestie kunnen worden, wie bier de leermeester of de leerling zouden wezen: de
nit Holland gezonden agrikultuur chemist, dan wei de administrateurs en ingenieurs der
suikerfabrieken. '

Wonolangan, genaarnd William Pride. ARA, MK, Indisch Beslnit 13 juni 1857 no. 53 en
H.Ch.GJ . van der Mandere, 'De cuituurmaatschappij Wonolangan (1895-1925)', I ndiii. Gej'/lustreerd Weekblad voor Nederland en de Koioniiin 19 (1925) 306-340.
68 MG. de Boer ,Honderdjaar machine-industrieop Oostenburg, Amsterdam. 1827-1927 (Amsterdam 1927).
69 ARA, MK, Exh. 10/26 1867: Advies van Rost van Tonningen aan de Minister van Kolonien,
17 rnei 1867.
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Tot aan het eind van het Kultuurstelsel bleef de aandacht van ondernemers,
machine-fabrikanten en wetenschappers gericht op het ontwikkelen van verbeterde methoden van suikerbereiding70 en ook op verbeteren van andere delen
van het produktieproces zoals introductie van centrifugale toestellen. Bij gebruik van deze toestellen werd, met behulp van stoomkracht, de duur van het
uitstropen van suiker van enkele weken teruggebracht tot enkele uren.
Onduidelijk is de alge'Vene diffusie van innovaties in de bedrijfstak. Op dit
punt moeten we voorlopig terugvallen op de historiografie waar dit slechts in
zeer beperkte mate besproken wordt. In 1856 blijkt de vacutimpan op 54 van
95 gouvernementsbedrijven voor te komen. Suikermolens blijken in 1868 op
elf van de 95 gouvernements bedrijven door stoomkracht te worden aangedreyen, 29 door zowel stoom als waterkracht, en 57 uitsluitend door waterkracht.
Centrifuges vinden zeer snel ingang. Nadat de eerste in 1853 ge'introduceerd
is, wordt het binnen drie jaar op vijftien bedrijven gebruikt. In 1877 wordt het
vrij algemeen gebruikt,7I
In tegenstelling tot het gangbare beeld in de historiografie over het Kultuurstelsel, is in deze periode een belangrijke grondslag gelegd voor de organisatie
rond techniekoverdracht. De overheid heeft hierin een cruciale rol gespeeld
door de informatievoorziening te organiseren, deze te testen met behulp van
adviseurs en in praktijk te laten uitvoeren. Opvallend bij dit laatste is de samen werking met de ondernemers, omdat de proeven op bestaande bedrijven
worden uitgevoerd. De ondernemers waren geheel vrij deze innovaties over
te nemen, hetgeen leidde tot een diversiteit in produktiemethoden. De suikerindustrie strekte slechts een beperkt aantal groepen tot voordeel m.n. de ondernemers en het Gouvernement. De laatst genoemde hield de uitgaven voor
de schaarse produktiefactoren arbeid en transportrniddelen kunstrnatig laag.
De winsten gingen ten koste van de levenstandaard van de inheemse bevolking. Deze misstanden te zamen met de hoge winsten vormden in de peri ode
na 1848 bij de liberal en een aanleiding om de discussie over het Kultuurstelsel
bij de Nederlandse regering op gang te brengen.

70 Nieuwe methoden van suikerbereiding: ARA, MK, Indisch besluit 10 juni 1951: W.J . van
Dolder; Indisch besluit 25 october 1851 no. 1: G.P. de Neufou en C.LN. Rademeijer; Exh 1/6-60,
Indisch besluit 15 nov. 59 966/39: WF. de Graaff. Onderzocht door Mulder; Exh. 1/9-61 en andere: Proced6 van suikerbereiding door MontcIar. Proeven met dit proc6d6 uitgevoerd op verschillende etablissementen op Java; Verbaalll augustus 1862 no. 153 geheim: Procoo6 van Perriez en Possoz. Ontwikkeld aan de etablissementen van Derosne & Cail te Parijs. Speciale comrnissie om dit te onderzoeken samengesteld. Verbaal 18 februari 1869, no. 25: Frijes concreter.
71 Van Gorkum (1877).
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De overgang naar de periode van het particuliere ondernemerschap: de
weg vrijgemaakt voor industrialisatie op grote schaal
De grondwet van 1848 wijzigde de staatsrechtelijke verhouding met de kolonien. De voomaamste wijziging was dat de formele wetgever voor Nederland, dus Kroon en Staten-Generaal te zamen, een wezenlijk aandeel werd
toegekend in het bestuur van de overzeese bezittipgen. De Indische zaken
werden aan de orde gesteld in de Staten-Generaal. De liberalen stelden hier
de grondbeginselen van het Kultuurstelsel aan de kaak en de suikerindustrie,
waar de meeste winsten werden gemaakt, werd het mikpunt van kritiek.72
Naast de misstanden die de suikerkultures veroorzaakten, vormden de winsten van de ondememers een 'nationale ergemis'. Ret bleek dat veel contractanten hun lucratieve positie aan familierelaties en gunstbetoon hadden
te danken.73 In 1860 kwam de conservatieve regering ten val, mede op het
punt van de openbare uitbesteding van de suikercontracten: de liberalen
drongen erop aan dat het contract gegund moet worden aan de ondememer
die aanbood om op de voor het Gouvemement gunstigste voorwaarden te
werken. Minister Rochussen, daarentegen, was van mening dat die open bare
uitbesteding van nieuwe maar ook van bestaande, te verlengen contracten
op praktische gronden niet te verwezenlijken was en een gevaar vormde
voor de continui'teit van de suikerindustrie op Java waarin grote kapitalen
waren gemvesteerd. In 1862 kwamen de liberalen aan het bewind. Hiermee
werd tevens het einde ingeluid voor het Kultuurstelsel.
Ret duurde enige tijd voordat een wetsvoorstel in de Kamer werd aangenomen, die daadwerkelijk het einde van het stelsel inluidde. Na vele discussies
74
werd in 1870 de Agrarische Land Wet van Van der Waal aangenomen. In
deze wet werd het Kultuurstelsel voor alle exportgewassen afgeschaft. Voor
de suikerkultures werd dit afzonderlijk geregeld in de Suikerwet van 1870.
Hierin werd bepaald dat de gedwongen cultures in de loop van dertienjaar, te
beginoen in 1878, een dertiende van de cultuur in vrije teelt moeten worden
75
omgezet, zodat de gedwongen cultures in 1891 geheel zou zijn afgeschaft.
Bij het in werking treden van de wet moest de ondememer, land van de dorpshoofden en vrije arbeid inhuren. Ret produktieproces en teelt werden nu ver72 Baudet en Fasseur (1981) en Fasseur (1975).
73 Fasseur (1975) 205.
74 Voormeerinformatie: Fasseur 1975, Van Mandere(1923) 279-285, 293-301,453-459, 491509.
75 De Suikerwet van 20 juli 1870. Zie verder Van Gorkum (1877) 90 en o.a. Van Mandere
(1923).
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enigd in een hand, waardoor een efficienter afstemming van beide systemen
op elkaar mogelijk was. Een groot aantal auteurs zijn van mening dat de suikerwet weinig heeft bijgedragen tot de industrialisatie van de suikerindustrie. 76
De belangrijkste omwenteling werd tot stand gebracht door de suikercrisis van
1884 en de opkomst van de sereh-ziekte. Door de suikercrisis gingen een groot
aantal suikerfabrieken failliet. De fabrieken werden overgenomen door banken en cultuurmaatschappijen, met aandeelhouders in Nederland. Hierdoor
kwam westers kapitaal ter beschikking voor de fabrieken, waardoor verouderde machines konden worden vervangen. 77 Om de bietsuikerindustrie te kunnen
beconcurreren en om de sereh-ziekte te bestrijden, waren de suikerfabrikanten
zich gaan organiseren, met name ten aanzien van onderzoek. In west, midden
en oost Java werden daarom proefstations opgericht. Deze richtten zich op de
verhoging van de opbrengsten door zowel verbeteringen in de teelt als in de
machinerieen door te voeren. Zij hadden een adviesfunctie voor de suikerfabrikanten. Volgens de historiografie werd met deze omschakeling de industrialisatie in snel tempo doorgezet.
In de overheidsarchieven wordt het materiaal over technische ontwikkeling
in de suikerindustrie op Java naarmate men verder in de tijd komt steeds
schaarser.78 De aandacht valt met name op het onderzoek naar de sereh-ziekte
en de suikercrisis. Ook in de historiografie is dezelfde trend merkbaar.
Naast aandacht voor genoemd onderzoek kan men na ongeveer 1860 de
opkomst van het gebruik van de tram opmerken voor het transport van suikerriet van het veld naar de fabriek. In deze periode hadden veel bedrijven moeite
om arbeid te werven. 79 Waarschijnlijk was dit een reactie op het tegengaan
van gedwongen arbeid door de overheid in transport- en fabriekswerkzaamheden in dezelfde periode. Een mechanisatie van de aanvoer van het riet naar
de mol ens en afvoer van de suiker zou een poging kunnen zijn geweest om
aan het tekort aan arbeid tegemoet te komen.

76 Boomgaard (1989), Koningsberger (1948), Van Mandere (1923) e.a.
77 Boomgaard (1989).
78 ARA,MK,Mailrapporten: 1869-1900en MK, inventarisnummers 9199-9243 Aantekeningen
van Bureau Algemene Zaken A van de G.G. van Nederlandsch Indie.
79 P.Boomgaard, 'Why work for Wages? Free labour in Java, 1600-1900', Economic and Social History in the Netherlands 2 (1991) 37-56. Boomgaard meldt dat veel bedrijven moeite hadden om arbeid te werven. Pas in de jaren 80 worden deze k1achten minder. Hij geeft hier de volgende redenen voor aan. Na 1860 steeg het aanbod van arbeid omdat de bevolking groeide. Deze
groei leidde tot een verslechtering van de man/land ratio, hetgeen een groot aantallandlozen en
k1eine landeigenaren tot gevolg had. Hierdoor werd een reserve van tijdelijke en permanente
migranten opgebouwd. De suikercrisis leidde, samen met de lage rijstprijzen tot lagere lonen.
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Geleidelijke technische ontwikkeling in de suikerindustrie
In de historiografie wordt de nadruk gelegd op de laatste periode van de negentiende eeuw, waarin de bedrijfstak in snel tempo industrialiseerde. Het
kapitaal dat na 1884 ter beschikking kwam, zou in de industrie deze ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt. Vanuit deze visie kreeg men een negatief
beeld van ondememers, overheid en stand van de tedmiek tijdens de voorgaande periode. Vit het artikel blijkt dat dit beeld onhoudbaar is. Gedurende
de gehele negentiende eeuw werden veranderingen in het produktieproces
doorgevoerd. Grootschalige vemieuwing, zoals de voorbeelden van de Engelse ondememers in de Bataviase Ommelanden laten zien, was meer uitzondering dan regel. In het algemeen ging het om geleidelijke veranderingen. Deze geleidelijke technische ontwikkeling was in belangrijke mate het
gevolg van het overheidsbeleid.
Op het eind van de achttiende eeuw richtte het overheidsbeleid zich op produktieverhoging in de suikerindustrie. Vitbreiding van het aantal bedrijven
stond hierin voorop. Om dit te realiseren was het zaak eerst enkele knelpunten
op te lossen in het produktieproces. De introductie van westerse techniek werd
hiervoor als oplossing aangedragen. Het beleid had sporadisch succes en enkele ambtenaren en ondememers gingen experimenteren met technische verbeteringen in het produktieproces. Dit laatste yond plaats onder toezicht van
commissies, die door de overheid werden samengesteld. Ook in het begin van
het Kultuurstelsel werd deze richting gevolgd. Hierin trad pas verandering in
op, toen in 1840 de inkomsten voor de Nederlandse overheid daalden door een
achteruitgang in de kwaliteit van de geleverde suiker. Het Ministerie van Kolonien ging zich toen directer met technische innovaties bezighouden, teneinde
kwaliteitsverbetering op gang te brengen. Zij verzamelde informatie hierover,
onderzocht de mogelijke toepassing op Java en liet dit soms in de praktijk
brengen op bestaande bedrijven. Op deze wijze organiseerde het Ministerie
van Kolonien de voorlichting van beproefde methoden aan de ondememers.
Hierin werden nieuwe groepen betrokken. Een belangrijke groep was die
van de wetenschappelijke adviseurs. Zij testten niet alleen nieuwe rniddelen
uit en maar ontwikkelden ook nieuwe methoden om verbeteringen in het produktieproces aan te brengen. Ook ondememers werden aetief bij deze activiteiten betrokken. Zij testten zelf innovaties op hun eigen bedrijf uit of stelden
hun bedrijf ter beschikking aan de proefnemer. Voorts mengde de ondememer
zich in discussies die naar aanleiding van deze proeven werden gepubliceerd
in tijdschriften. Het Ministerie van Kolonien organiseerde deze voorlichting
totdat na 1870 haar actieve bemoeienis met de suikerindustrie uit handen werd
genomen. Door problemen in de suikerindustrie na 1884 werd de behoefte
naar zo 'n organisatie voelbaar. Op initiatief van de ondememers zelf werden
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proefstations opgericht. Hierop wordt traditioneel gewezen als men het heeft
op de unieke combinatie tussen wetenschap en industrie. De bemoeienis van
wetenschappers met de suikerindustrie dateerde echter, zoals we zagen, van
eerder periode.
Suikerfabricage was altijd al een vreemde techniek geweest voor Java. Chinese ondememers introduceerden het ambacht vanuit China. In de loop van
de negentiende eeuw werd deze sector bijna geheel overgenomen door Europeanen, die met hen een westerse techniek introduceerden. Europese ondernemers maakten in het begin tevens gebruik van het Chinese produktieproces,
doch door de introductie van Europese molens en procede's van suikerbereiding werden de Chinese suikerkokers en -molenaars overbodig. Hun plaats
werd ingenomen door een groep van Europese technici. De opkomst en het
verdwijnen van bepaalde groepen brachten verschuivingen in de arbeidshierarchie en verdeling met zich mee. Met name ontwikkelde zich een zekere
spanning tussen de administrateurs en de ondememers enerzijds en de technici
en ingenieurs anderzijds.
De ondersteuning van de overheid op technisch gebied had tot gevolg dat de
nieuwste informatie hierover steeds ter beschikking kwam aan de ondememer.
Deze technische innovaties betroffen hoofdzakelijk verbeteringen in delen van
het produktieproces, die de ondememer naar eigen inzicht kon toepassen op
het bedrijf. Hierdoor ontstond een heel diverse ontwikkeling waarbij verschillende produktiemethoden naast elkaar voorkwamen. Bij het toepassen van
technische innovaties op het bedrijf speelden regionale en locale factoren een
belangrijke rol. De vraag op welke gronden ondememers bepaalde keuzes
maakten in techniek en op welke wijze zij deze aan het bedrijf aanpasten, kan
alleen beantwoord worden door deze factoren in rekening te brengen. Het
beeld van alleen maar klaploper past niet in de actieve rol, die de ondememers
in dit proces speelden. De hoge winsten, die in Nederland in deze tijd een
'nationale ergernis' werden, wijzen erop dat de verschillende produktiemethoden in ieder geval in economisch opzicht voldeden.

De Limburgse brouwwereld en de opkomst
van de ondergisting, 1870-1940
J.F.L.M. SIMONS

Inleiding
In de tweede helft van de negentiende eeuw kondigde zich in de brouwnijverheid een omwenteling aan die het merendeel van de brouwers in Nederland niet zou kunnen volgen. Vanuit het buitenland werd een nieuw type
bier ingevoerd dat hier bekend werd onder de namen Beiers, Pilsener of
Dortmunder bier. Hoewel deze soorten onderling weI in smaak verschilden,
hadden ze voor de consument een helderheid en frisheid gemeen, die bij het
binnenlandse produkt ontbraken. De importbieren ontleenden deze eigenschappen aan een nieuwe produktiewijze, namelijk de ondergistende methode. Voor de brouwers was bovendien de langere houdbaarheid van de zogenaamde ondergistende bieren van zeer groot voordeel.
Het onderscheid tussen beide biersoorten lag in het brouwproces met name
bij het verschil in temperatuur waarbij de gisting in het brouwsel diende plaats
te vinden. Bij het nieuwe, ondergistende bier moest deze temperatuur aanmerkelijk lager zijn. In het bijzonder de nagisting leverde een probleem op, omdat
die gedurende een aantal weken rond het vriespunt plaats behoorde te vinden.
De Nederlandse brouwers beseften dat, wanneer ze de concurrentiestrijd met
het buitenland niet wilden verliezen, er overgeschakeld diende te worden van
de oude bovengistende bieren op het voor ons land nieuwe produkt. Het Nederlandse klimaat bood de brouwers niet de zekerheid, dat ze konden beschikken over voldoende ijs om de lagerkelders tekoelen. Daarom waren ze dikwijls
voor hun produktie afhankelijk van geiinporteerd ijs. Dit was kostbaar en de hoe1
veelheden ondergistend bier, die men zo kon produceren, waren beperkt.

A C.M. Jansen, Bier in Nederland en Belgiii. Ben geog rafie van de sftUlak (Amsterdam 1987)
31-36; G Z . Jol, Ontwikkeling en organisatie der Nederlandsche brouwindustrie (Haarlem 1933)
48-58; J F .LM Cornelissen, Het bierboeck (Eindhoven 1983) 31 , 102-108; AC.M. Jansen, Bier
in Nederland en Be/giii: een geografie van de sftUlak (Amsterdam 1987) 17-20; R Philips, Mestreechs Aajt (Maastricht 1982) 59-60.
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Pas door de uitvinding van de kunstijsmachine door de Fransman Edmond
Carre en de ontwikkeling van de koelmachine door Carl von Linde in de jaren
zestig en zeventig van de negentiende eeuw, kon ook hier in Nederland op
grote schaal het ondergistende bier gebrouwen worden. De Duitser Von Linde
kreeg, naar aanleiding van een publicatie in 1871, van de brouwer Gabriel
Sedlmayr een uitnodiging en de fmancieIe middelen om in de Miinchener
brouwerij zijn ideeen ten uitvoer te brengen. Dit resulteerde in 1875 in de
eerste 'Lindische Kaltemaschine'. Met deze kunstmatige koeling was het mogelijk het brouwproces beter te beheersen en zodoende een kwalitatief beter
bier te maken. De technische vinding van Von Linde zou voor veel kleine
brouwerijen de ondergang betekenen. Slechts een paar brouwers schakelden
over. Ze plukten al snel de vruchten van deze nieuwe techniek. Hun marktaandeel steeg snel, zowel in binnen- als in buitenland, waardoor de investeringen binnen betrekkelijk korte tijd terugverdiend werden. Het proces van de
marktconcentratie was onstuitbaar in beweging gezet. De nieuwe grote brouwerijen lagen alle in het westen van het land, waar ze natuurlijk de voordelen
genoten van een gunstige ligging aan zee en ook binnen de Hollandse provin2
cies was transport goed mogelijk.
Het is het doel van dit artikel om de noodgedwongen verandering van de
bierproducerende bedrijfstak als uitvloeisel van een technische innovatie te
beschrijven aan de hand van de provincie Limburg. Deze provincie bezat v66r
de opkomst van de ondergisting een groot aantal brouwerijen en heeft ook het
langst weerstand kunnen bieden aan de opkomst hiervan. Ais toetssteen en
tegenpool kan het westen van Nederland dienen. Hier had al een vergaande
concentratie plaats gevonden en werd reeds op grote schaal volgens het nieuwe
procede geproduceerd, onder andere voor de export.
Enig inzicht in de consumptie per inwoner kunnen we krijgen als we het
aantal brouwerijen in de twee zuidelijke provincies en voor heel Nederland
bekijken.

2
J 01, Nederlandsche brouwindustrie, 82-84; H. Schulze-Besse e.a., Carl von Lindes Kiiltemaschine und ihre Bedeutung fur die Entwicklung der modernen lAgerbierbrauerei (Berlijn
1929) passim. Met kunstmatige koeling wordt in bet hiernavolgende niet aileen de toepassing
van koelmacbines in bet produktieproces, maar ook bet gebruik van kunstijs bedoeld.
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TABEL I. Aantal brouwerijen in Limburg, Noord-Brabant en Nederland, 1819-1913
jaar

Limburg

1819
1858
1874
1885
1890
1900
1907
1913

132
132
185
171
190
193
181
177

Noord-Brabant
240
201
186
215
219
207
182
174

Nederland
678
466
489
530
543
503
453
439

Bron: H. Blink, 'Geschiedenis en verbreiding van de bierproductie en van den bierhandel ';
Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid; Jo1, Nederlandsche brouwindustrie; S.
Derkx, Bier in Limburg.

Volgens deze cijfers lijkt het belang van Noord-Brabant zelfs nog groter dan
dat van Limburg, doch dit is een vertekend beeld. Vergelijkt men het inwonertal van deze twee provincies in het begin van deze eeuw dan had NoordBrabant ongeveer 600.000 inwoners en Limburg daarentegen slechts
300.000.
Nog duidelijker wordt de situatie uit tabel 2.
TABEL 2. Het aantal cafe's en het aantaZ inwoners per cafe in de verschillende Nederlandse
provincies in 1911
provincie
Limburg
Zeeland
Noord-Brabant
Gelderland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Drenthe
Overijssel
Groningen
Utrecht
Friesland

aan ta I cafe's
5.503
1.660
4.046
1.767
2.839
3.159
343
655
575
469
463

Bron: G. C.P . Linssen, Verandering en verschuiving

aantal inwoners per cafe
58
137
147
328
382
412
487
564
565
595
771
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De produktiehoeveelheden in het zuiden waren weliswaar per brouwerij
veel kleiner dan die der grote brouwerijen in het westen, maar uit het aantal
inwoners per cafe spreekt ontegenzeglijk een grote hoofdelijke consumptie,
die een zo omvangrijke horeca-wereld en brouwnijverheid mogelijk maakte.
R. Philips vergelijkt het biergebruik per hoofd van de bevolking in Limburg
en Nederland.
TABEL 3. Jaarlijks biergebruik in liters per inwoner voor Limburg en Nederland, 1850-1910
jaar

1850
1860
1870
1890
1900
1910

Limburg

64
65
84
90
110
\03

Nederland

17
\0
22
35

42
36

Bron: Philips, 'Brand's Bierbrouwerij'

De hierboven vermelde gegevens dienen enkel ter illustratie van het verschil
in biergebruik tussen het zuiden en de rest van Nederland. Wat betreft de
nauwkeurigheid van de cijfers dient men voorzichtig te zijn. Zo gebruikt
Linssen de 'Opgave Nationale Commissie tegen het Alcoholisme' en Everwijn de 'Statistiek der Rijksinkomsten' als bron voor het hoofdelijk verbruik. Bij de vergelijking van de overeenstemmende jaren blijkt de hoofdelijke consumptie bij Linssen steeds ruim cen derde hoger te liggen. Wellicht woog het doel van de commissie hier zwaarder dan de objectiviteit. In
Philips' geschiedenis van de Maastrichtse brouwers wordt het gemiddelde
biergebruik te Maastricht per jaar berekend aan de hand van de consumptie
van Maastrichts bier en alle overige bieren, in de stad verschonken, en komt
3
het hoofdelijk verbruik in 1900 op maar liefst 189 liter.

3
J .C.A Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland II Cs-Gravenhage
1912) 603; G. c.P. Linssen, Verandering en verschuiving.1ndustriiile ontwikkeling naar bedrijfstak in Midden- en Noord-Limburg 1839-1914 (TIlburg 1969) 296. Hetgaathieromdejaren 1902,
1906 en 1910. Het versclril tussen de twee waarden, uitgedrukt in een percentage van Everwijns
waarde, bedroeg respectievelijk 36, 36 en 37%; Philips, Mestreechs Aajt, 51.
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De ontwikkelingen in de brouwnijverheid, bezien tegen de achtergrond
van de industrialisatie

Bezien we de brouwnijverheid tegen de achtergrond van de industrialisatie,
dan kan men zeggen dat ze de algemene tendens volgde. Tot ongeveer 1850
gebeurde er weinig opzienbarends in de bedrijfstak. Ingrijpende structuurveranderingen waren in de eerste helft van de eeuw niet opgetreden. In de
nijverheid overheerste het ldeinbedrijf en er was nauwelijks sprake van midden- en grootbedrijf. Omstreeks het midden van de vorige eeuw kwam daar
echter verandering in. In Amsterdam ging een aantal brouwerijen zich op de
export rich ten en wist goed gebruik te maken van de gunstige Jigging voor
overzeese handel. Met name werd er naar Oost- en West-Indie geexporteerd,
waar ze met hun 'Hollandsch bier' het 'Engelsche Porter' van de markt wisten te verdringen. ' Yoor de opkomst van onze brouwnijverheid heeft in belangrijke mate de steeds toenemende uitvoer bijgedragen', schrijft Jol, die
zich overigens in zijn dissertatie Ontwikkeling en organisatie der N ederlandse brouw industrie al te zeer richt op de ontwikkelingen in het westen en
daardoor een te eenzijdig beeld schetst. Door deze handel konden de brouwerijen grotere hoeveelheden gaan produceren en nam de omvang van hun
bedrijf toe. In 1856 werkte brouwerij 'De Haan' al met 55 en Yan Yollenhoyen & Co. met 60 arbeiders. In 1861 werkten er bij de fmna Rensdorp zelfs
tussen de 100 en 125 mensen. 'De Hooijberg' van Heineken & Co. bleef
met het aantal arbeiders wei enigszins achter bij haar stadgenoten (14 in
1862), maar was de eerste die volledig op stoomkracht werkte. Zoals ook in
andere bedrijfstakken het geval was, spiegelde men zich hier aan de grote
voorganger in de industriele ontwikkeling op weg naar massaproduktie,
Groot-Brittannie: 'De brouwerij van de heeren Heinecke & Co. werd verplaatst uit het midden der stad naar een terrein buiten de Utrechtsche poort.
De eigenaren stellen zich voor hunne brouwerij aldaar in te rigten volgens
eene methode, die in Engeland gebleken is de beste te zijn '. Het belang van
de export voor de ontwikkeling van het grootbedrijf blijkt uit de vergelijking met Rotterdam. Ondanks de identieke situatie door de gunstige ligging
aan zee richtte men zich hier meer op de binnenlandse handel en slechts in
beperkte mate op het buitenland. Rond 1856 waren de drie daar overgebleyen brouwerijen vol gens Jol nog geheel op oude wijze ingericht en was het
aantal arbeiders, 35 in totaal, geringer dan in Amsterdam.4

4
101, Nederlnndsche brouwindustrie, 41-42, 56; Th. van Tijn en W.M. Zappey, De economische geschiedenis van Nederlnnd (Groningen 1979) 201 , 218; Tijdschrift uitgegeven door de Ne -
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De werkgelegenheid die de brouwers in Limburg boden was beperkt. Op het
platteland waren het meestal gewoon de knechten die mee moesten helpen, als
de brouwer/boer het niet aileen aan kon. In de steden was de omvang ook niet
erg groot. Ais voorbeeld voigt hier voor een aantal plaatsen in Noord- en
Midden-Limburg het aantal arbeiders in de brouwnijverheid in hetjaar 1866.
TABEL 4. Het aantal brouwerij-arbeiders, werkzaam in een viertal gemeenten in Noord- en
Midden-Limburg in hetjaar 1866

gemeente
Roermond
Venlo
Echt
Weert

aantal brouwerijen

aantal arbeiders

7

22

6
4
5

14
11
5

Bron: Linssen, Verandering en verschuiving

Wanneer we de situatie in 1914 bekijken aan de hand van de Ongevallenstatistiek, dan blijkt dat er in Limburg in 143 brouwerijen 459 arbeiders werkten. Gemiddeld komt dit neer op ruim drie arbeiders per bedrijf. Als we er
vanuit gaan dat de brouwerijen die niet onder de Ongevallenwet vielen
waarschijnlijk van nog kleinere schaal geweest zijn, met weinig of geen mechanisatie, dan kunnen we ons een redeJijk beeld vormen van de omvang
s
van de werkgelegenheid die de brouwerijen in Limburg boden.
Brugmans vergelijkt de ontwikkeling in de bierbrouwerij met die van de
blikindustrie. 'Een voorbeeld van den overgang uit ambachtelijk kleinbedrijf
naar fabriekssysteem'. De ouderwetse blikslager exploiteerde een kleinbedrijf
met bijvoorbeeld in Amsterdam in 46 blikslagerijen gemiddeld nog geen twee
arbeiders. Ook in deze bedrijfstak kwam rond 1850 verandering. Het afzetgebied werd vergroot en de bedrijfsomvang nam toe. Omstreeks 1870 ging men
over tot mechanisatie. Machines met gas- of stoomkracht deden hun intrede
als aandrijflcracht en ook door hand of voet aangedreven machines werden

derlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid (fvN) (1867) 538; S. Derkx, Bier
in Limburg. De bruisende geschiedenis van brouwers en drinkers (Weert 1990) 78. Ook Derkx
spreekt over de 'gidsfunctie' van Engeland op het technische vlak: 'Terwijl op het vasteland het
bierbrouwen nog een nijverheid was, had het zich daar ontwikkeld tot een volwassen en bloeiende
industrie. De stoommachine was bijna overal ingevoerd en de mechanisatie had een hoge graad
van ontplooiing en perfectionering bereikt.'
5 J 01, Nederlandsche brouwindustrie, 72.
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ontwikkeld. Hij geeft als oorzaak voor deze ontwikkeling in het blikslagers6
ambacht het gebrek aan bekwame vaklieden.
Deze oorzaak ging zeker niet op voor de brouwnijverheid. In zijn beschouwing van het moderniseringsproces in de Nederlandse samenieving legt Van
den Eerenbeemt de overgang tussen de pre-industriele en industriele periode
bij de omschakeling van de gereedschaps- naar de machinetechniek. 'Door de
ontwikkeling van mechanisering naar automatisering is de menselijke spierkracht niet langer bepalend voor het produktievolume'. De factor arbeid is
nooit een probleem geweest binnen de brouwnijverheid. In het arbeidsextensieve brouwproces is in de loop der tijd weinig veranderd. De produktie is
altijd al in zekere zin fabriekmatig geweest. De twee treden voorafgaand aan
de industriele revolutie, namelijk het entrepreneur-systeem waarbij de grondstof door de handelaar bij de arbeider thuis werd gebracht en het eind- of
halfprodukt later weer werd opgehaald, en de daarop volgende stap, het manufactuur-systeem waarbij de factor arbeid op een plaats werd geconcentreerd
en de arbeidsverdeling in nog sterkere mate plaats yond, komen we niet tegen.
Het doel was niet een produktie die zo arbeidsextensief mogelijk en met een
maximale opbrengst per tijdseenheid moest gebeuren zoals het klassieke voorbeeld van de textielproduktie. Het knelpunt van de bierproduktie lag bij de
'natuurkracht in den vorm van chernische procede's'. Procesbeheersing was
de hoofdzaak. Arbeid was slechts een bijkomstigheid, grotendeels nodig bij
intern transport. De grote brouwers waren door hun eerdere omvangrijke investeringen in staat tot de vereiste procesbeheersing en leverden zodoende een
technisch beter produkt. Het ander voordeel was dat ze economisch sterker
7
stonden hetgeen in de afzetpolitiek de doorslag zou geven.
Het belang van de factor arbeid kan met een aantal voorbeelden uit een latere
fase van de concentratiegolf aangegeven worden. Jol gebruikt de gegevens uit
de Ongevallenstatistiek en vergelijkt de jaren 1914 en 1930. Het aantal ondernemingen was vol gens deze statistiek in 1914359 en in 193063. Het aantal
werklieden was in het eerstgenoemde jaar 3.383 en in het laatstgenoemde
3.182. Hieruit blijkt dat ondanks de grote afname van het tOtale aantal brouwerijen het aantal tewerkgestelden in deze bedrijfstak weliswaar gedaald was,

6
I.J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. SociaaL-economische geschiedenis van Nederland 1795-1940 (,s-Gravenhage 1976) 315-316.
7
Brugrnans, Paardenkracht en mensenmacht, 316-317; H.F.J .M. van den Eerenbeemt, l n het
spoor van de vooruitgang . Het moderniseringsproces in de Nederlandse samenLeving 1730-1980
(Tilburg 1989) 115-119,127.
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maar niet in die mate die men zou verwachten (Hoelen geeft voor 1960 het
aantal van 38 brouwerijen met in totaal circa 5.300 werimemers). WeI blijkt
uit deze cijfers dat de concentratiegraad hoog is. In 1930 werkte 85% van aile
brouwerij-arbeiders in de drie grote steden: 43% in de drie brouwerijen te
Amsterdam, 30% in de twee te Rotterdam en 12% in de ene in Den Haag. In
hetzelfde jaar produceerden de 18 grotere brouwerijen 87,5% van de binnenlandse afzet, maar in dit cijfer is natuurlijk niet de export meegenomen, die
juist voor de groten van belang was. s
Ook Van den Eerenbeemt constateert dat het concentratie-verschijnsel op
zich geen nadelige gevolgen behoeft te hebben voor de werkgelegenheid in de
betrokken bedrijfstak. Hij laat dit zien aan de hand van de Brabantse brouwerijen: in 1914 had Brabant nog 144 brouwerijen, maar in 1930 waren er nog
slechts 23 over, waaronder de 'bierfabrieken' van 'De Drie Hoefijzers' te Breda en 'Bavaria' te Lieshout. Toch had het totale personeelsbestand geen wezenlijke verandering ondergaan.9
TABEL 5. Concentratie-ontwikkeling in de Nederlmuise brouwnijverheid, beoordeeld aan de
hnnd van het aantal brouwerijen, de totale en gemiddelde nationale produktie , 1880-1940

jaar

1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940

aantal
brouwerijen

542
543
503
440
257
148
98

totale
produktie
(x 1.000 hI.)

gemiddelde

1.372
1.681
2.198
2.153
2.311
2.280
1.738

2.531
3.096
4.370
4.893
8.992
15.405
17.735

(hI.)

Bron : Jansen , Geografie van de smaak

De bedrijfstakconcentratie kan het best gei1lustreerd worden aan de hand
van de cijfers van het Centraal Brouwerij Kantoor (CBK), die voor de in tabel 5 vermelde jaren het aantal brouwerijen en de totale produktie geven. In8
H. Hoelen, De economische problematiek van de biermarkt, in het bijzonder in Nederland
(Amsterdam 1961). Hij noemt deze cijfers in het voorwoord, waarin hij een 'korte schets van de
sociaal-economische betekenis der Nederlandse brouwindustrie' maakt; J 01, Nederlandsche
brouwindustrie, 72-73.
9
Van den Eerenbeemt, Spoor van de vooruitgang, 127-128.
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dien men dan dit totaal door het aantal brouwerijen deelt krijgt men de in de
lO
laatste kolom vermelde gemiddelde produktie per bedrijf.
Wanneer we voor deze gegevens de indexcijfers berekenen en in een grafiek
uitzetten tegen de tijd (basisjaar=1880) levert dat een duidelijk grafisch inzieht in de concentratie van de brouwwereld op. Zie hiervoor grafiek 1
'Concentratie in de Nederlandse brouwnijverheid, 1860-1940'. Het totaal
aantal bedrijven nam sterk af, terwijl de gemiddelde produktie met name na
1910 een grote sprong maakte.
GRAFIEK 1 Concentratie in de Nederlondse brouwnijverheid, 1860-1940. Indexcijfers van
het aantal bierbrouwerijen, de totale en gemiddelde bierproduktie in Nederlond (1880= 100).
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10 Het aantal bedrijven is in de CBK-gegevens groter dan in de Ongevallenstatistiekgenoemde
hoeveeiheid. die door J01 gebruikt wordt. omdat de laatste enkel ondernemingen vermeldt die
onder de Ongevallenwet vallen.
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De Limburgse brouwwereld voor de opkomst van de ondergisting
Wanneer we naar tabell kijken, zien we over de periode 1819-1874 een afname van het aantal brouwerijen in Nederland. Aileen Limburg kende in
deze periode een ruime toename van brouwerijen. Voor deze streek ging de
uitspraak van Brugmans, dat het bier in deze periode niet onder de uitgaafposten van een arbeidersgezin voorkwam maar een weelde-artikel geworden
was, niet op. Het bier had een vaste plaats in het consumptiepakket van de
Limburger, hetgeen ook blijkt uit het al eerder genoemde gerniddelde verbruik per hoofd van de bevolking. Het bleef de algemene drank bij ontbijt,
rniddag- en avondmaal. ll
De brouwerijen waren van bescheiden omvang en de hoeveelheid arbeiders
lag gerniddeld rond de 2 a 3. Veel brouwerijen lagen op het platteland waar
ze verzekerd waren van een vaste afzet. Deze plattelandsbrouwerijen waren
vaak niet meer dan een nevenactiviteit. De combinatie met een landbouwbedrijf was heel gebruikelijk. 12 's Zomers werd er op het land gewerkt en's
winters werd er gebrouwen. Deze vorm zien we bijvoorbeeld bij de Brand's
Bierbrouwerij. Uit de balans en inventarislijst van 1897 blijkt dat er nog steeds
koeien, kippen en varkens gehouden werden en landbouwgereedschappen, een
centrifuge en een dorsmachine tot de inventaris behoorden. De kleine plattelandsbrouwers werkten met een beperkt risico omdat het niet hun enige bron
van inkomsten was en daamaast waren ze verzekerd van afzet, aangezien er
weinig concurrentie te duchten viel van buiten hun gebied. De bereikbaarheid
was slecht en het enige vervoerrniddel in de streek was paard en wagen. Een
sprekend voorbeeld, hoewel niet uit het zuiden, is de brouwerij van Groen in
Twente. In een interview zegt de heer J .H. Groen dat zijn grootvader aan de
hand van 'paarde-afstanden' het leveringsgebied van de brouwerij vaststelde.
Een 'paarde-afstand' bedroeg 20 km.; het dier kon zover lopen op een dag en
moest dan w~r terug. Directe verkoop van het eigen produkt kwam ook veel
voor; aan veel brouwerijen was een cafe verbonden. In Duitsland komt dit

11 I.J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 1ge eeuw (Amsterdam 1925) 155;
linssen, Verandering en verschuiving, 293.
12 Een soortgelijke neven-activiteit in Limburg was de jeneverproduktie. In het Belgisch-limburgse Hasselt werd hetjenever stoken echter als hoofdbedrijfuitgeoefend. Een becijfering voor
de benutting van de produktiecapaciteit in bet jaar 1810 laat voor Hasselt een percentage van
50% zien, tegen 10% in de nevenbedrijven. J .C.G.M Jansen, 'Industrie en mijnbouw in de beide
Limburgen van 1939-1989', Eenheid en scheiding van de beide Limburgen (LeeuwardenIMaastricht 1989) 19-20.
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fenomeen nog steeds voor en noemt men de bij de brouwerij behorende kroeg
, Ausschank' . 13

De invoer van ondergisting in Limburgse brouwerijen
De 'buitenlandsche con curren tie deed zich emstig gevoelen op onze inlandsche brouwnijverheid en verweer was slechts mogelijk door het zelf gaan fabriceren van "Beiersch bier", teneinde aan den smaak van het publiek te voldoen'. In Groniogen was men in 1852 in een brouwerij reeds overgegaan op
het ondergistende pro cede en produceerde Beiersch bier. Ook Leiden kende
in 1857 ondergistend bier van brouwerij 'De Posthoom'. De grote stap voor
de Nederlandse brouwindustrie was echter de oprichting van de Koninklijke
Nederlandsche Beiersch-Bierbrouwerij te Amsterdam in 1864, die eind
1866 in bedrijf werd genomen. Hier yond het brouwproces plaats op grote
schaal met een modeme inrichting en het bier kon dienen ter vervanging van
het Duits produkt. De import hiervan daalde dan ook van 1.480.000 liter in
1865 tot 947.000 in 1867. Heineken begon in 1870 ook met de produktie
van het nieuwe bier. Weldra volgden de oprichting van 'De Amstel' in Amsterdam en een vestiging van Heineken in Rotterdam. Er werd een groep
van grote modeme brouwerijen gevormd in het westen, die spoedig de
markt zouden gaan veroveren met hun nieuwe produkt.14
Brouwerijen in Limburg, die de smaakverandering tijdig aan zagen komen,
gingen geheel of gedeeltelijk over op het ondergistende procede. De eerste die
hiertoe overging was de brouwerij van J.H.Rutten in 1870. 'Er werd eene
Beijersch-bierbrouwerij op groote schaal opgerigt'. Aanvankelijk gebruikte
ze de grotten in de St.Pietersberg voor de benodigde koeling, maar al vrij snel
werd er overgegaan op kunstmatige koeling, zoals te lezen valt in het jaarverslag over 1873 van de Kamer van Koophandel te Maastricht. 'De beierschbierbrouwerij van de firma J.H.Rutten neemt steeds toe in bedrijvigheid. Sedert kort is zij met de fabricatie van kunst-ijs verrijkt geworden'. Rutten pakte

13 Derkx, Bier in Limburg , 70; Fischer en Herborn, 'Geschichte des rheinischen Brauwesens',
Bierbrauen im Rheinland (Keulen 1985) 86; J.T.M. Groen, Familiebrouwers in Nederland
(Utrecht, 1987) 13; L.P.M.H. illOest, Honderd vij! en twintig jaar Gulpener Bierbrouwerij, Distilleerderij en AzijnJabriek 1825-1950 (Gulpen 1950) 11; J.F.R Philips, 'De Brand's Bierbrouwerij 1871-1971', Honderd jaar Brand. De historie van een Limburgse brouwerij 1871-1971
(Wylre 1971) 87-88; M.K.1. Smeets, 'De familie Brand', Honderd jaar Brand. De historie van
een Limburgse brouwerij 1871-1971 (Wy1re 1971) 51-52.
14 J 01, Nederlandsche brouwindustrie, 45-50; TvN (1868) 406 en TvN (1871) 461.
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het groots aan en stak met kop en schouders boven de andere Maastrichtse
brouwerijen uit. Een belangrijk deel van zijn produktie werd buiten de regio
verkocht. In de kolom 'Aanmerkingen' van het jaarverslag over 1882 vermeldde hij: ' Goed gewerkt, het fabrikaat is zeer gewild in Holland', en een jaar
later: 'De brouwerijen hebben bevredigend gewerkt, het debiet ondervind
steeds uitbreiding, bijzonderinhetnoordelijk gedeelte vanons land'. Hij sprak
van 'brouwerijen' omdat er zowel 'Maastrichtsch' aIs 'Beijersch' bier gebrouwen werd. Het oude produkt had bij de consumenten blijkbaar nog niet afgedaan, zelfs met de transportproblemen, die kostenverhogend werkten, en de
concurrentie van grote bovengistend-bierfabrieken (bijvoorbeeld 'd'Oranjeboom') want ' in de laatste jaren heeft het gebruik van Maastrichtse bieren in
het binnenland werkelijk toegenomen bijzonder vaIt het oud Maastrichts bier
in den smaak, waardoor wij het geheele jaar met succes hebben kunnen werken'.ls
In Venlo vroeg Frans Gerard Schellens in 1872 een vergunning aan voor het
in werking brengen van een stoombierbrouwerij 'in den bantuin dier gemeente
aan het casino'. Deze werd hem verstrekt, maar de bouw kende naar het lijkt
problemen, want hij vroeg in de loop van 1873 verlenging van de vergunning
aan. De brouwerij kwam uiteindelijk eind 1873 gereed en trad in december in
werking. 'De inrichting is dusdanig dat aIle werkzaarnheden door stoom geschieden. Men denkt daarin aileen Beiersch bier te maken. [...JDe gebouwen
zijn omvangrijk, met ruime kelders voorzien, het water is goed, en het eerste
bier bijzonder goed uitgevallen, zoodat het aile schijn heeft dat deze brouwerij
een gunstige uitkomst zaIleveren [... In 1876 lag de brouwerij, die dan Firma
Merbecks en Berg heet, stil omdat er veranderingen werden aangebracht. In
1879 schijnt de 'Beyersch bierbrouwerij van de Heeren Merbecks en Berg [...J
door aangebrachte doelmatige veranderingen en het verbeteren der kelders,
meer aan de eischen te kunnen voldoen dan dit in jaren het gevaI geweest is'.
Het jaar daama was gunstiger dan het voorgaande, 'hetgeen aan de verbeterde
ijskelders kan worden toegeschreven. Ook werd er oud en versch bier gefabriceerd' in de Beijersch-bierbrouwerij 'Casino', zoaIs men ze nu noemde. Of
er tijdens deze innovatie een koel- en/of ijsmachine geplaatst is, wordt niet
vermeld. Dit is niet te achterhaIen door middel van de Hinderwetbescheiden.
In de aangetroffen stukken en dossiers over brouwerijen is aileen sprake van
vergunningen voor stoommachines en motoren aIs het over installaties ging.

r.

15 Philips, 'Brand's Bierbrouwerij', 64; faarverslag van de Kamer van Koophandel en Fa·
brieken (KvK) te Maastricht 1864, 1873, 1882, 1883; TvN (1871) 464.
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In ieder geval bezat de Casinobrouwerij in 1898, toen ze werd omgezet in een
naamloze vennootschap (NV), volgens de inventarislijst een koelapparaat. 16
Ben heel ander geval was de brouwerij in Houthem bij Valkenburg. Op 17
september 1886 tekende Wilhelm Dittmann voor de Aachener Export Brauerei
van zijn oom Heinrich Dittmann en diens compagnon Louis Sauerlander een
koopcontract waarmee de brouwerij in Aken voor f.1O.000 een perceel aan de
Geul met daarop een molen kocht. De twee eigenaren hadden vroeger gewerkt
bij de brouwerij Overbeck in Dortmund, die al eind jaren zestig Dortmunder
exportbier onder de naam LOwenbier naar Nederlands-Indie verzond. De in
1870 te Aken opgerichte exportbrouwerij richtte zich op de Duitse kolonien
in Afrika en Nederlands Oost-Indie. Ze kozen voor Aken omdat dit goede
spoorlijnverbindingen had met de Noordzeehavens en dicht bij Belgie en Nederland lag. Ze besloten tot een nevenvestiging in Nederland omdat dit in de
toenmalige intemationale economische situatie gunstig was met het oog op
hun afzetgebied in de Oost. Ook de vestigingsplaats bij Valkenburg werd bewust gekozen, vanwege haar ligging in de buurt van de spoorlijn Aken-Maastricht, die aansluiting gaf op de verbindingen met Amsterdam, Antwerpen en
Rotterdam. In 1887 werd de vennootschap 'De Valkenburgsche Leeuwenbrouwerij, Dittmann & Sauerlander Actien-Maatschappij' opgericht, een
naam die niet willekeurig gekozen lijkt als we hem met het exportprodukt van
Overbeck vergelijken. Later is deze naam veranderd in brou werij 'De Leeu w ' .
De brouwerij werd volgens de laatste modeme kennis ingericht met onder
andere een ijsmachine van Von Linde en een opwekking van electriciteit in
eigen bedrijf. Voor de aandrijfkracht werd gebruik gemaakt van de watermolen, ' met bijpassing desnoods van stoomkracht'. Zowel de leiding als de vakrnensen kwamen uit Duitsland, de andere arbeiders uit de omgeving. Opmerkelijk was dat de brouwerij al spoedig de helft van de jaarproduktie omzette
in fusten, hetgeen betekende in eigen regio, want de overzeese export yond
plaats in flessen. Dit zou later het behoud van het bedrijf betekenen toen de
17
export terugliep en het moederbedrijf failleerde.
De Gulpener Bierbrouwerij, een van de weinigen die de ontwikkelingen in
de bedrijfstak heeft overleefd, ging rond 1910 pas serieus ondergistend bier
brouwen, toen de mijnstreek bevolkt raakte met Duitse arbeiders. In 1913 werd
16 KvK Venlo 1873 , 1876, 1879, 1880.; Register der besluiten van Gedeputeerde Staten van
het hertogdom Limburg 1852-1875, GA Venl0 1851-1900, inv.nr.302; NY Venlosche Bierbrouwerij 'K1osterbrau' te Venlo, ArchiefKvK Venlo, dossier 2495.
17 1. Diederen,Het verhaal vande Leeuw 1886-1986 (Valkenburg aid Geu11986) passim. Deze
publikatie kent geen pagina-nummering. J.F.R Philips, 'Een watermolen langs de Geul in zijn
derde industriele gebruiksfase', 1ndustrilfle Archeologie 3 (1983) 130.
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de overgang defmitief. Toch werd in dit bedrijf de eerste stoommachine al in
1884 geplaatst.
Deze brouwerij was van een heel andere soort dan de twee hierboven beschreven stedelijke brouwers en het met buitenlands kapitaal opgezette exportbedrijf. Op het stuk landbouwgrond, in 1758 door de familie gekocht,
bouwde burgemeester Laurens Smeets van Valkenburg in 1825 een brouwerij
en een landbouwbedrijf. De brouwerij zou de eigen landbouwprodukten gaan
verwerken en de omgeving van bier gaan voorzien. De economische mogelijkheid tot oprichting van een brouwerij wordt in het lyrische jubileumboek
aldus omschreven: 'Hier is een stuk van 't Brouwersgilde over, hier in het
Zuiden, het hoort bij het yolk en het past bij het land. En toen dit land, dit yolk
gezond en eerlijk groeide, groeiden vanzelf de brouwerijen mee'. De boeren
uit de omgeving kwamen met hun landopbrengst ook naar de brouwerij om er
bier van te laten brouwen. De bevolking was blijkbaar voldoende gegroeid en
er was weer plaats voor een brouwerij, ondanks de concurrentie van negen
andere soortgelijke brouwerijen in de omgeving. 18
De brouwerij die Joseph Meens in 1870 stichtte in Thull bij Schinnen was
eveneens gekoppeld aan een landbouwbedrijf. De oprichter heeft beide bedrijyen nog naast elkaar uitgeoefend, maar zijn zoon richtte zich volledig op de
brouwerij. Na ervaring te hebben opgedaan in Duitse brouwerijen is hij waarschijnlijk degene geweest die de ondergistende produktie heeft ingevoerd,
want er werd een ijskelder gebouwd met ventilatoren waarin 's winters ijs uit
de omgeving werd opgeslagen om's zomers bij lagere temperaturen te kunnen
gisten. Hij was ook degene die omstreeks 1925 een koelmachine aanschafte
'in weerwil van de hoge kosten' .19
Ook de Brand's Bierbrouwerij was, zoals al eerder besproken, in ieder geval
tot 1897 nog verbonden met een boerderijbedrijf en had daarnaast nog een
herberg. De produktie van het ondergistend bier werd hier in vergelijking met
veel andere plattelandsbrouwerijen, zoals de twee hierboven, grootser aangepakt. In de periode 1895-1905 werden modeme technische installaties geplaatst: in 1895 het eerste stoomwerktuig en enige jaren later een tweede. De
gistkuipen werden vervangen door tanks en er werd een koelinstallatie aangeschaft: een absorptie-machine, geleverd door C.Senssenbrenner uit Diisseldorf. Aangezien deze fIrma pas sinds 1902 bestond, zal deze installatie tussen
1902 en 1905 zijn aangeschaft. Op een plattegrond van de brouwerij d.d. 12
augustus 1905 staat de ijsgenerator narnelijk al aangegeven. Vermoedelijk is

18
19

Derkx, Bier in Limburg, 99; lboest, Gulpener Bierbrouwerij, 9, 18;
T. Pronk, 'Honderdjaar bier uit Schinnen', Limburg Vandaag 2 (1970) 24-25.
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ze in de eerste helft van 1905 geplaatst omdat er een offerte voor een 'Anunoniak-Kompressions System' van Th.Witt, 'Specialfabrik fiirEis-und Kiihlmaschinen' te Aken en concurrent van Senssenbrenner, en een plattegrond van
een 'Kiihlan1age mit Eiserzeugung' (bijiage bij een brief d.d. 27 mei 1905,
20
afzender onbekend) aanwezig zijn in het bedrijfsarchief.
In dezeIfde periode probeerde de brouwerij om afzet te vinden in Nederiands
Indie. Op verzoek maakten ze een biersoort na die vanuit Duitsiand naar die
streek geexporteerd werd, het zogenaamde 'Duitsche Uilbier'. Dit werd echter
21
geen succes, onder andere vanwege problemen met het verpakkingsmateriaa1.
Deze vemieuwingen en de overschakeling naar een kapitaalintensievere produktie hoefden geen direkt succes te verzekeren, getuige een plakkaat uit 1907
waarin de openbare verkoop van de brouwerij werd aangekondigd. 22

De mechanisering van de Limburgse brouwerijen

Cijfers over de aanschaf of aanwezigheid van koelinstallaties zijn niet beschikbaar over de betreffende periode. Slechts nu en dan is er wat bekend
van deze of gene brouwerij. am echter inzicht te krijgen in de mechanisering van de bedrijfstak kunnen de jaarIijkse opgaven in de Provinciale Versiagen dienen. Van 1876 tot 1921 werd dit op twee manieren geregistreerd.
'De twee [... ] staten vermelden de eene het aantal fabrijken de andere de
stoomwerktuigen, die in 1876 in dit gewest gevonden werden. Onder fabrijken worden verstaan nijverheidsinrigtingen waarin 20 of meer arbeiders
werkzaam zijn benevens die met een getal van rninder dan 20 arbeiders, indien daarin van mechanische beweegkracht (stoom, water, gaz enz.) gebruik
wordt gemaakt'. We mogen aannemen dat er geen bierbrouwerijen geweest
zijn die met meer dan 20 arbeiders werkten en geen mechanische beweegkracht hadden, zodat deze cijfers kunnen dienen om het aantal gemechaniseerde brouwerijen in Limburg aan te geven. 23

20 K.W. Geisler, 'Technischer Ausbau und Entwicklung der Kalteerzeugungsanlagen fur den
Brauereibetrieb unter besondere Beriicksichtigung der Luft- und Siisswasserkiihlung', Carl von
Liruies Kiiltemaschine und ihre bedeutung/iir die Entwicklung der modernenLagerbrauerei (Ber-

Iijn 1929) 64; Machinegegevens, BedrijfsarchiefKoninkiijke Brand's Bierbrouwerij.
21 Brieven van A van Aardenne, Mayer en De Vries 1904-1905, Correspondentie tot 1930,
BedrijfsarchiefKoninklijke Brand' s Bierbrouwerij; Philips, 'Brand's Bierbrouwerij', 112.
22 Losse stukken, BedrijfsarchiefKoninklijke Brand's Bierbrouwerij; Groen, Familiebrouwers
in Nederland, 31.

23

Hoofdstuk XV, PVL 1876, RALimburg, inv.nr.l2558.
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In bijlage I zijn de gegevens over de periode 1876-1921 bij elkaar gezet. Ook
hier moeten we weer voorzichtig zijn met de absolute waarden. Een voorbeeld
hiervan is Houthem. Gedurende 1900-1901 en 1904-1915 was er geen enkele
brouwerij voor deze plaats geregistreerd. Gedurende deze jaren bereikte de
Nederlandse vestiging van de Aachener Exportbrauerei Dittmann & SauerHinder echter juist een hoogtepunt in de produktie voor de export: 7.000 tot 8.000
hectoliter van de 17.313 hectoliter totale jaarproduktie in 1906. Een mogelijke
verklaring hiervoor kan zijn dat men niet consequent was in de vermelding
van de vestigingsplaats van een bedrijf. In het geval van 'De Leeuw' zou een
andere mogelijkheid bijvoorbeeld Valkenburg kunnen zijn. In het tijdvak
1900-1901 kende Valkenburg, vol gens deze statistiek, echter ook geen enkele
actieve brouwerij. De brouwerij van Wed. F.E. Brand te Wylre kwarn in 1894
al voor in de lijst 'Opgave der fabrieken in den zin der veiligheidswet der
stoomwerktuigen, maar Wylre verscheen pas in 1899 in de lijst der 'Fabrijken'.
Deze inconsequente registratie en slordigheden in het zetwerk (bijvoorbeeld
Meerssen in 1903 11 brouwerijen, waar het 1 moet zijn) maken de lijsten
ongeschikt voor exacte uitkomsten of berekeningen. WeI kunnen we ze gebruiken voor het vormen van een algemeen beeld der ontwikkelingen in de
24
Limburgse brouwwereld.
GRAFIEK 2 Het totale aantal gemechaniseerde bierbrouwerijen in Limburg, 1876-1921.
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Diederen, Het verhaal van de Leeuw; Bijlage M, PVL 1894, RA Limburg, inv.nr. 12576.
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In grafiek 2 zijn de jaarlijkse totaalcijfers uitgezet tegen de tijd. Deze staan
in bijlage I op de regel onder de jaartallen venneld. Door de som van de in dat
jaar opgegeven brouwerijen te nemen is het probleem van een wisselende
registratieplaats ook venneden. Tot 1896 was de stijging van het aantal betrekkelijk regelmatig. Na 1896 zien we dat de mechanisatie een sprong maakte.
De lange conjunctuurgolf, die sedert het midden van de jaren zeventig een
neergaande Iijn had vertoond, had haar dieptepunt rond 1895 bereikt en daarna
was de stijging ingetreden die niet alleen de agrarische sector betrof, maar het
gehele bedrijfsleven. De koopkracht maakte een sprong hetgeen voor de Limburgse brouwwereld bIijkt uit de stijging van het biergebruik per hoofd van
de bevolking: 110 liter in 1900 tegen 90 liter in 1890 (zie tabeI3).25
GRAFIEK 3 Het aandeel der gemechaniseerde bedrijven in het totaal der Limburgse bier·
brouwerijen, 1874·1921.
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In grafiek 3 is geprobeerd een beeld te geven van de mate waarin de bedrijyen gemechaniseerd werden in de loop der jaren. Voor de gemechaniseerde
bedrijven is Wederom gebruik gemaakt van de gegevens uit de provinciale
verslagen in de periode 1876-1921. Verder zijn in de grafiek de totaalcijfers,
dus zowel gemechaniseerde als niet-gemechaniseerde brouwerijen, opgenomen die door Jol, Blink en Everwijn enerzijds en Philips anderzijds gebruikt
zijn. Vit dit plaatje kunnen we opmaken dat de totale hoeveelheid brouwerijen een kleine opleving kende tijdens het laatste decennium van de vorige
eeuw, maar dat deze daarna beg on te dalen. De mechanisatie daarentegen
25

Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 306.
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bleef stijgen tot de eerste wereldoorlog. Rond 1914 was het overgrote deel
der brouwerijen defmitief overgegaan op modeme technieken. Van degene
die de oorlog met al zijn schaarste 'overleefden', kan men stell en dat daar
geen ambachtelijke brouwers in de pre-industriele zin van het woord meer
bij zaten. Wellicht dat er nog een enkele huisbrouwer of een klooster op
deze wijze produceerde, doch dit zal hoogstwaarschijnlijk niet voor de
markt geweest zijn, maar louter voor eigen gebruik. Te zien is in ieder geval, dat, wilde men zo lang mogelijk het hoofd boven water houden, mechanisatie noodzakelijk was. Wat dit betreft is de brouwers geen passiviteit te
verwijten, gezien de progressief stijgende lijn tot het begin van de eerste we26
reldoorlog.
Hoe groot de achterstand in het zuiden was ten opzichte van de brouwers in
het westen wordt duidelijk uit bijlage II. Hierin zijn voor het jaar 1899 de
stoorninstallaties vergeleken van de brouwerijen in Amsterdam met die van
de op dat moment in Limburg actieve brouwerijen met dergelijke installaties.
De positie is een zeer nadelige. De brouwers in het westen hadden de exporthandel kunnen gebruiken als opstap naar grote modeme installaties. Deze kans
had de Lirnburgse brouwnijverheid niet gehad, en het was dan ook onmogelijk
om het verschil goed te maken?7

De landbouwcrisis in Limburg 1870-1890

In het begin richtten de industriele brouwers uit het westen zich nog niet op
Limburg. Een van de redenen die hiervoor genoemd kan worden is de landbouwcrisis die optrad in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Een groot
deel van de beroepsbevolking in Limburg werd hiervan de dupe. Rond de
40% was werkzaam in de landbouw. De afgelopen 100 jaar hadden ze zich
steeds meer toegelegd op de graanverbouw en hiervoor gebruikten ze bijna
70% van hun areaal (voor heel Nederland bedroeg dit percentage in de pe-

26 H. Blink. 'Geschiederns en verbreiding van de bierproductie en van den bierhande1', Tijdschrift voor Economische Geografie 5 (1914) 105; Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid, 598; Jol , Nederlandsche brouwindustrie, passim; Philips, 'Brand' s Bierbrouwerij', passim.
Laatstgenoemde auteur geeft als een reden voor de onnauwkeurigheid in de cijfers: 'Vit de verschillende opgaven is niet altijd exact het aantal brouwerijen in Limburg vast te stell en, omdat
in het ene geval de overgenomen brouwerijen soms nog bij het aantal worden meegerekend en
in een ander geval niet Vitvergelijking is een w veilig mogelijke schatting gemaakt van het dalend
verioop, dat duidelijk uit deze reeks valt afte lezen'(96).
27 J 01, Nederlandsche brouwindustrie, 56-57.
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rio de 1861-187061%). Juist in deze hoek vielen de eerste klappen toen van
buiten Europa grote graanimporten kwarnen. De prijzen daalden sterk, zowei voor granen als voor aardappelen. Als indicatie voor de landeJijke malaise waarin de graanteelt verkeerde geeft Van Tijn de volgende waarden
van de indexcijfers van de tarweprijzen op de markt in Groningen (18761878 op 100 gesteld): een daling via 85 (1882-1884),67 (1884-1886) en 61
a 62 (1886-1892) naar een dieptepunt van circa 47 in de jaren 1892-1896.
Door deze ontwikkelingen narn de koopkracht sterk af. In deze situatie was
het voor de brouwers uit het westen niet interessant om in Limburg met hun
nieuwe produkt op de markt te komen, niet in de laatste plaats omdat het
28
ook duurder was dan het plaatselijke bier.
De invloed van de depressie op de landbouw was overigens erg groot. De
boeren beseften in de loop van de tachtiger jaren dat ze zakelijker moesten
worden. Ze gingen zich meer op kwaliteitsverbetering en produktiviteitsverhoging rich ten en er werden cooperaties gevormd met het oog op belangenbehartiging en voorlichting. Omstreeks de eeuwwisseling kende de Limburgse landbouw dan ook een heel ander type: granen en wol werden in toenemende mate een importartikel en de akkerbouw was naar een tweede
plaats verschoven. De inheemse landbouw werd een veredelingsindustrie
die zich toelegde op de het fokken van slachtvee en de tuinbouw.
Deze rationa1isatie had ook een afnarne van het aantai boerderijen met als
nevenactiviteit brouwerij tot gevolg, aangezien de boeren nu ook 's winters
met hun agrarische bedrijf bezig waren. 'Er kwarn geleidelijk een einde aan
de ruim honderdjarige periode, waarin vooral op het platteland de Limburgers
afwisselend zowel met nijverheids- als met landbouwwwerkzaamheden in hun
onderhoud hadden voorzien'. 29

De transportverbindingen tussen Limburg en het westen van Nederland
Een andere belangrijke reden waarom de industriele brouwers uit het westen
zich pas later op Limburg richtten is de vervoerskwestie geweest. De bereikbaarheid van Limburg vanuit het westen was gedurende lange tijd van een
zeer gebrekkige kwaliteit. Tot in de twintigste eeuw was het vanuit Holland
gezien een tamelijk ge'isoieerde streek. De contacten strekten zich van ouds-

28 Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 292; Van Tijn en Zappey, Economische geschiedems van Nederland, 23 1.
29 W,J. Alberts, Geschiedems van de beide Limburgen II (Assen 1974) 230-235, 239
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Atb. 1. Compressor bij bierbrouwerij De Ridder (Collectie Sociaal-Historisch Centrum limburg)

her meer uit naar het oosten en zuiden. Maastricht had weliswaar sinds 1926
met het gereedkomen van de Zuid-Willemsvaart een kanaalverbinding via
Brabant met het westen, maar deze had met name voor Noord- en MiddenLimburg eerder een nadelige uitwerking. Vroeger gebruikte men de Maas
nog als waterweg naar het zuiden, maar de afstand 's-Hertogenbosch-Maastricht was over het kanaal ongeveer 130 kilometer, terwijl deze over de Maas
227 kilometer bedroeg. Daarnaast ondervond het goederenvervoer veel last
van de slechte bevaarbaarheid. De Maas was een onberekenbare en grillige
regenrivier, die bovendien een sterk verval had waardoor het water te hard
stroomde. Daarbij kwam dat de Belgen na 1849 het Maaswater gingen gebruiken voor bevloeiing van de woeste gronden in de Kempen. Om de rivier
weer een rol van betekenis te laten spelen drong men er met name vanuit
Roermond, Tegelen en VenIo op aan om tot kanalisatie over te gaan: 'Wij
gevoelen ons verpligt, voortdurend terug te komen, op de twee ondiepten in
de Maas tusschen Steijl en VenIo'. Deze 'Maaskwestie' heeft tot de eerste
wereldoorlog gespeeld en pas in 1915 werd het besluit door de overheid genomen om de rivier beneden Maasbracht te kanaliseren. 30
Men was in Midden- en Noord-Limburg dus veel meer op het gebruik van
het wegennet aangewezen, een kostprijsverhogende factor, want bier is een
zwaar en volumineus produkt.

30 Bijlage M, Provinciaal Verslag van limburg (PVL) 1895, RA Limburg, inv.nr.12577; Linssen, Verandering en verschuiving, 21-24.
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Voor het vervoer van bier is echter de spoorlijn van groot belang geweest.
Het transport over water was dan weliswaar goedkoper, maar een andere eigenschap van het bier, de beperkte houdbaarheid, maakte het gebruik van de
snellere trein aantrekkelijk. De concurrentie die men in Holland te duchten
had van Duitsland kwam grotendeels via de spoorlijn. De Duitse brouwers
gebruikten voor hun export de Rijnspoorweg. Pas door de opkomst van de
produktie van Nederlands ondergistend bier kon men deze invoer remmen. In
haar jaarlijkse overzichten besteedde de Maatschappij ter bevordering van de
Nijverheid hier aandacht aan.
TABEL 6. De import van Duits bier per Rijnspoorweg, 1866-1870
ingevoerde hoeveelheid
in centenaars (50 kg.)

jaar

1866
1867
1668
1869
1870

19.115
10.393
3.831
8.253
4.590

Bron: TMN (1869,1871)

De eerste spoorverbindingen, die Limburg kreeg, waren met het buitenIand.
In 1853 werd de verbinding Maastricht-Aken geopend, in 1856 die met Hasselt en 1861 met Luik. VenIo kreeg in 1866 een aansluiting op het RijnIands
spoorwegnet en in hetzelfde jaar werd de lijn Venlo-Helmond-Eindhoven
geopend. Roermond lag in 1879 aan de lijn Antwerpen-Gladbach. Tot 1913
had Midden-Limburg echter nog geen rechtstreekse verbinding met het westen van Nederland. 3!
Deze omstandigheden, gevoegd bij de achterstand die ze als 'vreemden'
hadden op de vele locale brouwers, hebben er toe bijgedragen dat de Hollandse
brouwerijen pas tegen het einde van de negentiende eeuw een bedreiging gingen vormen voor de zuidelijke brouwers. Na omstreeks 1895, toen de crisis
grotendeels voorbij was en de koopkracht weer steeg, ging het ondergistende
het bovengistende bier langzaam maar zeker verdringen.

31

Alberts, De beide Limburgen, 214-216; Linssen, Verandering en verschuiving, 26-29.
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Orientatie van Limburgse brouwers buiten de regionale markt
In tegenstelling tot de grote bedrijven in het westen, zaten deze ondernemers
in een gebied met weliswaar een hoge consumptie-quote, maar daarnaast
ook met een grotere groep concurrenten. Indien men nu de overstap zou wagen naar een grote industriele brouwerij, zou men te kampen krijgen met afzetproblemen.
Brouwerij 'De Leeuw' begon a1s exportbrouwerij, maar de handel op het
buitenland liep voor deze brouwerij vanaf 1906 langzaam terug. Bovendien
kwam het moederbedrijf in Aken in de problemenhetgeen tot een faillissement
in Duitsland leidde. De Nederlandse vestiging ging zelfsJandig verder en dankte, zoals aI eerder is gezegd, haar voortbestaan aan de regionale afzet. 32
Roe moeilijk de brouwers het hadden op de buitenlandse markt en met de
buitenlandse concurrentie blijkt uit de veel gehoorde klacht over de vrijhandelspolitiek van Nederland. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Roermond sprak rond de eeuwwisseling over 'zware concurrentie van de buitenlandse nijverheid, a1s gevolg van de lage invoerrechten hier te lande', waardoor 'de nijverheid [... Jzich niet kan ontwikkelen en in een kwijnende toesJand
verkeert'. Terwijl het buitenland, met name Duitsland, uitvoerpremies gaf,
kwam de overheid de Limburgse brouwerijen niet tegemoet. Bierbrouwer Eugene Marres had daar in 1895 zo zijn eigen mening over: 'Zoolang het reciprociteitsstelsel Diet ingevoerd wordt, zuHen de fabrieken kwijnen en de werkIieden onmogelijk een fatsoenlijk dagloon verdienen, waardoor zij in staat
zullen zijn geld aan een gezond glas bier te besteden in plaats van hun ellende
bij jenever te vergeten'. 33
Ret andere voorbeeld van orientatie buiten de eigen regio was Rutten's Bierbrouwerij 'De Zwarte Ruiter'. Ais eerste brouwerij in Limburg werkte ze in
1871 volgens ondergistende methode en kon zo aan de smaakverandering van
het publiek tegemoet komen. Ze investeerde ook vrij snel in kunstmatige koeling, maar was een van de weinige brouwers die kapitaalkrachtig genoeg waren om deze overgang te maken. Ze richtte zich op de Rollandse markt en
stichtte een keten van Maastrichtse bierhuizen. 'Maar zelfs een ogenschijnlijk
sterk bedrijf a1s Rutten's Bierbrouwerij "De Zwarte Ruiter" raakte in moeiIijkheden'. Ret bedrijf was te snel gegroeid en was daardoor in de schulden
geraakt. In 1920 werd het bedrijf overgenomen door Reineken. Korthals stelt
de situatie anders voor: 'Toen na het einde van den oorlog de directie van de

32
33

Diederen, Verhaal van de Leeuw.
KvK Maastricht 1895; KvK Roermond 1899, 1900.
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Rutten's brouwerij zich de middelen wenschte te verschaffen om haar zeer
rendabele koffiehuisexploitatie uit te breiden, wendde zij zich tot de directie
van de H.B.M. met de vraag of deze belangstelling had voor ovememing harer
brouwerij te Maastricht' . In een eerder stadium was echter aI overeengekomen
dat deze gelegenheden aileen bier van de Heineken' s Bierbrouwerij Maatschappij mochten verkopen, zodat deze nu een concurrent onschadelijk gemaakt had en zich bovendien had verzekerd van een nieuwe groep afzetpunten
34
en een goede basis op de moeilijk toegankelijke Limburgse biermarkt.
Ondanks haar kapitaalkrachtige positie, en dus de mogelijkheid om zich
geheel op het ondergistend bier te richten, bleef Rutten's Bierbrouwerij nog
lang vasthouden aan het bovengistende Maastrichtse produkt. In 1886 vermeldde het provinciaal verslag: 'Door ons werd vergunning verleend aan de
fIrma J.H.Rutten te Maastricht en hare regtverkrijgenden tot oprigting eener
stoombierbrouwerij op een terrein deels onder Maastricht deels onder OudVroenhoven gelegen' , waar men zowel 'Beijersch' , op het terrein van de gemeente Maastricht, aIs 'Maastrichtsch' bier, op het terrein van de gemeente
35
Oud-Vroenhoven, zou gaan brouwen.

Bovengisting versus ondergisting op de biermarkt
We kunnen constateren dat de gunstige biermarkt in Limburg, die door zijn
hoge hoofdelijke consumptie-cijfers het bestaan van veel brouwerijen lange
tijd mogelijk maakte, aan de andere kant de innovatie in de bedrijfstak tot
het begin van deze eeuw geremd heeft. Brand's Bierbrouwerij produceerde
nog lang jong en oud bier. Slechts 40% van de produktie rond 1910 bestond
uit Pilsener en Miinchener bier, terwijl daarentegen jong bier meer dan de
helft van de hoeveelheid vormde. De smaakverandering zette slechts langzaam door. Niet in de laatste plaats zal dit gekomen zijn door de hogere prijs
van het Pilsener en Miinchener. Dit kostte rond die tijd f.6,- f.7 ,- per ton,
het bovengistend bier maar fA,- a f.5,-.
Brouwerij 'De Kroon' van Huyben te Hom kocht in 1913 '1 Refrigerator
zugleich Eisgenerator, komplett. 1 neues Regulierventil' voor de prijs van
Mk.1A20,-, te voldoen in twee gelijke terrnijnen, de eerste bij levering, de

a

34 H.A Korthal s, Korte geschiedenis der Heineken' s Bierbrouwerij Maatschappij NY 1873 1948 (Amsterdam 1948) 300; Philips, ' Brand's Bierbrouwerij', 95; Philips, Mestreechs Aajt, 6162.
35 PVL 1886, 125-127, RA Maastricht, inv.nr.12568;Hinderwet 1885- 1889, GA Maastricht,
inv.nr.7C; KvK Maastricht 1884.

SIMONS DE REACTIE OP DE OPKOMSTVAN DE ONDERGISl1NG

147

tweede drie maanden later. Toch stonden er voor de periode maart 1915 - juni
1917 nog vier soorten produkt in de boeken: versch, oud, lager en bock.36
Toen de consumenten uiteindelijk ook in Limburg overgingen op het ondergistende bier betrof het vooral de jongeren. Voor hen werd het nieuwe bier
een weeldeprodukt en een statussymbool. In deze situatie werkte het hogere
prijsniveau juist in het voordeel van het produkt. Ben Maastrichtse brouwer
schrijft dat men in 1910 in enkele 'betere' zaken begon met de verkoop van
ondergistend bier. 'Ondanks alles nam de vraag in de betere zaken toe en
namen kleinere brouwerijen een agents chap naast hun eigen fabricatie aan'.
Maar op het moment dat dat gebeurde, was de mogelijkheid om over te gaan
op hetnieuwe proc&ie voor veel brouwers al voorbij. In Maastricht werd het
oud bier gezien als de drank van de oudere mensen uit de volksklasse. 'Met
iedere Maastrichtenaar die de Tongerse weg wordt opgedragen, is er een aajtdrinker minder'; aan de Tongerse weg lag het kerkhof.37

Investering met vreemd kapitaal in de Limburgse brouwwereld

De consumptie van het bovengistende Limburgse bier liep terug en de
winstgevendheid van de bedrijven werd minder. Bovendien waren de fmanciele middelen om te innoveren vaak niet voor handen. Zeker voor de plattelandsbrouwers was het niet interessant om een zo groot bedrag te gaan investeren in wat slechts een nevenbedrijf was. Ret risico was veel te groot en
men riskeerde een volledig faillissement, wanneer de investering niet rendabel zou blijken te zijn. Roe relatief deze 'grote' bedragen waren, is af te leiden uit de totale kosten die 'De Kroon' tijdens de verbouwing van 19121913 moest maken om een stoommachine, een koelapparaat, een complete
koelmachine plus generator, ijscellen, ammoniak etc. inclusief vracht
(Duitsland) en installatie aan te schaffen, namelijk 12.033 Marken, oftewel
f.2.591. Vergelijken we deze met de in hoofdstuk 2 genoemde aanschaf en
installatie van een nieuwe ijsmachine bij Heineken in 1881, die toen, ruim
dertig jaar eerder, f.86.000 bedroegen dan blijkt welke enorme verschillen er
waren tussen het westen en het zuiden. 38
36 Philips, 'Brand's Bierbrouwerij', 85; Inkoop van grondstoffen en materiaaI1912-1915, RA
Limburg, Bierbrouwerij 'De Kroon', Hom, 1890-1964, inv.nr.l23; Bierboek, idem, inv.nr.225.
37 P. Chambille de Beaumont, De bierfabricatie in de eerste 10 jaren van de 20-ste eeuw te
Maastricht (Maastricht 1960) 11; Derkx, Bier in Limburg, 56, 77; Philips, Mestreechs Aajt, 62.
38 Korthals, Heineken' s Bierbrouwerij, 90; Inkoop van grondstoffen en materiaal, 1912-1915,
RA Limburg, Bierbrouwerij 'De Kroon', Horn, 1890-1964, inv.nr.123; Inventaris van inboedel
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Atb. 2. Reclame-ajbeelding Stoombierbrouwerij 'De Keijzer' . (Collectie Sociaal-Historisch
Centrum Limburg)

Het brouwbedrijf in Limburg was een familie-onderneming. Yan Schelven
verstaat hieronder een bedrijfshuishouding, waarvan het vermogen in handen
was van een relatief kleine groep van personen met onderlinge banden en
bloedverwantschap. Gedurende meer dan een generatie berustten eigendom
en beheer bij een beperkte groep van bloedverwanten. De eigenaars van de
brouwerijen namen zelf de lange-termijn-beslissingen en hadden tevens het
dagelijks beheer in handen. Hij verklaart het ontstaan van de familie-onderneming aan het begin van de industrialisatie door het ontbreken van een goed
functionerende kapitaalmarkt, waardoor het aantrekken van vermogen problematisch was. Pas vanaf 1860 kwam de fmanciering van de industrialisatie door
het bankwezen in Limburg enigszins tot ontwikkeling; tot die tijd ontbraken
in deze provincie de algemene banken. Yoor die tijd was men veelal afhankelijk van 'interne' financiering . Toch kan men niet stellen dat de Limburgse
brouwers op grote schaal hun geld elders leenden. Om enig inzicht hierin te
krijgen kan men gebruik maken van de dossiers van de Kamer van Koophandel. Vanaf 1921 wordt door de Kamers een handelsregister bijgehouden, waarin elk bedrijf dient te zijn ingeschreven. Deze inschrijving gebeurde door middel van het invullen van een opgaafformulier door (een van) de rechtsperso-

brollwerij, RA Maastricht, Bierbrollwerij 'De Kroon' Horn 1890-1964, inv.nr.223.
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nen. Wat betreft de fmanciele positie werd gevraagd of er geleende gelden in
39
het bedrijf aanwezig waren.
Als uitgangspunt bij het onderzoek zijn de gegevens gebruikt van de 'Volledige lijst der brouwerijen van Nederland, samengesteld volgens officieele
gegevens van het Ministerie van Financien en volgens opgave van Heeren
Inspecteurs en Ontvangers der Directe Belastingen en Accijnzen' voor de provincie Limburg over het jaar 1913. De gegevens over dat jaar zijn beslist niet
allemaal juist. Volgens sommige moet het werkelijke aantal brouwers ongeveer vijftig lager gelegen hebben, omclat een deel der brouwerijen in de voorgaande jaren al gesloten was. De waarde van de lijst ligt juist in zijn uitgebreidheid. Zowel eigenaar als eventuele naam der brouwerij zijn verrneld. Met
deze gegevens is vervolgens in de archieven van de Limburgse Kamers van
Koophandel gezocht naar mogelijke dossiers over de brouwerijen. In 81 dossiers bleken 62 brouwerijen of bedrijven, die vroeger als hoofd- dan weI nevenactiviteit brouwden, te traceren. Wanneer we nu bekijken welke deel der
brouwerijen beschikte over geleend geld bij de inschrijving, waarbij we het
aandelenkapitaal even buiten beschouwing laten, dan bedroeg dit aantal6: nog
geen 10%.40
Het aantal bedrijven clat voor de NY -vorrn koos in de periode tot 1940 bedroeg 12.41:

39 Linssen, Veraruiering en verschuiving, 85. Philips stelt hierover dat pas tijdens de eerste
wereldoorlog 'de kapitaalmarkt in toenemende mate een belangrijke rol [is] gaan spelen. Van
nog latere datum was de oprichting van de NY Industriebank in Limburg, de eerste bank voor
lang crediet, die eerst in 1935 haar activiteit begon.' J.F.R. Philips, 'Enkele grepen uit de geschiedenis van de industrialisatie van Limburg gedurende de laatste zestigjaren', Studies over
de sociaal-economische geschiedenis van Limburg. faarboek vanhet SociaalHistorisch Centrum
voor Limburg 2 (I 956) 6; AL van Schelven, Onderneming enfamilisme. Opkomst, bloei en neergang van de textieloruierneming Van Heek en Co. te Enschede (Leiden 1984) 223-224.
40 Het Bier, (,s-Hertogenbosch, 1913) 399-401; Derkx, Bier in Limburg, 73.
41 Ondanks de oprichting van de NY volgens Nederlands recht in 1921, behoort bierbrouwerij
'De Leeuw' (Valkenburg-Houthem) toch thuis in de periode voor 1921, aangezien ze al sinds
1887 Aktiengesellschaft is met Duits kapitaal.
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TABEL 7. Het aantai Limburgse brouwerijen dat de NV-vorm aannam in de periode tot 1940.
op basis van het handeisregister 1921-1940
tijdvak

voor 1921
1921-1930
1931-1940

aantal

7
4

Bron : Handelsregister, Kamers van Koophandel te Heerlen, Maastricht, Roermond en Venlo

Van deze 12 waren er al minimaal6 overgegaan op ondergisting toen de NY
opgericht werd. Daamaast werd de nevenvestiging in Nederland van Dittmann, SauerUinder & Co. opgericht met Duits kapitaal. Van de 12 opgerichte NY 's vallen er 3 bovendien ook onder de groep die bij inschrijving beschikte over geleend geld. Uit deze cijfers kan men afleiden dat de brouwerijen weinig gebruik hebben gemaakt van de mogeJijkheid om geld van buiten aan te trekken ter financiering van de bedrijfsvoering of innovatie, en
met name de overschakeling op ondergisting.

De 'traditionele brouwerscultuur'
Mag men nu stell en dat de brouwers het lef misten om over te gaan op de
ondergisting? Is mer sprake van een gebrek aan durf? De een zal natuurlijk
meer initiatief ontplooid hebben dan de ander, maar meer inzicht in de situatie wordt verschaft door wat Jansen noemt de 'traditionele brouwerscultuur' .
Hij verbindt met deze term een aantai algemene kenmerken van de vroeg-industriele familie-ondememing en haar doelstellingen aan bepaalde specifieke kenmerken voor de brouwwereld. Van Heeks 'familisme' acht hij hierop
ook van toepassing, maar zonder de negatieve bijklanken van 'disfunctioneel nepotisme, archalsch ondernemen en wansucces ' . Van Schelven omschrijft het kapitalistisch familisme van agrarische oorsprong van Van Heek,
dat deze specifiek achtte voor de Enschedese fabrikanten, als voIgt: 'Op
grond van familisme maakten zij, indien nodig, het kapitaiistische winststreven ondergeschikt aan de bloei, het prestige en de continulteit van de oude
fabrikanten-families' .42

42

Derkx, Bier in Limburg, 81; Jansen, Geog rafie vande smaak, 69-72; Van Schelven, Onder-
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Allereerst mag men niet zeggen dat er niet genoeg aandacht besteed werd
aan efficiency. Dit blijkt alleen al uit het feit dat veellandbouwbedrijven hun
overcapaciteit in de winter aanwendden om bier te brouwen. Maar uit dit voorbeeld kunnen we meteen een reden afIeiden om niet over te gaan tot ornzetvergroting of het brouwprocede zelfs maar te veranderen: op deze wijze kwamen de brouwers, die daarnaast nog andere bedrijfsvormen hadden, in de problemen omdat het evenwicht tussen de verschillende activiteiten verstoord
werd. Dit soort veranderingen werkte eerder na- dan voordelig voor de efficiency.
Wat betreft de fmanciering was het voor de brouwerijen vaak niet nodig om
kapitaal van buiten aan te trekken. 'SuccesvoUe brouwers waren geen vragers
op de kapitaalmarkt, maar soms zelfs aanbieders'. De situatie in Limburg was
gunstig. Het biergebruik per hoofd van de bevolking was hier het hoogste van
Nederland. Toen langzamerhand gedurende de negentiende eeuw de kroegen
opkwamen, belegden veel brouwers in deze gelegenheden om zich te verzekeren van afzetpunten. Zo konden ze zeker zijn van een minimale omzet. Deze
afzetpolitiek kon op lang ere terrnijn nadelig werken, doordat het hiervoor benodigde geld niet meer beschikbaar was voor andere investeringen. Warmeer
men dan toch geld nodig had werd bij de farnilie aangeklopt, die dan het benodigde kapitaal verschafte. Waarschijnlijk leed een brouwer ook gezichtsverlies warmeer hij naar kapitaal buiten de farniliekring zou zoeken. Een voorbeeld hiervan is de trotse uitspraak van Leo Meens van de Alfa-Brouwerij in
43
Schinnen, dat zijn farnilie-NV wars is van vreemd kapitaal.
Een andere overweging met betrekking tot investeringen is de opvolging.
Indien er geen duidelijke opvolger was, kon dit de huidige brouwerijleiding
ervan weerhouden te investeren, omdat er geen zekerheid was om trent de toekomst. Aan de andere kant kon een kroostrijk gezin een rem op de innovatie
vormen, warmeer een deel van de kinderen niet de brouwerij in wilde, maar
44
hier fmancieel wei van wenste te profiteren.
De brouwer leidde zijn bedrijf als een patriarch. Hij nam de beslissingen en
hij onderhield de contacten met de afnemers. Maar het bedrijf was niet zijn
enige activiteit. Hij had vaak een aanzienlijke maatschappelijke positie. Linssen geeft een inventarisatie voor Limburg: op 20 september 1911 waren er van
de 970 raadsleden 31 brouwer en 2 brouwer/herbergier. Daarnaast waren 34
wethouders,7 gemeentesecretarissen, 16 gemeente-ontvangers en 34 ambte-

43
44

neming en familisme, 228.
Jansen, Geografie van de smaak, 73; Pronk, 'Bier uit Schinnen', 26.
Jansen , Geografie van de smaak, 74.
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naren van de burgerlijke stand brouwer of cafe-houder. 'Vaak stond een brouwer terecht bekend als een vennogend man; vrijwel altijd was hij daardoor
een gewaardeerd beschennheer van een of meer takken van het plaatselijk
verenigingsleven [... J'. Door deze nevenactiviteiten werd zeker niet alle tijd
45
in de brouwerij gestopt.
Het onderscheid dat Jansen maakt tussen de nieuwe en de oude cultuur is
dat in het eerste geval sprake is van een entrepreneur, die zoekt naar een zo
snel mogelijke expansie op weg naar een modem industrieel bedrijf, terwijl
in de traditionele onderneming ornzetstijging geen belangrijk criterium voor
succes vonnde, maar meer de status en het aanzien van de brouwer. 46
Ook de concurrentieverhoudingen stonden in het teken van de brouwerscultuur. Er yond geen prijsconcurrentie plaats, hetgeen vaak ook niet kon aangezien dan de maatschappelijke positie die de brouwers ernaast hadden schade
zou leiden. Men kon zich onderscheiden van de concurrentie door betere ser47
vice of kwaliteit van het produkt.
Vooral echter moet men de (te) late overgang wijten aan de omgeving, waarin deze brouwerscultuur kon ontstaan en lange tijd gedijen. De consumptie
was hoog genoeg voor lucratieve kleine brouwerijen en de bereikbaarheid van
de Limburgse markt was voor het westen gedurende langere tijd slecht (transport, prijsverschil in bier). Pas toen het bierconsumptiepatroon in Limburg,
als laatste gebied in Nederland, veranderde, moest de traditionele cultuur het
onderspit delven. Dat het ondergistende bier uit het westen laat op de Limburgse markt kwam, is al eerder genoemd. Daarom mag het aspect van de
beschennde status die de Limburgse brouwers lange tijd hebben genoten niet
veronachtzaamd worden. Het al zo vaak in deze tekst genoemde exportvoordeel van de Hollandse brouwers bracht namelijk ook met zich mee dat ze
beschikten over betere en uitgebreidere marktinfonnatie. Door hun internationale contacten waren ze eerder op de hoogte van de ontwikkelingen en konden
gemakkelijker kennis vergaren. Men mag daarom spreken van een beperktere
'speelruimte' voor de zuidelijk ondernemende bierbrouwers ten opzichte van
48
hun collega's in Holland.
Toen de genoemde smaakverandering doorzette was het voor de meeste
brouwerijen echter al te laat om de stap van traditie naar modernisering te
45 Jansen, Geografie van de smoak, 75; Linssen, Verandering en verschuiving, 298.
46 Jansen, Geografie van de smaak, 79-80.
47 Jansen, Geografie van de smaak, 76; Jol, Nederlandsche brouwindustrie, 13.
48 M. Bakker, G. van Hooff, H. Lintsen en G. Verbong, 'Industrialiseren en renoveren in de
1ge eeuw', laarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 5 (1988) 331-332; Pllllips,
Mestreechs Aajt, 62.
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maken. De grote brouwerijen waren op dat moment al naarstig op zoek naar
nieuwe afzetpunten en -gebieden, omdat na de eerste wereldoorlog de hoofdelijke bierconsumptie afnam. Ze konden zich niet permitteren om de installaties stil te laten staan en daarom moesten ze meer afzetpunten zien te verwerven. De eenvoudigste manier was het overnemen van brouwerijen die zulke afzetpunten in bezit hadden. Bij de overname werd in de meeste gevallen
de produktie van de brouwerij stilgelegd. Voorbeelden van zuIke overnames
zijn.49 :
1919
NV Stoombierbrouwerij 'Gambrinus' (Heerlen) door Amstel
1920
NV Rutten's Bierbrouwerij 'De Zwarte Ruiter' (Maastricht) door
Heineken
1923
Marres (Maastricht) door Heineken
1931
brouwerij 'Ceres' van Regout (Maastricht) door Heineken
1934
NV Stoombierbrouwerij 'Wertha' (Weert) door 'd'Oranjeboom'.
Als we de cijfers van Derkx aanhalen dan zien we dat in het naoorlogse
Limburg het totaal verder daalde.
TABEL 8. Het aantal brouwerijen in Limburg, 1920-1936

jaar

aantal

1920
1921
1930
1936

94
79
51
25

Bron: Derkx, Bier in Limburg

De teloorgang was een feit, maar de basis hiervoor werd gelegd in de periode voor de eerste wereldoorlog. Deze oorlog en een aantal andere factoren
zoals accijnsverhogingen (prijsstijging waardoor de vraag afnam), grondstoffenschaarste gedurende de oorlog (gebrek aan grondstoffen leidde tot
een kwaliteitsvermindering van het bier, met als gevolg een afname in de
vraag) en de crisis gedurende het interbellum (daling van de koopkracht)
versnelden enkel het proces: de verregaande concentratie van de bedrijfstak
was onafwendbaar geworden. 50

49 Linssen, Verandering en verschuiving, 311; Philips, 'Brand's Bierbrouwerij', 95.
50 J 01, Nederlaruische brouwindustrie, 140-148. Hij behandelt hier de wetten van 1917, 1924
en 1932 met hun gevolgen. 'De wetgeving van 1917 en 1924, in combinatie met de abnormale
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productie-omstandigheden, heeft de bestaansmogelijkheid van onze brouwindustrie bemoeilijlct, terwijl van de in 1917 beloofde bescherming van het k1einbedrijf niets is gekornen'; Philips,
'Brand's Bierbrouwerij', 94-98. Kort wordt hier omschreven watde gevolgen waren van het 'oorlogsbier'. De daarop volgende crisisjaren met de daling van de bierconsurnptie had voor de Limburgse brouwers in versterlcte mate plaats omdat in dezelfde periode het percentage bier ,geleverd
door niet-Limburgse brouwerijen, steeg van 7% (1916) tot 54% (1938).
Ook Derkx besteed aandacht aan 'de verdere teloorgang' van de Limburgse brouwnijverheid
onder invloed van de eerste wereldoorlog en de accijnzen. Derkx, Bier in Limburg, 82-87.
Een Maastrichtse brouwer richtte zich zelfs in een open brief tot de minister van financien met
betrekking tot de voorgenomen accijnsverhoging van 1917: 'Wil de Minister, na de fatale crisis,
die de bierbrouwerijen in de laatstse drie jaren hebben moeten doormaken, de Nederlandsche
brouwindustrie behouden, dan is de beste weg de bestaande Nederlandsche wet op bier meteenige
wijziging te behouden en van de bierbrouwerijen niet meer te vorderen, dan zij redelijker wijze
geven kunnen'. M.e. Marres, Open brief aan Zi}ne Excellentie den Minister van Financiiin, in
zake de M emorie van T oelichting, verhooging van den accij ns op bier en herziening der welteli}ke
bepalingen omtrent dien accijns (Maastricht 1916).
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BIJLAGE II Vergelijking der stoominstallaties van bierbrouwerijen voor Limburg en Amsterdam in 1899.
BrouweriJen
Limburg 1

aantal
stoomwerktuigen

Heerlen, J.W.de Hesselle
Hoensbroek, Wed.B.Horstmans
Houthem, Dittmann, Sauerlander & Co.
Kerkrade, FJ .Kockelkorn
Linne, J.W.H.Straatman
Maastricht, Gebr.van Aubel
E.Lemaire
PAE.Bosch
E.H.Ma rres
M.C.Marres
N.Gilissen-Maielle & Co.
1.Regout
H.H.Prick
F.Ummels
Maasniel, H.H.Bremmers
Meerssen, LH.van Aubel
Nederweert, 1.M.Hobus
Oud-VroenhovenIMaastricht, 1.H.Rutten
Oud- Vroenhoven, Wed.G.Chambille
Roermond, Ch.Schmier
H.Heldens
Stramproy, Gebr.Maes
Venlo, NY Venl.Bierbr. 'Klosterbrau'
Wylre, Wed.F .E. Brand
Brouwerijen
Amsterdam 52

"t Haantje'
' De Gekroonde Valk'
'De Amstel'
Heineken's Bierbrouwerij
Kon.Nederl.Beijersche Bierbrouwerij
Deli Brouwerij

51
52

PVL 1899, RALimburg, inv.nr.12581.
101, Nederlandsche brouwindustrie, 55.

aantal
P.K. ketels
7
10
42
10
8

1
2

aantal
stoomwerktuigen

5
2
9
4
1
3

8
3.5
6.25
4
2
8.2
51.7
8
9
2
7.65
2.25
45.5
5.8
8
3.25
9
32
8
aantal
P.K. ketels

137
280
450
300
30
213

aantal

2

1
3

1
1
1
1

aantal

3
4
4
4
2
2

Vroom en Dreesmann, de oprichters en hun
onderneming 1887-1912
H. Ph. HONDELINK

Inleiding 1
Binnen de bedrijfsgeschiedenis valt de laatste jaren een hemieuwde belangstelling voor de persoon van de ondernemer waar te nemen. Het gaat hierbij
niet om een "revival" van de hagiografische geschriften waarin de ondernemer als enige drager van het succes van het bedrijf wordt afgeschilderd,
maar meer om pogingen om de rol van de ondernemer als intennediair tussen de markt en de interne bedrijfsvoering bloot te leggen, waarbij dan tevens aandacht besteed wordt aan diens maatschappelijk functioneren. In dit
opzicht is het interessant om aandacht te besteden aan de beide ondernemers
Vroom en Dreesmann. Beide personen zijn van belang als grondleggers van
het lange tijd meest succesvolle grootwinkelbedrijf in Nederland. Dreesmann is bovendien een exponent van de groep Westfaalse immigranten, die
na 1870 de ontwikkeling en vemieuwing van het Nederlandse grootwinkelbedrijf vonn hebben gegeven. De rol van de Westfalers in het grootwinkelbedrijf is in algemene tennen beschreven door R.L. Miellet. 2 Het belang van
deze Westfaalse ondernemers is volgens Miellet de doorbraak die zij in de
gang bare zakenmethoden hebben bewerkstelligd. Met name de introductie
van innovatieve verkooptechnieken en het feit dat zij zich met een specifieke prijspolitiek op een lager marktsegment richtten, waren destijds de twee
belangrijkste vemieuwingen die de Westfalers in de Nederlandse detailhandel introduceerden. De casus Vroom en Dreesmann kan nader demonstreren
hoe dit proces plaatsvond. Hun finna werd in 1887 opgericht en in dit arti1 Met dank aan Pim Kooy voor zijn adviezen.
2 RL. Miellet geeft in zijn artikel in hetlaarboek \loor de Geschiedenis \Ian Bedrijf en Techniek
een meer algemeen overzicht over deze materie. Hij richt zich daarbij vooral op het veranderingsproces van Ideinbedrijftot grootwinkelbedrijfin de Nederlandse detailhandel. De specifieke
bedrijfseconomische aspecten van de beschreven ondernemingen blijven daarbij buiten beeld.
RL. Miellet. 'Westfaalse ondernemers en de opkomst van het Nederlandse grootwinkelbedrijf
tot circa 1920',Jaarboek \loorde Geschiedenis \Ian Bedrijf en Techniek 3 (1986) 135-157.
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kel zullen de eerste 25 jaar van deze ondememing worden beschreven waarbij nadruk zal komen te liggen op de sociale achtergrond en de activiteiten
van beide ondernemers. Voor het onderzoek, dat de grondslag vormt voor
dit artikel, is bij wijze van uitzondering toegang verkregen tot het Historisch
Archief van Vroom & Dreesmann Nederland B. V. te Amsterdam.

De Nederlandse Detailbandel in de tweede belrt van de negentiende
eeuw
Rond 1850 kende Nederland een kwalitatief nauwelijks ontwikkeld winkelapparaat, dat over het algemeen uit eenmansbedrijfjes met zeer geringe omzetten bestond. Vanuit enkele oorspronkelijke kleinschalige neringen ontwikkelde zich langzaam het zogenaarnde rnidden- en kleinbedrijf, van waaruit zich op haar beurt het grootwinkelbedrijf zou ontwikkelen. Behter, een
aantal eigenschappen en gewoontes, zoals bijvoorbeeld de statische commerciele inslag van de meeste winkeliers, het kleinschalige en eenzijdige
karakter van de Nederlandse detailhandel, de vele distributieschakels en de
tot dan toe gebruikte oude detailhandelsgewoontes (het systeem van loven
en bieden, zichtzendingen, kredietverlening en het geven van kortingen),
zouden deze ontwikkeling van kleine nering tot een modern winkelapparaat
lange tijd afrernmen.
De ontwikkeling van de Nederlandse detailhandel kreeg een belangrijke irnpuIs toen Nederland zich in de periode 1850 tot 1914 ontwikkelde van een
vroeg- tot een modem kapitalistisch land. Deze transformatie, welke onder
andere gepaard ging met een kenmerkende trek naar enkele grote steden, had
ook belangrijke irnplicaties op demografisch gebied. Zo begon in de tweede
helft van de negentiende eeuw het sterftecijfer te dalen, hetgeen onder meer
een gevolg was van een verbetering van de hygienische omstandigheden en
het beschikbaar komen van betere goedkope voeding. Het resultaat van deze
sterfte-daling was een sterke groei van de Nederlandse bevolking. Door het in
die peri ode beschikbaar komen van goedkoper voedsel konden de kosten van
levensonderhoud sterk dalen. De hierdoor ontstane ruimte in de budgetten
werd geheel of gedeeltelijk aan andere zaken dan aan huur en voedsel besteed.
Hierdoor kwam voor het eerst, zij het nog bescheiden, het arbeidersgezin als
koper op de markt. Een gevolg hiervan was dat onder andere de detail handel
geconfronteerd werd met een verbreding van haar afzetrnarkt.
Tegelijkertijd zag men aan de aanbodzijde het aantal consumptie-artikelen
sterk toenemen. Dit was onder andere het gevolg van het gebruik van nieuwe
produktietechnieken, van een standaardisatie van produktiemethoden en van
snel achtereenvolgende produktinnovaties. De Nederlandse detailhandel zou
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- als intennediair tussen producent en consument - een belangrijke rol gaan
spelen in de afzet van dergelijke eindprodukten en kreeg daarmee een nieuwe
impuls. Echter, vooralsnog ging het prijsvoordeel van de nieuwe produktiemethoden door de vele distributieschakels en de tot dan toe gebruikte oude
detailhandelsgewoontes veri oren. In de ontwikkeling van kleine nering tot een
modem winkelapparaat diende daarom ook de hiervoor genoemde remmende
eigenschappen binnen de Nederlandse detailhandel te worden omzeild. Daartoe kwam vanuit het buitenland een belangrijke impuls, toen rond 1870 jonge
3
ondememende Westfaalse immigranten zich in ons land vestigden. Vooral
Amsterdam werd de nieuwe woonplaats van deze jongemannen, waarvan de
meesten oruniddellijk na hun komst in de textielbranche een betrekking vonden. De vernieuwing die de Westfaalse pioniers - zoals Dreesmann, Kreymborg, Peek en Cloppenburg - in de Nederlandse detailhandel brachten, betrof
een nieuwe handelsvisie, een voor die tijd afwijkend commercieel beleid. In
de detailhandel doorbraken zij de gangbare handelsgewoontes en daarmee
zouden deze Westfaalse immigranten een belangrijke rol gaan spelen in de
ontwikkeling van de Nederlandse kieinschalige detailhandel naar het grootwinkelbedrijf.
De hierboven geschetste transfonnatie van Nederland tot een modem kapitalistisch land met onder andere een sterke bevolkingsgroei en de toevloed van
nieuwe consumptie-artikelen, in combinatie met de toegenomen koopkracht,
bood de Nederlandse detailhandel volop nieuwe perspectieven. De potentiele
mogelijkheden waren derhalve wei aanwezig, maar zij werden (nog) onvoldoende onderkend en benut. Wie oog had voor de nieuwe mogelijkheden en
de moed had om met de oude handelsgewoontes te breken, had een goede kans
van slagen. Zulke ondememers waren Anton Dreesmann en Willem Vroom.

3
AI eerder kwamen 'Hannekemaaiers' (seizoenarbeiders) en later ook Tiiotten (textielhandelaren) vanuit Hannover en Westfalen naar Nederland. Enkele bekende Tiiotten-namen van deze
zogenaamde eerste generatie 'Westfaalse' immigranten zijn: Brenninkmeijer, Lampe, Langemeijer en Schweigmann. De Tiiotten waren vooral in de eerste helft van de 1ge eeuw in de (noordelijke) provincies actief. Hun handelswaar (Iinnen) droegen zij in een lciep (grote mand) op de
rug en verkochten ze op de Nederlandse boerderijen. Na verloop van tijd vestigden enkele Tiiotten
zich definitief in het noorden van Nederland land en werden er winkelier. Pas tegen het einde
e
van de 1g eeuw verplaatsten sommigen hun activiteiten naar Amsterdam. Dit in tegenstelling
tot de tweede generatie Westfaalse immigranten, die rond 1870 zich direct vestigden in het westen
van ons land en dan met name in Amsterdam. Bekende namen van deze immigranten zijn Dreesmann, Kreymborg, Peek en Cloppenburg.
Ibidem en K. Mulder, Hannekemaaiers en kiepkerels (Haren, 1973 2) 10.
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Anton Caspar Rudolph Dreesmaon (1854-1934)
Anton Dreesmann was de oudste zoon van Anton Dreesmann sr., een koopman met een eigen manufacturenzaak in Haseliinne (D). Antons moeder was
de dochter van Anton Kerckhoff, de postmeester, waard en later ook burgemeester van Haseliinne. De streng katholieke familie Dreesmann stamde uit
een destijds bekend geslacht uit Haseliinne en behoorde tot wat we nu gegoede middenstand zouden noemen.
Anton Dreesmann kwam al heel jong bij zijn vader in de zaak, waama hij
op dertienjarige leeftijd naar de handelsschool in Osnabrock vertrok om zich
daar verder in het yak te bekwamen. Na deze opleiding vertrok de inmiddels
zestienjarige Anton Dreesmann in janua.ri 1871 naar Amsterdam voor zijn
verdere opleiding. Omtrent de motieven voor dit vertrek kan niets met zekerheid worden gezegd, maar het feit dat Anton in 1871 zijn toekomst in het
buitenland zocht, had naar alle waarschijnlijkheid te maken met de afkeer van
de driejarige Pruisische diensttijd. De aversie tegen het protestantse Pruisische
gezag en de dreiging van de Frans-Duitse oorlog op de achtergrond waren
vooral voor katholieke ouders redenen om hun kinderen aan te moedigen om
te emigreren. Geschiedde deze ' Auswanderung ' namelijk voor het zeventiende jaar, dan kon men zich als Duits burger laten uitschrijven, en was men vrij
van het vervuIIen van de dienstplicht.
Vanuit het Duitse Hannover en Westfalen waren het vooral ondernemende
jongemannen uit de betere middenstand die naar het buitenland trokken. Dat
de emigratie in hoofdzaak gericht was op Nederland mag nauwelijks verwondering wekken. Allereerst was de afstand vanaf de Duitse gebieden relatief
klein, maar daarnaast hebben de verhalen van hen die voordien slaagden in
Nederland grote invloed gehad (het zogenaamde echo-effect). Om het risico
van de sprong te verkleinen bood in de meeste gevallen een reeds gevestigde
vriend of familielid zijn hulp aan bij het vinden van onderdak en een betrekking. In het geval van Anton Dreesmann konden deze zaken via een eerder
naar Amsterdam geemigreerde neef geregeld worden.
Anton Dreesmann kwam in een stad terecht, welke na een lange periode van
stilstand rond 1870 begon uit te groeien tot een grote handelsstad, waarin oude
en nieuwe industrie tot bloei kwam en de fmanciele dienstverlening zich in
snel tempo ontwikkelde. Amsterdam bood in die tijd volop mogelijkheden
voor mensen met nieuwe initiatieven.
Dreesmann kreeg in eerste instantie een betrekking als winkelbediende in
de manufacturenzaak van de familie Biihrs aan de Nieuwendijk. Hij was hier
gedurende de eerste drie jaren intern en verdiende, zoals destijds gebruikelijk
was, gedurende zijn leertijd vrijwel niets. In 1874, na het voltooien van zijn
opleiding, werd Anton benoemd tot winkelchef van de nieuwe zaak van Btihrs,
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in de Amsterdamse Jordaan. In eerste instantie stelde hij zijn patroon voor om
compagnon te worden, maar toen de onderhandelingen hierover op niets waren
uitgelopen, bleef hij werknemer en beheerde hij de winkel nog een aantal jaren
in zijn eentje. 4
De wens om een eigen zaak te openen was, na het mislukken van deze onderhandelingen, steeds sterker geworden. Na enkele mislukte pogingen om
een geschikt winkelpand te krijgen, greep Dreesmann de onverwachte mogelijkheid aan om in de, hem inmiddels welbekende, Jordaan een hoekhuis aan
de Rozenstraat, hoek tweede Rozendwarsstraat te huren. Dit pand was te huur
voor f 500,-- per jaar en Anton dacht een bedrag van f 2.000,-- nodig te hebben om zijn wens te kunnen realiseren. Uiteindelijk kreeg hij dit bedrag te leen
van zijn oom Wilhelm Kerckhoff, 'Landesgerichtsdirektor' in Osnabriick. Met
dit startkapitaal en een geschikt pand stond Anton niets meer in de weg om
voor eigen rekening te beginnen, en zo opende hij op 28 september 1878 zijn
eerste eigen zaak.
Anton Dreesmann had van zijn patroon veel geleerd wat werkzaamheden
aanging, maar ook had hij van hem geleerd hoe hij zijn eigen zaak niet moest
drijven. Met Biihrs als voorbeeld was Anton vastbesloten om de zaken anders
aan te pakken. Dreesmann's handelsvisie was gericht op het opbouwen van
een vaste klantenkring, hetgeen hij trachtte te bereiken door zijn prijzen laag
te houden. Hij was namelijk van mening dat met lage prijzen en een bescheiden
winstmarge een hoge omzet gehaald kon worden. De grote omvang van de
verkopen zouden dan in een hoge bedrijfswinst resulteren. Hoewel Anton met
een zaak nog slechts over een klein inkoopvolume beschikte, dacht hij de
prijzen van de goederen laag te houden door restanten en faillissementspartijen
op te kopen en deze in de volksbuurt rondom zijn winkel af te zetten. Anton's
systeem van lage prijzen - kleine marge - hoge ornzet sloeg aan en al snel
liepen de zaken voorspoedig en kon er begin 1879 een eerste bediende worden
aangenomen. Volgens de eerste balans, die liep van 28 september 1878 tot 31
december 1879, bedroeg de omzet f 33.000,--, terwijl er een nettowinst overbleef van f 4487,231{2. HielVan waren de kosten voor het levensonderhoud reeds afgetrokken.

s

4
In zijn memoires meldt Anton Dreesmann hierover datmevrouw Biihrs zelfs naar Haseliinne
reisde om het een en ander met Antons ouders te bespreken, maar de onderhandelingen mislukten
zodat dit compagnonschap niets is geworden. AC.R. Dreesmann, 'Wordingsgeschiedenis van
een groote onderneming' . Niet uitgegeven memoires van AC.R. Dreesmann. Bussum, s.a . 3, aanwezig in het Historisch Archiefvan Vroom & Dreesmann Nederland B.V. te Amsterdam. Inventarisnummer A28. Overigens hebben de meeste archivalia in dit archief geen inventarisnummer,
indien bekend wordt er naar verwezen.
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Afbeelding 1a en lb. Anton Dreesmann (/) en Willem Vroom. Bran: Historisch Archie! V &D.

De zaken liepen zelfs z6 voorspoedig dat Anton Dreesmann het zich financieel kon veroorloven om naar een echtgenote om te zien. Op 6 augustus 1879,
minder dan een jaar na de opening van zijn eerste zaak, trouwde Anton met
Helena Tombrock, de oudste dochter van een welgesteldekatholieke winkelier
uit Franeker. Kort voor het huwelijk kocht Anton, wederom met van zijn oom
geleend geld, aan de overkant in de Rozenstraat een groter winkelhuis. Voor
de verbouwing kreeg Anton f 6.000,-- van zijn schoonvader te leen, waarna
het echtpaar onmiddeUijk na het huwelijksfeest boven de nieuwe winkel ging
wonen. Het succes van beide zaken zou nog vergroot worden toen er in het
nieuwe pand een afdeling voor gemaakt (onder)goed werd opgericht. In dit
atelier, ook wei knipperij genaamd, werd het assortiment door het succes vrij
snel uitgebreid met op maat gemaakte rokken, japonnen en blouses. De knipperij en het in eigen beheer vervaardigen van gemaakte goederen was destijds
iets geheel nieuws, een echte innovatie, waarvan het idee later door anderen

5

ibidem 5.

HONDELINK V&D, DE OPRICHlERS EN HUN ONDERNEMING

165

overgenomen werd. In de beide zaken in de Rozenstraat, die overigens ook op
zondag geopend waren, hebben in de periode 1879 tot en met 1887 in totaal
vijftien personeelsleden kortere of lang ere tijd gewerkt. Daamaast had de familie Dreesmann, reeds voor de geboorte van hun eerste kind in 1881, een
dienstbode in dienst. 6
Anton Dreesmann, inmiddels eigenaar van twee manufacturenzaken, onderhield goede contacten met andere ondememers. Zo ontmoette hij hen regelmatig in cafe Neubauer in de Kalverstraat, een cafe dat trouwens een trefpunt
van veel naar Amsterdam geemigreerde Westfalers was. Het is mogelijk dat
Anton Dreesmann via een van deze bevriende ondememers in contact is gekomen met zijn latere vriend, zwager en compagnon Willem Vroom.

Wilhelmns Hermanns Vroom (1850-1925)
Willem Vroom, geboren in Veendam, was de derde zoon van het echtpaar
Vroom-Vinke. De katholieke familie Vroom stamde uit een geslacht van
welgestelde landbouwers, die zich door contacten met Duitse kooplieden
eveneens op de handel hadden toegelegd, zo ook WiUem's ouders. Deze
hadden in Veendam een eigen manufacturenzaak, waar hem de eerste beginselen van het koopmansvak werden bijgebracht. Uit mijn onderzoek is gebleken dat Willem Vroom vanaf 1862 in Huissen (bij Arnhem) ruim
tweeenhalf jaar onderwijs heeft genoten op een particuliere kostschool. Later kreeg hij in Groningen en in Veendam zijn verdere opleiding in de
manufacturenbranche. Na een gedegen opleiding, veertien jaar ervaring en
met veel vakkennis vertrok Willem Vroom op dertigjarige leeftijd naar Amsterdam om daar een eigen manufacturenzaak op te gaan zetten.
Om trent Willems motieven voor zijn vertrek is niets met zekerheid te zeggen, maar waarschijnlijk zag hij in Amsterdam mogelijkheden, die hem in het
Groningse land niet werden geboden. Ook is het mogelijk dat hij door zijn
eerder naar Amsterdam gemigreerde neef H.J. Vroom werd overgehaald om
zich in die stad te vestigen. Net als Anton Dreesmann beschikte Willem Vroom
over onvoldoende eigen fmanciele middelen om een eigen zaak te beginnen,

6
Gegevens afkomstig uit de Burgerlijke Stand van Amsterdam: Bevolkingsregister 18741893, bandnurnmer 2104, deelnurnmer 423, bladnurnmer 252 en bandnurnmer 2109, deelnurnmer
428, bladnurnmer 234.

166

JbGBT 9(1992)

en was hij op de financiele hulp van familieleden aangewezen. Met de geleende f 1.500,-- kocht hij oruniddellijk na zijn komst naar de hoofdstad een eigen
winkelpand aan de Leliegracht, hoek Keizersgracht, waar hij, samen met zijn
dienstbode, boven ging wonen. Binnen een week opende Willem zijn eerste
eigen zaak, die overigens vanaf het begin op zondag gesloten was. Dit was
opmerkelijk, omdat een algemene zondagssluiting in die tijd nog niet bestond.
De zaken liepen redelijk, althans goed genoeg om hem en zijn dienstbode te
kunnen onderhouden. Zo bedroegen de kasontvangsten over de maanden mei
tot en met december 1881 in totaa1 f 9.302,--, terwijl de winst dat jaar
f 524,621/2 bedroeg. In 1882 verdubbelde de kasopbrengsten bijna tot een
7
totaa1 van f 18.014,50 en bedroeg de winst f 880,32.
Voor zover bekend had Willem Vroom geen eigen atelier waar kleding
vervaardigd werd. Toch maakte gemaakte kleding een belangrijk deel
uit van zijn collectie. Zo verkocht hij behalve vele soorten stoffen, manufacturen en tafellakens ook gemaakte broeken, overhemden en meisjesmantels. In de artikelgroep 'gekleurde lakens' stond in 1882 een opmerkelijke post op de goederenbalans voor 42 el Dreesman-Iaken a
f 0,40 (f 16,80), terwijl er op de eindbalans een factuurschuld stond aan
A. Dreesmann, hier ter stede,.8 Zoals hierboven al werd aangegeven is
het onduidelijk hoe Willem Vroom met Anton Dreesmann in contact
kwam. Uit het bovenstaande zou kunnen worden afgeleid dat beide heren Vroom en Dreesmann in de loop van 1882 een zakelijke band hebben
opgebouwd, van waaruit mogelijk op den duur een onderlinge vriendschapsband is ontstaan . Minstens zo belangrijk was het feit dat Anton
Dreesmann onder eigen naam lakens verkocht en dat deze goederen ook
in andere dan in zijn eigen winkels te koop werden aangeboden.
In zijn memoires beschreef Anton Dreesmann hoe H.1. Vroom er bij hem
op aandrong dat Willem zou gaan trouwen. Daartoe zou Anton Willem in
contact brengen met de zussen van zijn vrouw. De kennismaking met de familie Tombrock verliep succesvol en op 10 januari 1883 trad Willem Vroom
(32) in het huwelijk met Francisca Tombrock (20). Willem en Anton waren
nu behalve vrienden ook zwagers van elkaar geworden. Bovendien zou deze
familieband vier jaar later ook nog worden uitgebreid met een economische
band. De omzetten van Willem's zaak bedroegen in 1883 en 1884 respectie7
Handgeschreven kasboekje van Willem Vroom dd. 7 mei 1881 tot 10 oktober 1885, aanwezig in het Historisch Archief van Vroom & Dreesrnann Nederland B. V. te Amsterdam.
8
Inventaris 1882, dd. 12 december 1882.1nventarisboekWillem Vroom 1881-1892enBalans
1882, dd. 12 december 1882. BalansboekWillem Vroom 1881-1889, beiden aanwezig in het Historisch Archief van Vroom & Dreesrnann Nederland B. V. te Amsterdam.
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velijk f 19.360,50 en f 20.864,50, terwijl er die jaren respectievelijk
f 902,091/2 en f 657,451/2 aan winst overbleer,9 Hieruit bleek weI dat deze
zaak ondanks alle moeite en inspanningen onvoldoende vooruitzichten bood.
De stand was te slecht om de winkel tot grote bloei te brengen. De slechte
resultaten kunnen ook deels het gevolg zijn geweest van de tot dan toe door
Willem gehanteerde oude detailhandelsgewoontes en de door hem gevoerde
prijzenpolitiek. Deze was narnelijk niet op lage prijzen gericht, dit in tegenstelling tot die van Anton Dreesmann. Anton Dreesmann wilde zijn zwager
graag helpen en toen hem in 1885 door een bevriende makelaar een manufacturenzaak op de Wittenburgergracht werd aangeboden, wisthij Willem Vroom
te bewegen de zaak over te nemen. Na een verbouwing kon Willem meteen
beginnen met een grote uitverkoop van de inventaris. Voor het eerst werd door
hem tegen vaste prijzen en tegen contante betaling verkocht. Deze uitverkoop
sloeg enorm aan en aangemoedigd door het succes besloten beide heren voortaan in hun winkels vaste prijzen aan te houden en in combinatie met Anton's
lage prijzenpolitiek geschiedde de verkoop in hun zaken sindsdien tegen lage,
doch vaste prijzen, uitsluitend acontant zonder enige korting. Dit systeem van
vaste prijzen acontant was weliswaar niet uniek, maar het werd nog niet op
uitgebreide schaal in de Nederlandse detailhandel toegepast.
De nieuwe manufacturenzaak van Willem Vroom liep duidelijk beter dan
zijn oude en niet lang daama werd de winkel aan de Leliegracht gesloten en
ging de familie Vroom boven de nieuwe zaak wonen. 10 Overigens was deze
winkel in tegenstelling tot die op de Leliegracht weI op zondag geopend, maar
gezegd moet worden dat de winkelontvangsten over het algemeen ver achterbleven bij die van de andere dagen van de week. Willem Vroom bezat met zijn
winkel op de Wittenburgergracht een eigen goedlopende manufacturenzaak
en het zou al vrij snel komen tot een informele samenwerking met zijn zwager
Anton Dreesmann.

9 Balans 1883, dd. 12 december 1883. Balansboek Willem Vroom 1881-1889, aanwezig in
het Historisch Archiefvan Vroom & Dreesrnann Nederland B.V. te Amsterdam.
10 De kasopbrengsten van de zaak op de Wittenburgergracht bedroegen over de laatste vijf
rnaanden van 1885 en het gehele jaar 1886 respectievelijk f 22.705,-- en f 50.234,--. (vergelijk
de kasontvangsten van de zaak op de Leliegracht over hetjaar 1884: f 20.864,50) Kasboek Wit·
tenburgergracht dd. 8 augustus 1885 tot 6 oktober 1890, aanwezig in het Historisch Archief van
Vroom & Dreesrnann B.Y.te Amsterdam.
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Samenwerking
De samenwerking tussen beide zwagers kwam het duidelijkst naar voren in
de gezamenlijke inkoop met H.J. Vroom die, op zijn buitenlandse rei zen,
ook voor Anton en Willem partijen goederen inkocht. Door deze directe gezamenlijke inkoop op beurzen en bij fabrikanten konden de drie ondernemers de vele tussenliggende distributieschakels omzeilen. Op die manier
verkregen zij een prijsvoordeel, dat zij op hun beurt doorgaven aan hun
klanten. Door deze inkoopstrategie en de daannee samenhangende lage prijzen namen de zaken van Vroom en Dreesmann in de afzetrnarkt een sterke
concurrentiepositie in. Deze positie werd nog versterkt door het verkopen
van zogenaamde 'beginartikelen' (lokartikelen) tegen inkoopsprijs. Door
middel van deze succesvolle handelspolitiek wisten Vroom en Dreesmann
uiteindelijk de grote massa klanten aan te trekken, welke in die jaren langzamerhand op de markt kwamen.
Beide ondernemers bezaten ieder hun goedlopende manufacturenzaken en
waren daardoor op hun beurt in staat om andere familieleden te helpen bij hun
migratie naar Amsterdam. De meesten van hen (ook aangetrouwde familie)
kregen eerst een opleiding in een van de Amsterdamse vestigingen, alvorens
later zelf een vestiging in ons land op te richten. Zo wilde Wolbert Vinke, een
neef van Willem Vroom, een eigen zaak beginnen en samen met beide zwagers
ging hij op zoek naar een geschikt pando De stand van het huis in de Weesperstraat, dat hen werd aangeboden, was goed maar het pand zou pas een jaar later
beschikbaar komen. Vinke zocht verder en toen hij goed en wei boven zijn
nieuwe zaak aan de Koningstraat woonde, werd hetzelfde pand in de Weesperstraat opnieuw aangeboden. Omdat Anton wei mogelijkheden zag, ging hij
naar Willem Vroom en in zijn memoires beschreef hij het begin van de samenwerking tussen hem en Willem als voigt:
'Toen zeide ik (A.C.R. Dreesmann) hem spontaan: "Het is zoo bijzonder
mooi gelegen, willen wij het samen nemen?" Mijn zwager antwoordde na
even nadenken: "Ja dat is goed" en zoo werd in mei 1887 de eerste zaak van
Vroom & Dreesmann geopend'. 11
Op 15 april 1887 maakten beide heren Vroom en Dreesmann een gezamenlijke akte van Vennootschap op 'tot het drijven eener zaak in manufacturen
en aanverwante artikelen (... ) de zaak zal worden gedreven in het perceel

11

AC.R Dreesmann, 'Wo rdingsgeschiedenis'. 9.
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Weesperstraat 70 onder de fmna Vroom & Dreesmarm'. 12 Willem Vroom
was ouder dan Anton, een gegeven dat destijds nog veel gewicht in de
schaal legde en daarom ging de zaak Vroom & Dreesmarm heten en niet
Dreesmarm & Vroom, wat qua alfabetische volgorde van hun namen meer
voor de hand had gelegen. Het was in die tijd gebruikelijk om behalve de
namen van de eigenaren ook een symbool op de gevel te vermelden. Vooral
de lOn was destijds een veel gebruikt symbool voor winkels in het algemeen
en manufacturenzaken in het bijzonder. Wellicht gemspireerd door de symbolische betekenis beg onnen Anton en Willem hun eerste gemeenschappelijke zaak dan ook onder de naam 'VROOM & DREESMANN' bijgenaamd
'DEZON,.1 3
Anton Dreesmarm verschafte het bedrijfskapitaal van vierduizend gulden
tegen eenjaarlijkse rente van vier procent. Met dit startkapitaal en een geschikt
pand hadden beide vennoten aileen nog een vakbekwame bedrijfsleider nodig.
Deze werd gevonden in de persoon van Nicolaas Dreesmarm, een jongere
broer van Anton. Daarmee was hij de eerste in een lange rij van familieleden
van beide oprichters, die de lei ding kreeg in een van de nieuwe vestigingen
van Vroom & Dreesmarm. Ben gebrek aan kandidaten zou zich in de over het
algemeen kinderrijke rooms katholieke families niet of nauwelijks voordoen:
bedrijfsleiders waren - zeker in die begintijd - lOnder uitzondering farnilieleden die, na een opleiding in de manufacturenbranche in een van de Amsterdamse vestigingen, elders in ons land een nieuw V&D-fIliaal gingen opzetten.
Dit reservoir van potentiele directeuren stelde Anton en Willem later in staat
om een sneUe spreiding van hun winkelbestand over Nederland te realiseren,
maar vooralsnog beperkte de expansiedrift van de beide zwagers zich tot Amsterdam.
De akte van Vennootschap van 1887 was voorlopig nog maar het begin van
de samenwerking tussen de heren Vroom en Dreesmarm. De zaak in de Weesperstraat werd weliswaar voor gezamenlijke rekening gedreven, maar verder
bleven zowel Willem als Anton hun zaken voorlopig onafhankelijk van elkaar
exploiteren. In de beginjaren waren de allereerste fIliaien van de fmna Vroom

12 Akte van Vennootschap A Dreesmann en W. Vroom, Amsterdam, 15 april 1887, aanwezig
in het Historisch Archief van Vroom & Dreesmann.
13 Manufacturen kocht men bij ' Magazijn de Zon' ofkortweg ' De Zon' . Onder deze naam zouden de winkels van Anton en Willemlangetijd bij het publiekbekend staan. Ronddeeeuwwisseling
verdween de benaming 'De Zon' langzamerhand van de voorgeve1s. Aanvankelijk bleefhet publiek over 'De Zon ' spreken en pas tegen het einde van de jaren twintig van deze eeuw raakte
deze naam definiti efin de vergetelheid. J.A Kok,RP .C. van der Pauw en AAM. van Woerkom,
red., 1887-1987. 100 jaar Vroom & Dreesmann (Amsterdam 1987) 11.

170

JbGBT 9(1992)

Afb. 2 De eerste zaak in de Amsterdamse Jordaan. Bron: Historisch ArchiefV&D .
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& Dreesmann over het algemeen in zogenaamde volksbuurten gevestigd. De
klanten kwamen bijna zonder uitzondering uit de buurt en adverteren was
vol gens beide ondememers dan ook onnodig. Zij vertrouwden liever op de
'goede roep' van hun zaken, irruners het nieuws over hun lage prijzen zou zich
via mond tot mond reclame door de buurt verspreiden. De klan ten van V&D
waren overigens over het algemeen rooms-katholiek, maar er waren ook mensen van andere geloofsrichtingen kJant bij de finna. Zo telde de eerste gezamenlijke vestiging in de Weesperstraat bij de opening veel joodse klanten. 14
Deze vestiging zou later nog eens te maken krijgen met een boycot door diezelfde kJanten. 15 In 1889 openden beide fmnanten een nieuw filiaal op de
Vijzelgracht en daarmee bezaten Anton en Willem aan het einde van dat jaar
samen vijf zaken, waarvan de omzetten bleven groeien. Echter, een steeds
terugkerend probleem was de verdeling van gekochte partijen goederen. Waren de artikelen goedkoop, dan wilde elk huis (zoals de zaken van V&D genoemd werden) graag een zo groot mogelijk deel hebben, maar was de keus
minder gelukkig, dan gaf dat dikwijls ook aanleiding tot moeilijkheden. Om
deze onaangenaamheden in de toekomst te vermijden, besloten beide ondernemers aan het eind van 1889 om van alIe zaken een combinatie te maken. Na
ondertekening van een nieuwe akte van vennootschap vormden de vijf zaken
van Willem Vroom en Anton Dreesmann vanaf 8 januari 1890 een combinatie
en werden ze voor gezamenlijke rekening gedreven. Daarmee was de algehele
samenwerking tussen beide ondememers een feit.

De onstuitbare expansie
Sinds 1890 waren de zaken van de beide ondememers definitief op zondag
gesloten. Dit in tegenstelling tot de meeste andere zaken in de manufacturenbranche, die pas enkele jaren later dit voorbeeld zouden volgen. De reden
voor deze zondagssluiting van de zaken van beide katholieke zwagers za1

14 'Bij de opening van den winkel , het was op een Zaterdagavond hebben wij het eerste uur
grooten angst uitgestaan, want ....... er kwam geen een klant. Wij open den den winkel n.1. een uur
te vroeg. want de Sabbath was nog niet voorbij . Daama begon het te lopen, en vandien ging de zaak,
de groote in aanmerking nemende, zeer goed'. AC.R Dreesmann. 'Wordingsgeschiedenis'. 9.
15 ' ... ook stond ertoen een V&D en daarvan weetiknog datjedaar aileen in dienst kon komen
wanneer je katholiek was. Op den duur konden ze dat echter niet volhouden omdat het joodse
publiek de zaak begon te boycotten.' Aileen katholieken in dienst? Dan ook geen geld van an·
dersdenkenden!', K. Roosnek, 'Herinneringen in en om de jodenbuurt I ' . Ons Amsterdam (1981)
142.
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behalve de zondagsrust ook de omzet op die dag zijn geweest. Deze bleef
namelijk ver achter bij die op andere dagen in de week.
De overzichtelijke omzetgegevens van de firma Vroom & Dreesmann waren
het werk van Willem Vroom. Hij behartigde namelijk vanaf het begin het
administratieve en fmancieIe gedeelte van de ftrma, terwijl Anton Dreesmann
voomamelijk de inkoop en de organisatie van de verkoop voor zijn rekening
nam. Deze taakverdeling, hun specifieke kennis van de manufacturenbranche
en het feit dat beide zwagers elkaar zo goed aanvulden lijkt een extra impuls
voor het succes van de fmna geweest te zijn. Met vijf eigen zaken begon de
Amsterdamse markt rond 1892 verzadigd te raken. Het werd tijd om buiten
de hoofdstad een nieuwe vestiging te openen. De keuze viel daarbij eigenlijk
bij toeval op Rotterdam omdat ' daar goede zaken waren te maken' , aldus een
goede handelsvriend van WiUem Vroom en Anton Dreesmann. 16 Rotterdam
was destijds door de enorme ontwikkeling en uitbreiding van de haven een
snel groeiende stad en beide zwagers huurden er een geschikt pand op de
Binnenweg. Wolbert Vinke werd de directeur van deze nieuwe vestiging omdat zijn eigen zaak aan de Koningstraat in Amsterdam niet voldoende rendeerde. Naar alle waarschijnlijkheid werd het Rotterdamse filiaal op 'ftfty/fIfty'
basis geexploiteerd. Daarbij zorgden Anton en Willem voor een pand en de
voorraden van de nieuwe winkel, terwijl Vinke de zaak runde. Met een geschikt pand en een capabele compagnon stond niets de opening van de nieuwe
zaak meer in de weg. De openingsdatum werd op 19 maart 1892, de feestdag
van Sint Jozef, vastgesteld. Het was toen narnelijk al een goede gewoonte om
nieuwe zaken van de firma Vroom & Dreesmann op een katholieke feestdag
te openen en kerkelijk te laten inzegenen. De Rotterdamse vestiging werd een
groot succes en na enige jaren werd er in de havens tad vanuit het pand aan de
Binnenweg een aantal nieuwe ftlialen elders in deze stad geopend.
Aangemoedigd door het succes in Rotterdam gingen beide ondememers
door met de verdere uitbreiding van hun zaken. Den Haag was als derde grote
stad van Nederland in 1893 aan de beurt. Het werd een enorm succes en de
totale kasontvangsten van de winkel in de Haagse Spuistraat overtroffen in het
jaar 1894 zelfs de resultaten van de Amsterdamse zaken. 17

16 AC.R Dreesmann. 'Wordingsgeschiedenis'. 15.
17 Totale kasopbrengsten van het Haagse filiaal in vergelijking met de omzetten van de drie
grootste Amsterdamse vestigingen van de firma Vroom & Dreesmann in de periode I janua·
ri 1894 tot en met 31 december van dat jaar:
Den Haag, Spuistraat 45
flI6.785,-Amsterdam, Utrechtsestraat 136 f 94.643,-Amsterdam, Wittenburgergracht 9 f 89.076,--
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Met de succesvolle uitbreidingen in Rotterdam en Den Haag bezaten Anton
en Willem sinds september 1893 naast hun Amsterdamse zaken ook een
aandeel in de twee filialen buiten de hoofdstad. De ornzetten en de winst
van de firma vertoonden een stijgende lijn en deze goede resultaten stelden
de beide ondernemers in staat om in Amsterdam 'op stand' te gaan wonen.
Anton Dreesmann was de eerste die naar een betere buurt verhuisde: vanaf 1
november 1894 woonde het gezin Dreesmann op het adres Prinsengracht
379. Twee maanden later verhuisde de familie Vroom naar het huis op het
adres Prinsengracht 1013, dat sindsdien ook a1s kantoor van de firma fungeerde.
Omstreeks 1895 brak voor Nederland een tijd van snelle econornische groei
en modernisering aan. Nederland profiteerde volop van de internationale opgaande conjunctuurgolf. De groeiende bedrijvigheid en toepassing van nieuwe
technische vindingen veroorzaakten een toename van arbeidsproduktiviteit en
werkgelegenheid. De voortdurend groeiende stroom nieuwe consurnptie-artikelen die het gevolg was van deze ontwikkelingen werden via het snel groeiende Nederlandse winkelbedrijf afgezet. Na 1895 valt er dan ook een sterke
uitbreiding van het aantaI winkels te constateren. De fmna Vroom & Dreesmann had toen aI een mime voorsprong op haar concurrentie opgebouwd en
juist in de periode 1895-1912 nam het aantaI zaken van de firma flink toe. Na
Rotterdam en Den Haag volgden achtereenvolgens Nijmegen (1895), Arnhem
(1896), Haarlem (1896) en Utrecht (1898). Het fIliaal in Utrecht haalde in mei
1899 a1s eerste vestiging een gerniddelde omzet van f 1000,-- per dag! Voor
deze uitbreiding van het aantaI filialen werd door beide ondememers het principe van de interne fmanciering toegepast, hetgeen wil zeggen dat, zeker in de
beginjaren, geen vreemd kapitaal werd geleend, maar dat de uitbreidingen uit
het eigen vermogen van de fmna werden gefmancierd. Deze methode van
interne financiering was op zich niet uniek in de Nederlandse detailhandel en
werd vaker door van oorsprong Westfaalse ondememers hier toegepast. Het
was overigens een bewuste strategie van de beide oprichters Vroom en Dreesmann om het bedrijfskapitaal van hun firma zo veel mogelijk intact te laten en
daarom zijn zij a1tijd zeer voorzichtig geweest om geld uit hun zaken te nemen
om huizen aan te kopen. In plaats daarvan huurden zij nieuwe panden liever.
Het in snel tempo openen van nieuwe filialen was een onderdeel van het com-

Amsterdam, Vijzelgracht 21 f 88.879.-- Kasboek Vroom & Dreesmann Den Haag dd.
23 september 1893 tot 31 maart 1899 en lournaal van de firma Vroom & Dreesmann 1890-1903,
beiden aanwezig in het Historisch Archief van Vroom & Dreesmann Nederland B. V. te Amsterdam.
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merciele beleid van de firma Vroom & Dreesmarm. Beide ondememers streefden bewust een sterke expansie van het aantal ftlialen van hun firma na, om
zo het inkoopvolume te vergroten. Door grote kwantiteiten in te kopen en deze
prompt te betalen kon de firma interessante inkoopcondities en kortingen bij
leveranciers en fabrikanten bedingen. Op hun beurt proflteerde elk filiaal van
deze gezamenlijke inkoop door de firma. Het hierdoor ontstane prijsvoordeel
verschafte de vestigingen van de fuma Vroom & Dreesmarm een gunstige
concurrentiepositie ten opzichte van andere winkeliers. Daamaast beschikte
elk ftliaal over kredieten in rekening-courant bij Vroom & Dreesmarm Amsterdam, waardoor zij in staat waren om grote voorraden aan te houden en het
assortiment regelmatig uit te brei den. Elk nieuw geopend filiaal vergrootte op
haar beurt weer het totale inkoopvolume, waardoor nog scherper kon worden
ingekocht. Hierdoor kwam de firma Vroom & Dreesmarm in een positieve
vicieuze cirkel terecht. Ret innovatief denken, de nieuwe handelsvisie en het
snel realiseren van deze denkbeelden in de praktijk, gaven Anton en Willem
een voorsprong op hun concurrenten.
Met de economische eenwording van Nederland in de negentiende eeuw
ontstonden nieuwe mogelijkheden voor regionale centra om bepaalde specialisaties in de secundaire en tertiaire sector uit te bouwen, hetgeen meestal tot
aanzienlijke groei van deze centra leidde. De fuma Vroom & Dreesmarm heeft
door in deze nieuwe groeikemen filialen te vestigen geproflteerd van de sterk
gestegen koopkracht van de plaatselijke bevolking. Zo startte de ondememing
kort voor de eeuwwisseling in het Zuiden door op 28 maart 1899 tegelijkertijd
een winkelpand in 's-Hertogenbosch te huren en er een in Tilburg te kopen.
Oaama volgden Breda (1901), Middelburg (1902) en Maastricht (1907). Ook
in Noord-Nederland begon de firma Vroom & Oreesmarmmetnieuwe ftlialen
door in Leeuwarden (1902) en in Sneek (1909) vestigingen te openen. Ret is
opmerkelijk dat een stad als Groningen pas in 1958 een V &0-vestiging kreeg.
Oit had te maken met het feit dat Caspar Vroom, de oudere broer van Willem,
in de Herestraat in die stad een eigen manufacturenzaak bezat. Willem Vroom
heeft nimmer een bedrijf van Vroom & Oreesmann in Groningen willen vestigen, om zijn broer geen concurrentie aan te doen.
Om deze nieuwe V &O-vestigingen elders in Nederland onder de aandacht
van de bevolking te brengen werden er openingsadvertenties geplaatst en werd
de gevel voorzien van nieuwe uithangborden. Ook verschenen aan het begin
van deze eeuw de eerste speciale V &D-catalogi en werd er, hetzij in het begin
wat aarzelend, begonnen met het regelmatig plaatsen van dagbladadvertenties
van de fuma. Ret is daarbij opvallend dat juist de filialen in de provincie met
deze vorm van adverteren waren gestart. Door middel van deze dagbladadvertenties probeerden deze zaken namelijk hun klanten 'van buiten' te 'lokken'.
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Daarbij hadden deze fllialen het voordeel dat de advertentietarieven in de regionale bladen aanzienlijk lager waren dan die in de grote landelijke bladen.

Consolidatie 1905-1912
Het publiek maakte in deze periode in een steeds groter aantal Nederlandse
steden kennis met het uitgebreide assortiment en de lage prijzen van de fIrma Vroom & Dreesmann. Met name in de periode 1905-1912 yond een
nieuwe uitbreidingsronde plaats en werden er nieuwe fIlialen opgericht vanuit reeds bestaande vestigingen. Zo opende de vestiging in 's-Hertogenbosch twee nieuwe fIlialen in Eindhoven en Helmond en de zaak in Nijmegen deed hetzelfde in VenIo en Tiel. Op deze manier nam het aantal filialen
van de firma zeer snel toe. In 1905 bezaten beide ondememers, behalve hun
eigen Amsterdamse zaken, ieder ook een aandeel in de verschillende filialen
elders in het land, die voor zover bekend allemaal goede verkoopresultaten
boekten.
Uit de laatst beschikbare omzetcijfers van de Amsterdamse vestigingen
blijkt dat de totale kasontvangsten van deze zaken over het jaar 1903
f 980.038,-- bedroegen. Naar alle waarschijnlijkheid werd hetjaar daarop de
18
magische grens van f 1.000.000,-- overschreden. Hetaandeel van beidezwagers in hun zaak bedroeg respectievelijk f 561.344,88 voor Willem en
f 532.984,45 voor Anton, terwijl in 1912 het jaarlijkse prive-inkomen van
Dreesmann al f 125.300,-- bedroeg. 19 Beide ondememers, die hun zaken met
geleend geld waren begonnen, waren geslaagde zakenIieden en hun vermogen
stelde hen, voor zover hun werkzaamheden voor de fmna het toelieten, in staat
om zich actief in te zetten voor tal van organisaties op charitatief en sociaal
gebied. Anton Dreesmann heeft zich bijvoorbeeld heel actief ingezet voor het,
op zijn initiatief opgerichte, Majella ziekenhuis in Bussum en beide ondeme20
mers waren onder andere lid van de charitatieve Sint Vincentiusvereniging.

18 J ournaal van de Ii rma Vroom & Dreesmann 1890-1903, aanwezig in het Histori sch Archief
van Vroom & Dreesmann B.Y. te Amsterdam.
19 Daarmee had Anton Dreesmann dat jaar het hoogste ruiver inkomen van Bussum, de gemeente waar hij in 1901 een villa aan de Brinklaan had laten bouwen en was gaan wonen. Bron:
Kohieren van den hoofdelijken Omslag, zonder nummer, aanwezig (tot 1912) in de depots van
het Gemeente-archiefvan Bussum.
20 De St Vmcentiusvereniging werd in 1846, naar Frans voorbeeld, opgericht. A1s particuliere
instelling was het de bakermat voor allerlei vormen van verzorging. Het primaire doel van de
vereniging was, door middel van het bedrijven van 'liefdewerken', zelfheiliging van haar leden.
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Door de sterke uitbreiding van het aantal fllialen van de finna kregen beide
ondememers steeds meer behoefte om hun prive-vermogen af te zonderen van
het bedrijfskapitaaJ. Daartoe was het nodig om de fmna om te zetten in een
andere organisatievorm. Na een afweging van de voor- en nadelen kozen de
beide ondememers voor de rechtsvorm van de N.V. De Naamloze Vennootschap is een juridische vorm van een ondememing waarbij het vermogen van
de vennootschap in aandelen onderverdeeld is en daarom is het vermogen van
de N.V. niet te vereenzelvigen met de prive-vermogens van de vennoten. Ook
de aansprakelijkheidsuitsluiting en het feit dat de continutteit door middel van
de overdraagbaarheid van de aandelen beter is gewaarborgd speelden bij de
keuze voor de rechtsvorm van de N.V. een belangrijke rol: in 1905 waren
Anton en Willem respectievelijk 50 en 54 jaar oud, een leeftijd waarbij ze
rekening moesten gaan houden met de continutteit van hun finna. De fiscale
nadelen van een N.V., waarbij over de winst vennootschapsbelasting en over
eventueel dividend inkomstenbelasting moet worden betaaJd, konden de vennoten ondervangen door een groot deel van de winst te reserveren en in open
en stille reserves onder te brengen. Immers over de door de N. V. gereserveerde
winst hoeft geen belasting betaaJd te worden.
Op 23 mei 1905 werden de Amsterdamse vestigingen omgezet in de besloten
Naamloze Vennootschap Amsterdamsche Manufacturenhandel van Vroom &
Dreesmann. Hetmaatschappelijke kapitaaJ van de N.V. bedroeg zeshonderdduizend gulden, verdeeld in 120 aandelen it f 5.000,--, waarvan beide ondernemers ieder de he 1ft van de aandelen bezaten. Kort na de oprichting van de
Amsterdamse N. V. werden de meeste bestaande vennootschappen omgezet in
nieuwe besloten N.V.'s. De aandelen van deze N.V.'s kwamen voor de helft
in handen van de plaatselijke directeuren, terwijl Anton en Willem ieder de
21
helft van de resterende aandelen bezaten. Deze verdeling van de aandelen
(50%-25%-25%) waarborgde de betrokkenheid van de directeuren met hun
'eigen' zaak, hetgeen weer een positieve invloed had op de resultaten van de
desbetreffende N. V. Anton Dreesmann en Willem Vroom waren behalve aan-

Naast het uitdelen van voedsel, schoeisel en kJeding hield de vereniging zich ookonder andere
bezig met het oprichten van scholen en bibliotheken en met kinderbescherming, reclassering en
de opvang van verwaarloosde jeugd. T. Duffhues, A Felling en J. Roes. Bewegende patronen,

een analyse van het landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980
(Baarn 1985) 84-85.
21 In totaal bedroeg de nominale waarde van hun aandelen in aile NY's van de Vroom& Dreesmann in hetjaar 1905 f 594.000,-- per persoon. Notulenboeken vanaf de oprichting van de desbetreffende N.V.'s, aanwezig in het Historisch Arclllefvan Vroom & Dreesmann B.Y. te Amsterdam.
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deelhouders bovendien tot 1919 de enige commissarissen van de overige vennootschappen, waardoor zij grote invloedhadden op de besluitvorrning binnen
de desbetreffende N.V.'s en daardoor op de besteding van de winst.
In 1905 bedroeg de totale omzet van alle N.V.'s van Vroom & Dreesmann
(exclusief de Amsterdamse) f 4.043.531,--, terwijl het totale batig saldo dat
jaar f 373.129,49 bedroeg. 22 In totaal keerden deze vennootschappen datjaar
f 168.500,-- (dat is ± 45% van de winst) als dividend Uit. 23 Sommige 'buitenvennootschappen' keerden nadien zelfs in enkele gevallen dividendpercentages van 40% tot zelfs 150% uit aan de aandeelhouders.24 Deze percentages
stonden duidelijk in schril contrast met dat van de Amsterdamse N.V., welke
over het algemeen slechts een klein gedeelte van de winst als dividend uitkeerde. Bij de verdeling van de winst van Amsterdamse N.V. pasten Anton en
Willem als grootaandeelhouders en directeuren namelijk een conservatieve
dividendpolitiek toe om zo de reserves van hun vennootschap op een zo hoog
mogelijk ni veau te brengen, teneinde de centrale rol als 'moedermaatschappij'
te bestendigen. Ook de afschrijvingspolitiek van Vroom & Dreesmann was
behoudend te noemen. Door investeringen binnen een jaar af te schrijven en
een restant van de winst in lOgenaarnde afschrijvingsfondsen onder te brengen, kon de N.V. Manufacturenhandel Vroom & Dreesmann haar jaarlijkse
winst flink verrninderen, waardoor er minder vennootschapsbelasting betaald
hoefde te worden.
Om steeds meer klanten aan te trekken ging Vroom & Dreesmann in de
eerste twee decennia van deze eeuw haar prijzen en assortiment op een steeds
grotere groep consumenten uit verschillende welstandsklassen afstemmen.
Kemwoorden van deze destijds met succes gevoerde handelspolitiek waren:
goedkoop, een goede kwaliteit en een grote keus. Behalve lage prijzen was de
mime keus een zeer belangrijk verkoopargument geworden. Ret oorspronkelijke assortiment manufacturen lOU zich namelijk rond de eeuwwisseling en
daarna langzaam maar zeker uitbreiden en uiteindelijk uitgroeien tot een vrij

22 Omzet- en winstcijfers van de zogenaamde 'buitenvennootschappen' elders in ons land over
het jaar 1905, zoals die blijken uit de notulenboeken van deze NY's, ibidem.
23 A1gemene Wmstrekening per 31 december 1905. Balansboek van de firma Vroom & Dreesmann 1887-1921, aanwezig in het Historisch Archiefvan Vroom & Dreesmann.
24 Zo keerde bijvoorbeeld de Bredasche NV over de jaren 1911, 1912 en 1913 respectievelijk
40%,45% en 50% dividend uit, terwijl de Deventer NY over hetjaar 1924 zelfs 150% dividend
uitkeerde. Het waren vooral de winsten van de NY's welke, in verhouding met andere vestigingen,
een lage winst behaalden, die vrijwel in het geheel als dividend aan de aandeelhouders werden
uitgekeerd. Notulenboeken van de desbetreffende NV's, aanwezig in het Historisch Archiefvan
Vroom & Dreesmann.
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volledig warenhuisassortiment. Aanvankelijk hestond het assortiment hoofdzakelijk uit manufacturen maar met de komst van de 'knipperij' werd het assortiment uitgebreid met gemaakte goederen (ondergoed en bovenkleding).
Ook werden in een vroeg stadium reeds vloerzeilen en karpetten verkocht,
terwijl de artikelgroep 'korte waar' aI in het jaar 1890 met kerstboomgoed,
parapluies en parasols werd uitgebreid. Enkele jaren later, in 1896, werd het
assortiment met de tot dat moment branchevreemde woninginrichtingsartikelen verder uitgebreid. Toen namen beide zwagers namelijk in Haarlem de
panden, inventaris en goederen van een daar gevestigde ftrma over. Na taxatie
van de bedden- en tapijtenafdeling van dit bedrijfnamen ledikanten, bedden,
wiegen, matrassen en 'waschstellen' een belangrijke plaats in het assortiment
van de fmna Vroom & Dreesmann in. Een andere uitbreiding van het assortiment kwam voor rekening van een gelegenheidskoop in aardewerk. Dit was
het begin van de latere huishoudafdeling, van waaruit na verJoop van tijd de
afdelingen voor glas en aardewerk, haarden, kachels en gereedschappen ontstonden. Vit de verkoop van dozen postpapier ontstond via een uitbreiding
met onder andere blocnotes, pennen en enveloppen de zogenaamde kantoorboekhandel. Door in de daarop volgende jaren steeds nieuwe, complementaire,
artikelgroepen in haar collectie op te nemen evolueerde V &D langzaam naar
een warenhuisorganisatie. Over het aIgemeen kan men stellen dat deze uitbreiding zich volgens een logisch principe ontwikkelde, maar sprong en in en verbreding van het assortiment waren soms wei het gevolg van toevaIligheden.
Weliswaar was V &D hierbij geen trendsetter waar het de nieuwste artikelen
betrof, maar de fmna kon door haar enorme inkoopvolume en gunstige inkoopcondities haar assortiment vrijwel voortdurend uitbreiden, zonder aI te
, gewaagde' artikelen in de collectie op te nemen.
Het succes van de fmna en de voortdurende uitbreiding van het gevoerde
assortiment veroorzaakte in de meeste vestigingen aI snel een nijpend ruimtegebrek. De oorspronkelijke panden bleken namelijk na korte tijd aI veel te
klein en om aan de groeiende hehoefte aan verkoopruimte te kunnen voldoen
werd aI snel hegonnen met het opkopen van ornliggende panden. Het viel niet
aItijd mee om de huis- en winkeleigenaren tot verkoop aan V&D te bewegen.
Men was op de hoogte van de goede gang van zaken van de ftrma en zodra de
naam Vroom & Dreesmann viel, verhoogden de meeste eigenaren hun vraagprijs aanzienlijk. BehaIve met hoge vraagprijzen kampte de fmna met het
probleem dat sommige winkeliers, die uit concurrentie-overwegingen geen
vernieuwde en vergrootte V&D-vestiging in de buurt duldden, aIles in het
werk stelden om de uitbreiding van Vroom & Dreesmann te verhinderen, dan
wei te traineren. Was het Vroom & Dreesmann gelukt om een aantaI percelen
in eigendom te krijgen, dan werden deze door middel van een verbouwing met
elkaar verbonden. Hierdoor ontstond er voorlopig weer voldoende magazijn-
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en verkoopruimte voor het steeds groter wordende assortiment, de knipperij
en in sommige gevallen ook voor de inmiddels opgerichte behangerij of de
matrassenmakerij. Toch bleek meestal ook de nieuwe ruimte al snel weer te
klein. De onoverzichtelijke situatie binnen de onderling met elkaar verbonden
pandjes en het inefficiente ruimtegebruik was voor de directie aanleiding om
andere oplossingen te zoeken. Nieuwbouw werd het credo: wanneer er voldoende pandjes waren aangekocht, dan werden deze vervolgens met de grond
gelijk gemaakt om plaats te maken voor een geheel nieuw gebouw met meerdere bouwlagen en een groot vloeroppervlak. De eerste speciaal voor Vroom
& Dreesmann ontworpen winkel, die op deze marrier tot stand kwam, werd op
10 oktober 1910 aan de Binnenweg in Rotterdam geopend.
Bij nieuwbouw gold voor de firma Vroom & Dreesmann 'Wat ge bouwt,
bouwt dat goed! ': beide ondememers waren namelijk al aan het begin van deze
eeuw doordrongen van het belang van goede, onder architectuur gebouwde,
panden. Daarom werd door hen veel met vaste architecten gewerkt. Een van
de meest opzienbarende V&D-vestigingen was het, door F.M.J. Caron ontworpen, eerste nieuwbouw-warenhuis van Nederland.25 Dit nieuwe gebouw
van Vroom & Dreesmann, dat op 4 oktober 1912 aan de Kalverstraat in Amsterdam geopend werd, bezat aUe vormkenmerken van een warenhuis. Zo beschikte het pand over een enorm groot verkoopoppervlak, meerdere verdiepingen, een lift en andere bouwkundige en technische details. Het nieuwe
gebouw was tevens voorzien van een telefooncentrale, een elektrische uurwerkinstallatie en een lichthal (een in het dak opengelaten ruimte met glazen
koepel, waardoor het daglicht ongehinderd de winkel kon binnendringen).
Bovendien werden alle afdelingen door hagelwitte gloeilampen verlicht, in
plaats van de tot dan toe gebruikelijke flikkerende gasverlichting. Het warenhuis verkocht een voor die tijd uitgebreid assortiment dat onder andere door
middel van 'levensechte' etalagepoppen in een groot aantal bronzen etalagekasten aan het winkel end publiek werd getoond. Bovendien konden de gekochte artikelen als extra service thuis worden bezorgd. Daartoe beschikte de
vestiging in de Kalverstraat over een speciale ruimte voor hun bezorgdienst
ook weI de expeditie genoemd. Aanvankelijk gebeurde het thuis bezorgen per
handkar en later per paard en wagen, terwijl kort na de Eerste Wereldoorlog
de eerste V&D-bestelauto' s in het straatbeeld verschenen.

25

Mijns inziens wordt nog steeds ten onrechte het pand van de Bijenkorf aan het Darnrak in
Amsterdam al s het eerste warenhuis van ons land beschouwd. De bouwplannen van dit gebouw
bestonden in 1912 al wei, maar werden pas in 1914 gereal iseerd.
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Alb. 3 In 1912 wordt de V &D-vestiging in de Kalverstraat te Amsterdam geopend: Nederklnds
eerste warenhuis . Bron Historisch Archie!

HONDELINK V&D, DE OPRICH1ERS EN HUN ONDERNEMING

181

Op 5 mei 1912, dus enkele maanden voor de opening van het nieuwe warenhuis in Amsterdam, vierde de N.V. Manufacturenhandel van Vroom &
Dreesmann haar vijfentwintigjarig bestaan met een groot feest in het Amsterdamse Concertgebouw. Hiermee herdacht men het feit dat Anton Dreesmann
en Willem Vroom in 1887 hun gezamenlijke winkel hadden geopend. De uit
deze samenwerking uiteindelijk ontstane Naamloze Vennootschap, bestaande
uit een in Amsterdam gevestigde mOedermaatschappij en vijftien aparte
N.V.'s, boekte over het boekjaar 1912 een winst van f 811.394,42, waarvan
in totaai f 666.400,-- (± 82%) aan dividend werd uitgekeerd. 26
Anton Dreesmann en Willem Vroom bezaten anno 1912 een bloeiende en
winstgevende ondememing met filialen in 24 Nederlandse steden en dankzij
hun onderneming waren zij geslaagde en alom gerespecteerde zakenlieden.
Beide zwagers werden in 1919 door hun oudste zonen als commissarissen van
de verschillende N.V.'s opgevolgd en daarmee ging de leiding van de onderneming over op de tweede generatie.
Nadat beide zwagers zich in 1919 uit het actieve zakenleven had den teruggetrokken, interesseerden zij zich nog lange tijd voor tal van organisaties op
charitatief en sociaal gebied. Anton Dreesmann heeft zich enorm voor zijn
geesteskind, het Majella ziekenhuis in Bussum, ingezet. Behalve charitatieve
doelen had ook de Rooms Katholieke Kerk hun beider warme belangstelling
en hun verdiensten zijn door de Paus erkend door hen te verheffen tot ridder
in de orde van de Heilige Gregorius. Anton Dreesmann werd later, als dank
voor zijn inspanningen tijdens het Eucharistisch Congres van 1924, door de
Paus achtereenvolgens benoemd tot commandeur in de orde van de Heilige
Sylvester en tot ere-kamerheer met Cappa en Spada.
Willem Vroom overleed in 1925. Negen jaar later overleed te Bussum de
toen tachtigjarige Anton Dreesmann. Hiermee kwam er een defmitief einde
aan de eerste generatie ondernemers die het bedrijf hadden opgebouwd. Hun
onderneming ZOU, onder leiding van de tweede en derde generatie, verder uitgroeien tot Nederlands grootste warenhuisorganisatie, waarmee de onderneming de oorspronkelijke manufacturenhandel voorgoed ontgroeide.

26 Notulenboeken van de vijftien aparte N.V. 's, aanwezig in het Historisch Archiefvan Vroom
& Dreesmann B. V. te Amsterdam.
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Siotbeschollwing
Anton Dreesmann was een exponent van de tweede generatie Westfaalse
immigranten. Hij zocht zijn fortuin direct in de hoofdstad. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Brenninkmeijers die rond 1840 allereerst in de provincie een behoorlijk kapitaal vergaarden alvorens de stap naar Amsterdam
te nemen. Willem Vroom was weliswaar geen immigrant, maar hij conformeerde zich aanvankelijk aan het meer behoudende patroon. Ook in Amsterdam hield Vroom in het begin vast aan het destijds gang bare handelsprincipe en hanteerde hij de tot dan toe gebruikte oude detaiJhandelsgewoontes. Anton Dreesmann daarentegen had een eigen handelsvisie, gericht
op lage prijzen, kleine marges en hoge omzet. Na gebleken succes schakelde
ook Willem Vroom over op dit systeem. De sindsdien door de beide oprichters gevolgde ondernemersstrategie, uitgebreid met het verkoopsysteem tegen vaste prijzen a contant, was zeer succesvol. De vraag doet zich voor of
Dreesmann als 'uitvinder' van dit systeem kan gelden of dat hij zich heeft
laten leiden door voorbeelden in binnen- en buitenland. Dat hij zijn ideeen
uit het buitenland heeft gehaald lijkt niet zo waarschijnlijk. In het Historisch
Archief van Vroom & Dreesmann Nederland B.V. zijn namelijk geen aanwijzingen dat Dreesmann 'spionage' rei zen ondernam naar Frankrijk en
Groot-Brittannie, waar vergelijkbare ondernemingen en ook het grootwinkelbedrijf een veellangere traditie hebben.27 Maar het grootwinkelbedrijf in
die landen richtte zich op een hoger marktsegment en verkocht ook meer
modegevoelige en luxe consumptie-artikelen, dit in tegenstelling tot de strategie van de ondernemers Vroom en Dreesmann.28 Immers, hun handelsvisie
was, zeker in het begin, vooral gericht op het snel halen van een hoge omzet
door onder meer restanten en faillissementspartijen op te kopen en deze tegen lage prijzen in de volksbuurten rondom de V&D-winkels af te zetten.
Het is tevens opmerkelijk dat deze V&D-vestigingen in eerste instantie gesitueerd waren in volksbuurten. Overigens werden latere filialen meestal wei

27 De rei zen die wei vermeld worden hadden wat Dreesmann betreft zijn ouderlijk huis en in
een later stadium ook het kuuroord Bad Nauheimals reisdoel. Historisch archiefVroom & Dreesmann B. V. te Amsterdam.
28 Meer algemene info rmati e over de ontwikkeling van het grootwinkelbedrijfin het buitenland
en de gevoerde assortimentspolitiek in: M.B. Miller, The Bon Marcke. Bourgeois culture and
the department store 1869-1920 (princeton 1981) 3-5,48-53; A Wollf-Gerzon. 'AuBonheurdes
Dames' uit het Nederlandse kledingbedrijfvan de laatste honderdjaar (Amsterdam 1949) 22-23,
77 -79; H. W. Pleiter, Het grootbedrijfin het moderne distributiesysteem. Prae-advies voor de Vereeniging van grootwerkgevers in het winkel- en magazijnbedrijf(Amsterdam 1934) 10.
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geopend in de in opkomst zijnde winkelgebieden, maar ook toen trad er niet
veel verandering in de doelgroep op. De Bijenkorf, die zich op een hoger
marktsegment richtte, vertoonde veel meer overeenkomsten met het buitenlandse grootwinkelbedrijf. Ret is echter wei mogelijk dat Dreesmann zijn
inspiratie dichter bij huis heeft opgedaan. Twee jaar voordat hij namelijk
zijn eigen zaak aan de tweede Rozendwarsstraat begon, werd door de Fransman Auguste Couvreur aan de Reguliersbreestraat de zogenaamde "Fransche Bazar" geopend. Dit was een verkoophal, zonder luxe-inrichting, waar
diverse goederen tegen lage prijzen aan het grote publiek werden verkocht.
29 De mogelijkheid bestaat dat Dreesmann hier voor het eerst kennis maakte
met het systeem van lage prijzen - bescheiden winstrnarge - en een hoge
omzet en dit vervolgens later in zijn eigen zaak toepaste. Echter, het Historisch Archief van Vroom & Dreesmann geeft hierover geen uitsluitsel.
Kenrnerkend voor de fmna Vroom & Dreesmann was de steun op farnilieleden bij de opbouw en uitbreiding van de fmna en het handhaven van de
farniliediscipline. Dit familisme kwam overigens op zich wei meer voor in de
Nederlandse detailhandel en dan met name bij de overige ondernemingen van
Westfaalse oorsprong. Een ander belangrijk kenrnerk van de fmna van beide
ondernemers was de interne fmanciering ervan en het Streven naar het intact
laten van het bedrijfskapitaal. Dit principe was weliswaar niet uniek in Nederland, toch kan men stellen dat de interne fmanciering voornamelijk werd gehanteerd door andere van oorsprong Westfaalse ondernemers, hetgeen niet zo
verbazingwekkend is omdat er tussen hen frequente contacten bestonden.
Qverigens was de firma Vroom & Dreesmann de enige onderneming die het
assortiment verbreedde buiten de manufacturen. Dit is vooral op het conto te
schrijven van Anton Dreesmarm, die een scherp oog had voor de ontwikkeling en in de markt en voor de nieuwe mogelijkheden die de Nederlandse detailhandel hem bood. De geleidelijke verbetering van het levenspeil en de
inkomenspositie van de 'V&D klanten' bepaalde voor een groot deel het succes van de onderneming. Een gelukkige bijkomstigheid was daarbij dat beide
ondernemers elkaar zo goed aanvulden: Vroom behartigde het administratieve
en financieIe gedeelte van hun onderneming, terwijl Dreesmann de inkoop en
de organisatie van de verkoop voor zijn rekening nam.
Wellicht dat ook aan het succes van de fmna heeft bijgedragen dat zij zich
naar buiten toe niet als een specifiek rooms katholieke firma hebben geprofileerd, terwijl de onderneming voor katholieken wei als zodanig herkenbaar
was. Zo werd er overwegend gebruik gemaakt van personeei uit de eigen ge-

29

RL Miellet, lestig jaar HEMA 1926·1986 Niet uitgegeven manuscript (1986) 2, 70.
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loofsgroep en beschikte de firma over personeelsinternaten waar veel jonge
katholieken behalve een interne opleiding ook een goede roomse opvoeding
genoten. Het aannemen van nieuw personeel gebeurde in principe aileen op
voorspraak van geestelijken en ouders en de goede roep van de firma Vroom
& Dreesmann was de reden dat veel ouders hun dochters en jongere zonen
graag aan het bedrijf toevertrouwen. Zodoende was het aanbod meestal groter
dan de vraag en leverde het vinden van voldoende personeel voor de vele
nieuwe vestigingen over het algemeen weinig problemen op. Het personeel
was intern en er werd in een goede katholieke traditie het kerkbezoek bijgehouden en in veel gevallen hing er een biechtrooster in de slaapzalen. Overigens was gezamenlijke kerkgang verboden, dus gingen de heren op zondagochtend om negen uur naar de mis, terwijl de dames om elf uur gingen. Men
kan stell en dat de firma Vroom & Dreesmann, intern een duidelijke rooms
katholieke signatuur had, maar naar buiten toe was er toch zeker sprake van
een min of meer neutrale far;:ade: anders zou een concern dat midden in de
Amsterdamse jodenbuurt van start ging nooit zo ' n vlucht hebben kunnen nemen.

Ret Rijkswegenplan 1927. De aanpak van het
verkeersvraagstuk in de jaren twintig
M.L. TEN HORN-VAN NISPEN

Inleiding
'De even snelle als sterke ontwikkeling van het verkeer over de openbare
wegen - in hoofdzaak toe te schrijven aan de venneerdering van het aantal
motorrijtuigen van aIIerlei soort - heeft tot gevolg, dat die wegen, over 't aIgemeen genomen, niet voldoen aan de eischen van het verkeer', aldus de
openingszin van de memorie van toelichting op de wegenbelastingwet van
1926.
Hoe merkwaardig het ook lijkt, in de jaren twintig had men te kampen met
een verkeersvraagstuk. Het verkeersaanbod op de wegen nam sterk toe en er
ontstonden op veel plaatsen knelpunten. Tot dan toe had men spoor-, tram- en
waterwegen aile kansen tot ontwikkeling gegeven en men kon of wilde niet
zomaar overschakelen. Er waren nogal wat vragen gerezen: wie moest dat ter
hand nemen, waar moest het geld vandaan komen, waar de deskundigheid om
wegen aan te leggen of zo te verbeteren dat ze aan de eisen van het verkeer
konden voldoen.
AI voor de Eerste Wereldoorlog verschenen er van tijd tot tijd artikelen in
het blad De lngenieur over verbreding of verbetering van de wegen, maar pas
rand 1920 kwam er meer actie. De toestand van de wegen begon men toen als
een prableem te ervaren en er ontstond druk op de overheid om hier op grate
schaal wat aan te doen. Dat resulteerde in de wegenbelastingwet van 1926 en
hetrijkswegenplan 1927.
Leverde dit plan weI de gehoopte oplossing? In elk geval riep het weer tal
van andere moeilijkheden op, zowel v66r als na de uitvoering ervan. Prablemen op financieel en op technisch gebied: een goede weg aanJeggen in het
westen van het land betekent behalve een oplossing zoeken voor de steeds
verzakkende venige grond, ook zorgen voor een aantal bruggen over de grote
rivieren. Aan deze zaken was tevoren weinig aandacht besteed. Kortom: het
wegennet dat men nodig had om aan de behoefte van het verkeer te voldoen,
had weinig overeenkomstmet het toen bestaande. Dat was niet te verwonderen
want er was ruim vijfenzeventig jaar lang nauwelijks aandacht aan de wegen
besteed.
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Alb. 1: Een rijksweg omstreeks 1900, verhard met keien en van beplanting voorzien. Bron:
Wegen 24 (1950) 137.

In dit artikel zuBen achtereenvolgens de volgende vragen aan de orde komen:
waarom kwam er een rijkswegenplan, hoe kwam het tot stand, hoe werd het
betaald en hoe uitgevoerd? Na een inleidend overzicht van de situatie v66r
1927 zal aandacht worden besteed aan de druk die verschillende categorieen
belanghebbenden uitoefenden op de overheid, het tot stand komen van het
rijkswegenplan en van de wegenbelastingwet, die het fmanciele kader schiep.
Tot slot zuBen vooral de technische en bedrijfsorganisatorische aspecten van
de uitvoering van het plan aandacht krijgen.

Het wegverkeer in bet begin van de twintigste eeuw: een probleem
Aan het begin van de twintigste eeuw was er sprake van een aantal verkeerssystemen naast elkaar: over land en water, per spoor en tram. Het personenen goecterenvervoer vond voomamelijk plaats over waterwegen, spoor- en
trambanen. De landwegen waren slechts van ondergeschikt belang. De waterwegen hadden door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld voor het
vervoer. Een positie die ze lang vol wisten te houden. Vooral over de grote
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rivieren en de taIrijke vaarten en vlieten in het westen van het land vonden

min of meer geregelde vervoersdiensten plaats.
Bij het wegensysteem functioneerden de verschillende elementen (wegen,
auto's, organisaties en wettelijke regelingen) redelijk ten opzichte van elkaar.
De landwegen waren aileen van lokaal belang en vrijwel uitsluitend bestemd
voor personen'verkeer'; men liep ofreed met paard (en wagen). In de eerste
helft van de negentiende eeuw was stelselmatig gewerkt aan een wegennet,
eerst in de Franse tijd, later door Koning Willem 1. Vanaf 1811 begon Napoleon de aanleg van een aantal goede wegen, gericht op Parijs, die vooral van
militair belang waren. Deze wegen werden in een classificatie naar belangrijkheid ondergebracht. Na de Franse tijd werden wegenbouw en indeling in klassen voortgezet en aangepast voor de Nederlanden. Het onderhoud van de wegen hield men op peil tot rond 1840 Nederland in de ban van de spoorwegen
raakte.
De aanleg van een uitgebreid railnet werd ter hand genomen. Voor het eerst
was het mogelijk een hogere snelheid dan die van het paard te bereiken. Hier
lag duidelijk de toekomst. Er kwamen goede verbindingen tot stand tussen de
belangrijkste plaatsen in aile delen van het land. Tegen het einde van de eeuw
kwam daar een uitgebreid stelsel van buurtspooorwegen en tramwegen bij.
Voor de landwegen was geen toekomstmeer weggelegdmeendemen, daaraan
hoefde geen geld uitgegeven te worden. Vanaf de tweede helft van de vorige
eeuw werden de wegen dan ook nauwelijks onderhouden. Ze werden nog aI
eens versmald om er spoor- of tramwegen op of langs te leggen.
De opkomst van eerst de fiets en later de auto veroorzaakte fricties in het
wegenverkeerssysteem aan het begin van de eeuw. Er ontstond niet aileen een
behoefte aan meer wegen, maar ook veranderden de eisen die aan de wegen
werden gesteld. Het gebrek aan wegen en de slechte kwaliteit van wat er lag,
werden een steeds grotere bottleneck voor het verkeer. Die problemen deden
zich duidelijker voelen met de toename van de hoeveelheid verkeer en de
snelheid ervan.
De kwaliteit van het wegdek was uitermate verschillend. De grote rijkswegen waren meestal weI verhard, zij het met klinkers, grind of steenslag. In het
zuiden van het land werden ook weI keien (kasseien) gebruikt. Naarmate een
weg minder belangrijk was, werd ook de kwaliteit van de verharding minder.
De meeste kleine wegen waren onverhard of hadden een dek van puin, grind
of schelpen. In de lager gelegen delen van het land waren nogal wat wegen in
natte perioden onbegaanbaar (Iaat staan berijdbaar). Als 'oplossing' legde men
dan een 'paardenpad' in het midden van een onverharde weg. Zo'n circa 50
em brede strook klinkers (of een slechter soort stenen) voorkwam dat er loopsporen van paarden ontstonden, die na regenbuien vol water stonden.
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Afb. 2: Kaart bij het rijkswegenplan. uitgegeven door de Vereeniging het Nederlnndsch Wegen-Congres (NWC) 1927.

De verharde wegen hadden over het algemeen een wegdek van 2,5 tot vijf
1
meter breedte, afhankelijk van het belang van de weg. Rijden kon maar passeren leverde de nodige problemen op. De achterstanden in onderhoud (om
van aanleg nog maar niet te spreken) werden door de econornische situatie en
de Eerste Wereldooriog nog groter. De bedragen op de begrotingen van het
ministerie van Waterstaat voor de wegenbouw waren volstrekt ontoereikend.
Overigens had aileen de rijksoverheid enig belang bij een redelijke kwaliteit
van (een aantal) wegen in verband met de defensie. Behalve dat belang ontbraken op lager overheidsniveau nog geld voor onderhoud, de benodigde technische kennis en het uitvoerend personeel. In een bericht in De I ngenieur uit

'Overzicht der rijkswegen. Verslag betreffende de Verkeerswaarnemingen in 1923', Wegen
1(1925) bijlage bij nr 5 ; 'Verkeerswaarneming 1926', Wegen 4 (1928) nr 9a.
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1915 werd danook gepleit voor 'bemoeiing van regeeringswege en speciali2
sering van de technici', op het gebied van de wegenbouw.
Was de kwaliteit van de verharding aI zeer wisselend, de opkomst van de
auto, stelde daarnaast nieuwe eisen aan de wegen. Deze moesten geschikt zijn
voor druk en zwaar verkeer, dat steeds sneller over de wegen wilde rijden. De
auto was in het begin van de eeuw solide uitgevoerd: vrij dik plaatstaal en een
zware motor zorgden voor een behoorlijk gewicht: 1,5 tot 2,5 ton was niet
uitzonderlijk. Dat was nodig om het uit elkaar rammelen op de hobbelige
wegen te voorkomen.
Vrachtauto's met hun zware lasten en hun massief rubberen of zelfs metalen
banden stelden nog veel hog ere eisen aan de wegen. In 1920 werd een staatscommissie ingesteld inzake het vervoer van zware vrachten over de wegen.
Wat de conclusie van de commissie ook is geweest, in 1926 vroeg men zich
af, of het zware verkeer niet aan de spoorwegen overgelaten zou moeten worden, in verband met de slijtage aan de wegen. Men stelde voor over te gaan
op vrachtwagens met meer assen, waardoor de belasting van de weg zou veranderen.
De snelheid van de auto leverde een ander probleem op: het stof dat (letterlijk) opgewaaid werd. Het was niet aileen een probleem voor de weggebruikers
en voor de omwonenden, maar ook voor de beheerders van de wegen. Bij
verharde wegen verdween het zand tussen de verharding uit, bij niet-verharde
3
droge wegen ontstonden gemakkelijk kuilen en gaten. Gladde en stofvrije
wegen zag men als een ideaal, waar men echter nog ver vanaf was. In de jaren
twintig wilde men een snelle verbinding over de weg, maar behalve het geringe
aantal wegen en de minder goede kwaliteit ervan, waren er nog meer obstakeIs:
de vele tollen, pontveren en (te) smalle bruggen die men op een reis tegen
kwam.
Het vervoerssysteem raakte steeds verder in de knoop doordat er steeds meer
auto's op de weg kwamen. Die sterke toename van het verkeer werd duidelijk
4
zichtbaar door de verkeerstellingen die op de rijkswegen gehouden werden.
Ten opzichte van 1916 was er in 1923 een verviervoudiging van het gerniddeid
verkeer per motorrijtuig per dag. Het fietsverkeer liet bijna een verdubbeling
zien. De tellingen in 1926 toonden dat het verkeer met motorrijtuigen weer
2
Delngenieur 30 (1915) 59\.
3
Dit probleem komt onder andere naar voren in vraag 6 voor het Eerste Nederlandsche Wegencongres te 's-Gravenhage in september 1920. Aankondigingen en verslagen in De Ingenieur
34 (1919) en idem 35 (1920).
4
'Verkeerswaarnemingen oprijkswegen 1923' Wegen 1 (1925) bijlageen idem 1926, Wegen
4 (1928) bijlage.
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bijna 3 keer zo hoog was als in 1923; alle andere verkeersmiddelen, bleven
vrijwel gelijk in percentage.
De cijfers van het goederenvervoer lieten vanaf 1920 een sterke stijging van
het wegvervoer zien. Bij het openbaar (personen-) vervoer was de verdeling
in 1923 als voIgt: 0,5 % per bus, 21 % per trein en 78,5 % per tram . Tabel 1
geeft aan hoe de percentages bij het goederenvervoer lagen. 5
TABEL I. Goederenvervoer in Nederland tussen 1910 en 1925 (in procenten)
Goederenvervoer
Over water

Jaar

Over de weg

1910

2,5%

71 ,8%

23,6%

2,1%

19 15

3,2%

67,1 %

26,4%

3.3%

1920

3,3%

66,6%

26,6%

3,5%

1925

12,5%

70,1%

15,2%

2,1%

Per spoor

P er tram

Van de organisaties die deel uitrnaakten van het verkeerssysteem traden
vooral de overheid en Rijkswaterstaat op de voorgrond.6 Daarnaast waren er
groeperingen van weggebruikers als de ANWB en de KNAC. De eerste was
ontstaan als belangenbehartiger voor de fietsers, maar ging aan het begin
van de eeuw ook de automobilisten vertegenwoordigen. Al vanaf 1889 had
de ANWB een wegencomrnissie, die zich met vraagstukken op verkeersgebied bezig hield. De KNAC was opgericht als vereniging voor automobilisten. Tot slot waren er de wegenbouwers en wegenbouwbedrijven.
Het toegenomen verkeer had gevolgen voor het totale verkeerssysteem.
Overheid en waterstaat raakten in de knel met de bestaande organisatie voor
wegenbeheer en eveneens met de grote bedragen die aan de wegenverbetering
verbonden waren.

5
Gegevens ontleend aan : J.F.L. van Gil s, ' Het wegverkeer in Nederland en zijn mogelijke
toekomstige ontwikkeling', Th. van Wisselingh, J.Volmiiller en ABoost. Weg en Verkeer (Amsterdam z.j.) 18-3\.
6
D.M. Ligtermoet, Beleid en planning in de wegenbouw. De relatie tussen beleidsvorming
en planning in de geschiedenis van de aanleg en verbetering van rijkswegen. Rijkswaterstaatserie, 51 (Den Haag 1990).
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Het beheer van de wegen was een ingewikkelde zaak. Men onderscheidde
rijkswegen, provinciale wegen, gemeentewegen, polder- en waterschapswe7
gen, particuliere wegen en commissiewegen. Dit voor zover het om openbaar
te gebruiken wegen ging. Daamaast waren er nog wegen die niet publiek toegankelijk waren, zoals op militaire terreinen en particuliere landgoederen. De
meeste rijkswegen waren in beheer en in onderhoud bij het rijk. Een aantal bij
de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Zo waren ook de provinciale wegen niet allemaal bij de provincie in beheer, maar deels bij lagere
organen. Combinaties van eigendom en onderhoud hoorden eveneens tot de
mogelijkheden. A1 met al geen erg overzichtelijke situatie. Het maakte een
goed onderhoud van de wegen tot een nogal ingewikkelde zaak, want wie deed
wat? Deze decentralisatie in het beheer werd in 1915 de grootste oorzaak van
de 'minder gunstigen toestand van het Nederlandsche wegennet' genoemd. 8
Waterstaat en wegenbouwers kregen te maken met een groot aantai ontwikkelingen op technisch gebied. Zo was er bijvoorbeeld sprake van nieuwe verhardingsmaterialen en andere funderingstechnieken. Deze 'organisaties' zagen de problemen toenemen. In 1915 deed minister van waterstaat Lely een
poging om wat aan het wegenvraagstuk te doen. Hij bracht een voorstel in de
Kamer voor een algemene verbetering van de rijkswegen. De Kamerleden
vonden echter dat het plan teveel gebaseerd was op het wegennet van rond
1820. Ze wilden wat anders, een omvattender plan, dat meer uitging van het
belang van de verschillende wegen. Resultaat: het plan bleef bij de schriftelijke
behandeling in de Kamer steken en er gebeurde helemaal niets. 9
De weggebruikers zagen hoezeer de situatie van de wegen verslechterde.
Samen met de wegenbouwers en de wegenbeheerders richtten de verenigingen van weggebruikers een organisatie op, om pressie uit te oefenen op de
overheid: de Vereeniging het Nederlandsche Wegen-Congres.
De situatie werd daama zodanig, dat de regering in 1927 met een rijkswegenplan kwam, nadat in 1926 het fmanciele kader ervoor geschapen was in de
wegenbelastingwet. Het rijkswegenplan 1927 was de eerste aanzet, na die in
het begin van de negentiende eeuw, tot een landelijke aanpak van de wegenproblematiek. Voor Rijkswaterstaat betekende het onder andere dat er een
reorganisatie nodig was, maar ook de bestaande wegenbouwbedrijven moes-

7

8
9

N.A Lunsingh Tonckens, Bekostiging van wegen (HengeJo 1928) 73-74.
De I ngenieur 30 (1915) 591.
Lunsingh Tonckens, a.w., 73.
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ten zich aan de nieuwe situatie aanpassen. Zij moesten grootschaliger gaan
werken en met andere materialen.
Wat algemener gezegd: op het moment dat in het verkeerssysteem het aantal
auto's (en fietsen) sterk veranderde, moesten niet alleen de wegen aangepast
worden, maar waren ook wijzigingen nodig in de erbij betrokken organisaties
en in de wettelijke regelingen. Een aanpassing van de wegen aan het verkeer,
bracht de achterstand op het gebied van rivierovergangen aan het licht. Er
waren bruggen nodig in plaats van ponten en veren.

De lobby en de argumenten
De situatie van de wegen aan het begin van de eeuw was niet alleen in Nederland slecht, het probleem speelde in heel Europa en in de Verenigde Staten. Vanaf 1908 werden er intemationale wegencongressen gehouden, waar
het bouwen van een wegennet met alle problemen van dien aan de orde
1o
kwarnen. Nederland was op die bijeenkomsten steeds vertegenwoordigd
door onder andere ingenieurs van Rijkswaterstaat, die in inleidingen hun visie op de problemen gaven. Bij die congressen hoorden excursies om de situatie
ter plaatse te bekijken.
Naar analogie van de internationale congress en werd in 1919 door KIvI en
ANWB het initiatief genomen voor een Nederlands wegencongres, dat in september 1920 in Den Haag werd gehouden. Doelstelling van het congres was
het sarnenbrengen van en het bevorderen van sarnen werking tussen wegenbeheerders, wegenbouwers en wegengebruikers. Voor het eerst werden alle
belanghebbenden bij de wegen bij elkaar gebracht om hun ideeen over de
problematiek te geven.
Ter behandeling op het congres werden 22 vragen geformuleerd, verdeeld
in drie secties: - aanleg en onderhoud; - verkeer en exploitatie; - waarnemingen, proeven, studies en wettelijke regelingen. 1I Op vrijwel alle gestelde vragen kwarnen antwoorden (rapporten) binnen, die op het congres aan de orde
werden gesteld. Alle categorieen belanghebbenden waren daarbij vertegenwoordigd: rijks- en provinciale waterstaat, gemeenten, politie, wegenbouwbedrijven, klinker- en asfaltfabrikanten, ANWB, KNAC. Door de verschillende achtergronden van de congresgangers, kwarnen zeer uiteenlopende meningen naar voren.

10
11

Verslagen en berichten onder andere in De Ingenieur 36 (1921) 307-308.
Uitvoerige aankondigingen en verslagen in De Ingenieur 34 (1919) en idem 35 (1920).
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Ret congres was een succes. Niet alleen had men allerlei instanties bij elkaar
gebracht, maar er waren ook duidelijke standpunten op tafel gekomen over
wat er met de wegen kon en moest gebeuren. Er werd besloten tot de oprichting
van de 'Vereeniging Ret Nederlandsche Wegen-Congres' (NWC). Hierin waren dezelfde sectoren georganiseerd: wegenbeheerders, wegenbouwers en wegengebruikers. Ret werd een invloedrijke lobby in de strijd voor wegenverbetering. De vereniging besteedde jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan 'propaganda' en gaf vanaf 1925 het tijdschrift Wegen uit. Ret blad werd enerzijds
de spreekbuis van de lobby en verzorgde anderzijds de (technische) informatie
over de wegenbouw in de hele wereld.
De vereniging organiseerde excursies naar nieuwe of in aanleg zijnde wegen
en naar plaatsen waar met verharding geexperimenteerd werd. Ze hield
jaarvergaderingen waar een aantal actuele problemen uitvoerig werden besproken, na een voorstudie door deskundigen. Van die vergaderingen werden
de verslagen uitgegeven. Zo kwamen in de eerste jaren aan de orde: het
verkeersvraagstuk in de steden, de regeling van het verkeer met zware
motorrijtuigen, een ontwerp wegenbelastingwet en ook het rijkswegenplan.
Behalve een groot aantalleden waren op deze bijeenkomsten ook vertegenwoordigers van de ministers van waterstaat en defensie aanwezig.
Ondanks de vele adviezen en conclusies van het Nederlands wegencongres
en de vereniging NWC gebeurde er weinig. De staatsbegroting liet geen ruimte
voor werkelijke verbeteringen aan de wegen. Daarom riep de ANWB in januari 1925 alle betrokkenen bijeen voor een Grote Vergadering. Als
'demonstratie voor een goed bruikbaar wegennet in Nederland', schreef De
Ingenieur. 12 Deze bijeenkomst wordt vaak ten onrechte aangeduid als de
13
Noodklokvergadering. De bedoeling van de Grote vergadering was te komen
tot 'een krachtige, eenstemmige uitspraak' over de situatie van de wegen. De
verbinding van het noorden met het zuiden van het land via bruggen kreeg hier
veel aandacht; men yond dat in het belang van beide delen van het land. Behalve KIvI, ANWB en KNAC waren vertegenwoordigers aanwezig van werkgevers- en werknemersverenigingen, VVV's, Kamers van Koophandel, vereniging Nederlands Wegencongres, landbouworganisaties, journalisten-

12 De Ingenieur40 (1925) 100-IOI.
13 De 'Noodklokvergadering' werd anderhalfjaar later, in september 1926 gehouden en richtte
zich op het behoud van natuur en landschap. Veel bossen verdwenen of dreigden te verdwijnen
door fiscale maatregelen. Dat wilde men voorkomen. Aantasting van de natuur door de wegenaanleg was toen (nog) niet aan de orde. M.F .ALinders-Rooijendijk, Gebaande wegen voor mobiliteit en vrijetijdsbesteding. De ANWB als vrijwillige associatie 1883 -1937 (Heeswijk 1989)
229-230.
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verenigingen, gemeentebesturen en dergelijke. De ruim 200 aanwezigen discussieerden over enkele stelling en en sloten de vergadering af met het aannemen van een tweetal moties. In de eerste werd aangedrongen op een 'spoedig
en met kracht' ingrijpen van de overheid, om verdere verslechtering van het
wegennet tegen te gaan. In de tweede op het uitsluitend bestemmen van een
deel van het belastinggeld, inclusief de nieuwe belasting, voor de wegenverbetering. Besloten werd de moties ter kennis te brengen van regering, parJement
en provinciebesturen, in de hoop op een snelle opJossing van het probleem.14
In aile discussies over de aanleg en verbetering van wegen kwamen twee
argumenten sterk naar voren: de economische aspecten en de verkeersveiligheid.
Economisch gezien speeJde een aantal punten duidelijk een rol. In de eerste
plaats was dat het principe 'tijd is geld'. Op slechte wegen kon niet hard
gereden worden. Daarnaast gaf het veel oponthoud dat het verkeer zich door
dorpen en steden heen moest wringen, om het nog maar niet te hebben over
veren en tollen. 15 De conclusie was duidelijk: er moesten korte, goede ver-

14 De I ngenieur 40 (1925) 100-10 1.
15 Rond 1920 werd er door het hele land op nog zo'n 300 plaatsen tol geheven, Dat gebeurde
door provincie, gemeente of door particulieren. Op de rijkswegen waren de tollen in 1899 afgeschaft.
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bindingen komen, met daarin hoge vaste bruggen om zowel scheepvaart aIs
wegverkeer niet te hinderen_ Daarmee kon het woon - werkverkeer versneld
worden en konden mensen eventueel wat verder van hun werk gaan wonen,
aIs zij dat wensten.
Goede, kortere wegen zouden de vervoerskosten beperken, zowel van
vracht- aIs van personenvervoer. Immers, zowel het benzineverbruik aIs de
onderhoudskosten van de auto zouden dan afnemen. Verder zouden de auto's
minder zwaar gebouwd kunnen worden, waardoor ze niet aIleen in prijs zouden dalen, maar er ook nog minder slijtage aan de wegen zou optreden.
Ben ander punt was dat de aan1eg en het onderhoud van wegen werkgelegenheid zou opleveren, waardoor veel werklozen (zowel ingenieurs aIs
uitvoerenden) weer aan de slag konden. Ook voor de wegenbouwers en de
toeleveraars zou het een stimulans betekenen. Men ging er van uit dat een forse
aanpak van de wegenproblematiek een opleving voor de hele economie zou
betekenen. Daarnaast zouden een aantaI regio's er zeker beter van kunnen
worden. Sommige gebieden konden ontsloten worden, wat voor het aantrekken van industrie een voorwaarde was. In streken met veel natuurschoon zou
16
het toerisme zich kunnen ontwikkelen. Tot dan toe wilde dat niet zo erg
vlotten. De redactie van Wegen geeft dan ook 'ter ernstige overdenking' :'De
veronachtzaming van de straten geeft nu niet aIleen dagelijksch ongemak aan
de bewoners, maar beteekent bovendien een beletsel voor de door hen toch
zoo gewenschte toenadering tot de duizenden toeristen, welke zich nu bepaIen
tot het verwenschen van de slechte bestrating van den hoofdweg' .17
Het tweede argument betrof de verkeersveiligheid. Het sterk toegenomen
verkeer op de daarvoor niet geschikte wegen, leverde een aantal problemen
op met betrekking tot de verkeersveiligheid. Er was een splitsing ontstaan
tussen snel en langzaam verkeer: auto ' s enerzijds en anderzijds fietsers, voetgangers, paard en wagens en handkarren enzovoort. De vrachtwagens vormden een tussencategorie. Het hele verkeer bleef echter gelijktijdig van dezelfde
wegen gebruik maken. Het gevolg was dat er jaarlijks steeds meer slachtoffers
vielen in het verkeer. In 19:25 begon Rijkswaterstaat met de registratie van het
aantaI ongevaIlen op rijkswegen: men schrok van de cijfers. Het bleek dat niet
aIleen op drukke, maar ook op relatief stille wegen ongelukken gebeurden.
Ben heel groot deel hiervan (circa 60%) moest worden toegeschreven aan
persoonlijke fouten, waarbij een te hoge snelheid van de automobilisten weI
de meest voorkomende was. Ook aIcoholgebruik eiste de nodige slachtoffers.

16 Onder andere H.W.O.de Bruijn in Wegen 1 (1925) 7-1!.
17 Wegen 2 (1926) 198-199.
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De slechte toestand van de wegen was de tweede belangrijke oorzaak van
ongelukken. Defecten aan de auto, zoals het breken van de stuurinrichting of
slecht functionerende remmen, stonden eveneens op de lijst. De meeste van
die defecten kwamen voort uit verwaarloosd onderhoud van de auto. Maar ook
de fietsers veroorzaakten ongelukken: zij stoorden zich niet aan de regels van
het verkeer, gaven geen richting aan, enzovoort. Van een groot deel van de
fietspaden maakten ze geen gebruik, omdat ze te slecht waren. Enkele cijfers:
in 1925 werden 1228 ongelukkengeregistreerd, in 19261461 en in 19271519.
Bij de ongelukken op de rijkswegen in 1927 werden 637 personen gewond,
177 zwaar gewond en vielen 94 doden.18 De dichtstbevolkte provincies hadden
de druktste wegen en het grootste aantal verkeersslachtoffers.

Het rijkswegenplan
In juni 1927 verscheen eindelijk het rijkswegenplan, aIs uitvloeisel van de
wegenbelastingwet. Het was het eerste plan dat in een wegennet voorzag
door het hele land. Hoe groot de pressie was geweest die door ANWB,
KNAC en vooral NWC was uitgeoefend, bleek uit de opmerking van het
Tweede-Kamerlid C.van den Heuvel. Bij het begin van de behandeling van
de wegenbelastingwet zei hij blij te zijn 'dat deze zaak eindelijk uit de sfeer
van congressen, Staatscommissies en rapporten is gehaald en in het practische leven is terechtgekomen,.19
Voorafgaand aan de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer,
werden de binnengekomen verzoekschriften behandeld. Daarbij waren er van
de verschillende Kamers van Koophandel, van de verschillende werkgeversverenigingen en middenstandsbonden, van groeperingen van vervoersbedrijven en 'het propaganda-comite voor wegenverbetering'. ABe instanties
drongen eensgezind aan op snelle aanpak van de wegenverbetering. De Kamer
was ook van mening dat het tijd werd 'eindelijk weg te komen uit de wegenmi sere , , zoals dr.ir.Th.van der Waerden het uitdrukte. Men accepteerde dat
het veel geld zou kosten, dat het niet uit de gewone rijksmiddelen kon en er
dus een wegenbelasting zou moeten komen. Vrijwel aile Kamerleden merkten
op dat een wegenplan van grote betekenis zou zijn voor de 'werkverruiming'.
Artikel 33 van de wegenbelastingwet bepaalde dat een rijkswegenplan
moest worden vastgesteld, waarbij 'Gedeputeerde Staten der Provincien

18
19

'Verkeersongevallen op de rijkswegen in 1921', Wegen 5 (1929) 222-226.
Handelingen der Staten Generaal, Tweede Kamer, 26 oktober 1926, 178.
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(moesten worden) gehoord'. Het plan zou omvatten: 'de bestaande en aan te
leggen wegen, welkehoofdverbindingen zullen vonnen voordoorgaand verkeer met motorrijtuigen' . De bedoeling was het tenminste eens in de tienjaar
te herzien.
Tegelijk zou, volgens artikel 34 van de wegenbelastingwet, per provincie
een provinciaal wegenplan worden vastgesteld. Daarin moesten worden opgenomen: - bestaande en aan te leggen wegen die (naast de wegen op het
rijkswegenplan) nodig waren voor doorgaand verkeer met motorrijtuigen; en
- wegen die voor het verkeer 'eerlang beteekenis zullen krijgen'. De provinciaIe plannen hadden de goedkeuring van de minister nodig.
Het rijkswegenplan en de elf provinciaIe wegenplannen zouden samen een
goed net van doorgaande verbindingen vonnen. Niet aIleen op dat moment,
maar ook voor de toekomst; er werd gesproken over 25 it 30 jaar! De kosten
werden op ca. 300 miljoen gulden geraamd. In de Eerste Kamer merkte minister H. van der Vegte op, dat er een net zou komen van rijkswegen, 'prima
ingericht, breed, glad en geschikt voor zeer snel rijden'. Hij fonnuleerde hiermee wat als het ideaIe wegennet werd gezien.
Het rijkswegenplan bestond slechts uit twee lijsten met een toelichtende
kaart. Lijst A bevatte de wegen die verbeterd moesten worden en gaf aan hoe
de huidige breedte en verharding waren en hoe die in de toekomst zouden
worden. Op lijst B stonden de nieuw aan te leggen en van andere instanties
over te nemen wegen. Hierbij werd in het algemeen opgemerkt dat de toekomstige breedte en verharding 'later' zouden worden vastgesteld. Het plan was
niet tot in details uitgewerkt, maar het bevatte aileen richtlijnen. De trace's
van de nieuwe wegen waren nog niet vastgesteld, maar slechts globaal aangegeven. Dit was met opzet gedaan om na de invoering van de wegenbelastingwet de plannen zo snel mogelijk op tafel te kunnen leggen.
Op de lijsten van het rijkswegenplan kwamen niet aile bestaande rijkswegen
voor. De voor het wegennet minder belangrijk geachte werden er niet in opgenomen. De provincies konden die op hun provinciaIe plannen zetten. Daartegenover waren een aantal niet- rijkswegen weI op het plan geplaatst. Deze
waren van belang in het nieuwe wegennet voor doorgaand verkeer. AUe wegen
die op het rijkswegenplan voorkwamen werden daarmee rijksweg; de andere
kregen de status van secundaire (provinciaIe) of tertiaire weg. De wegenplannen (rijks- en provinciaIe) betekenden een erkenning van de noodzaak om
verbeteringen aan het wegennet, niet meer lukraak, maar planmatig uit te voeren. Ze maakten tevens een verdeling van taken mogelijk tussen rijk en provincie. Daannee werd duidelijkheid geschapen in de kwestie van eigendom,
beheer en onderhoud.
De wegen op het plan waren per provincie aangegeven, de afstanden werden
tot aan de provinciegrens genoemd. Een van de redenen hiervoor was dat
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Rijkswaterstaat, die de meeste rijkswegen beheerde en onderhield, verdeeld
was in directies en districten, overeenkomend met de provinciegrenzen. Het
20
plan paste in de organisatiestructuur van Rijkswaterstaat.
Een andere reden om de wegen in het plan per provincie te ordenen was dat
elke provincie over de wegen van het rijkswegenplan die op haar gebied lagen,
gehoord moest worden. De stukken rijksweg waren op deze manier 'hapkJaar'.
Probleem was echter dat een overzicht over de hele weg of het complete plan
niet zo gemakkelijk te krijgen was. AIleen de bijgevoegde kaart bood een
totaalbeeld.
Van denieuw aan te leggen wegen, zou ruim dehelft (52%) in de provincies
Noord- en Zuid-Holland komen. Gelderland en Noord-Brabant zouden samen
30% van de nieuwe wegen krijgen, de provincies Groningen, Friesland, Drente
en Overijssel samen nog geen 3%. De resterende 15% werd verdeeld over
Limburg, Zeeland en Utrecht.
De achtergrondgedachte bij de opstelling van het rijkswegenplan kwam tot
uiting in een inleiding voor de jaarvergadering van de vereniging Het Nederlandsche Wegen-Congres in 1927.21 Ir. GJ.van den Broek, hoofdingenieur
van het district wegentechniek van Rijkswaterstaat en daardoor zeer nauw
betrokken bij de tot standkoming van het plan stelde het als voIgt. Het uitgangspunt was: zorgen voor een goede verbinding tussen de provincie-hoofdsteden en de andere belangrijke 'steden' van het land (plaatsen met meer dan
20.000 inwoners). Daamaast moesten de industrie- , mijn-, en landbouwgebieden aangesloten zijn op het wegennet, evenals de grote havens en het
buitenland. In dit net waren bruggen in de belangrijke verbindingen opgenomen. Het doorgaand verkeer in het noorden en oosten van het land werd van
niet veel belang gevonden, omdat er te weinig mensen woonden. Daarom ook
yond men een weg over de nieuwe afsluitdijk niet nodig?2 Van den Broek

20 Bij de behandeling van het ontwerp wegenbelastingwet stelde een aantal kamerleden dat
zij het rijkswegenplan een goede gelegenheid vonden om eens iets aan de organisatie van Rijkswaterstaatte doen. De bestaande structuur zou een 'krachtige aanpak' van het verkeersvraagstuk
in de weg staan. Men pleitte voor een centrale dienst, die de wegenbouw en -verbetering zou
coiirdineren en leiden. Het in 1923 opgerichte district Wegentechniek had uitsluitend de bestudering van 'de techniek der wegen' (aanleg en verbetering) tot doe!. De minister van Waterstaat,
rnr .H. van der Vegte, vond dat er geen reorganisatie nodig was, daar alles naar wens ging. Het
district wegentechniek noemde hij 'de keuken, waar alles wordt voorbereid en min of meer
gereedgernaakt'. Handelingen der Staten Generaal, Tweede Karner, 27 oktober 1926,207.
21 Verslag van de behandeling van het Rijkswegenplan 1927 in de jaarlijkse algemene vergadering van de Vereeniging Het Nederlandsche Wegen Congres (1927) 31-41.
22 Gedurende deze periode was men druk bezig met de afsluiting en drooglegging van de Zuiderzee. Op de toelichtende kaart van het rijkswegenplan was van dat hele projet niets terug te
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stelde in zijn inIeiding verder dat het toeristenverkeer zeker niet de kortste weg
zou nemen van de ene plaats naar de andere, maar veeleer de mooiste weg lOU
kiezen. Ander 'verre afstandsverkeer' lOU volgens hem weinig voorkomen.
Men ging er van uit dat vracht- en personenvervoer over de weg maximaai
lO'n 60 km lOuden afleggen. Werden de afstanden groter, dan lOU het 'economisch nut' vervallen omdat de spoorwegen dan sneller zouden zijn. Er werd
bij het wegenplan dus duidelijk uitgegaan van vervoer van plaats naar plaats,
waarbij lange autobanen die de grotere steden op kilometers afstand lOuden
laten Iiggen en bruggen ver van de bewoonde wereld over de grote rivieren
geen zin hadden. Wei meende Van den Broek dat het verstandig kon zijn om
een weg dicht om een stad of dorp heen te leggen in plaats van er dwars
doorheen. Het verkeer lOU dan zelf kunnen bepalen of het wei of niet door de
plaats wil gaan. Daar was echter lang niet iedereen het over eens. De middenstand en een aantaI gemeentebesturen vreesden een achteruitgang van de bedrijvigheid a1s dat lOU gebeuren. Er werd dan ook van 'kogelflesjespolitiek'
gesproken, a1s men voor het handhaven van de traverse pleitte. Van den Broek
merkte tot slot op dat men bij het maken van de plannen uit was gegaan van
de verwachting dat het autoverkeer in de komende jaren sterk lOU toenemen
en het aantaI 'wagens met paardentractie' drastisch verminderen.
In de uitwerking van de plannen valt op dat fietspaden a1s een vast onderdeel
in het plan zijn opgenomen. Langs aile op het rijkswegenplan voorkomende
wegen lOuden ze moeten worden aangelegd. Het drukke fietsverkeer was een
typisch Nederlands probleem. In het buitenland had men hier geen ervaring
mee en er was dus ook geen vergelijkingsmateriaai. Bij de behandeling van
de Wegenbelastingwet in de Kamers was sterk aangedrongen op een scheiding
tussen auto- en fietsverkeer, waarbij vooral op de onveilige situatie voor de
fietsers werd gewezen. 'Op de drukke wegen kan hun leven voortdurend in
gevaar worden geacht', a1dus rnr.A.van Rijckevorsel in de Tweede Kamer.
Een aantaI collega's steunde hem daarin, waarbij nog opgemerkt werd: 'Een
slechten gewonen weg kan men desnoods nog berijden met een motorrijtuig,
maar onmogelijk met een rijwiel,.23 Volgens het Wegenplan moesten de fietspaden, waar mogelijk, vrij komen te Iiggen. In de andere gevallen konden ze
aansluitend aan de weg komen, gescheiden door gras of een andere rand. In-

vinden. Slechts twee stukken nieuw aan te leggen rijksweg gaven aan dat er wat aan de hand
was: Harlingen - Zurich en vanaf de weg A1kmaar - Den Helder naar Den Oever. Beide naar
punten waar de afsluitdijk uitkomt
23 Handelingen der SUllen Generaal, Tweede Kamer, H.Leenstra, 230.
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dien nodig kon het gemotoriseerde verkeer er dan gebruik van maken!24 Dat
dit de veiligheid van de fietsers niet echt bevorderde, is duidelijk.
Pas in juni 1929 kwam het ministerie van Waterstaat met de richtlijnen voor
het aanleggen van 'rijwielpaden langs wegen, voorkomende op het Rijkswegenplan ' . Hierin werd aangegeven wanneer weI en wanneer geen fietspaden
moesten worden aangelegd. Dit laatste dus duidelijk afwijkend van het wegenplan. Over de constructie van de paden was de leiddraad kort: 'even goed
berijdbaar aIs de rijweg', maar ze moesten weI 'indien voertuigen daarop uitwijken, daartegen bestand zijn ,.25
Gezien de aandacht voor de fietspaden, lijkt het merkwaardig dat de traversen (doorgaande wegen door de steden en dorpen) en de bruggen niet in het
plan zijn opgenomen. Wegen om de steden heen kwamen nog niet voor. De
travers en waren vrijwel aIlemaal eigendom van of in beheer bij de betrokken
gemeenten. Die in het plan opnemen zou de uitvoering ervan te zeer vertragen,
daar er met teveel gemeenten overleg gevoerd zou moeten worden.
Over de uitvoering van de dertien bruggen die op de bij het plan horende
kaart met kruisjes aangegeven staan, wordt in het plan zelf niets gezegd. Ze
zouden een aantal bestaande schipbruggen en veren moeten vervangen. Vooral
de noord - zuid verbinding zou daarrnee sterk verbeterd worden. Deze bruggen
waren enorme projecten, niet aileen in fmancieeI , maar ook in technisch opzicht. Er was aI wei ervaring met de bouw van grote bruggen in Nederland,
daar de spoorwegen er tussen 1864 en 1878 tenminste veertien had gelegd in
de doorgaande spoorlijnen. Rijkswaterstaat richtte in mei 1928 het Bruggenbureau op om oeververbindingen te ontwerpen en te bouwen. De brug bij
Katerveer was de eerste die in het kader van het rijkswegenplan in uitvoering
werd genomen.
De reacties op de plannen waren velerlei, van aandringen op snelheid bij de
uitvoering, door het NWC, tot het voorleggen van nieuwe ideeen. Men accepteerde, zij het niet van harte, dat het plan toch niet die vernieuwing inhield die
sommigen wens ten. Het ging uit van het bestaande, historisch gegroeide wegennet en deed een poging dat aan de nieuwe eisen aan te passen. Het plan
was een eerste aanzet en zou , zoaIs de minister in een antwoord op vragen uit
de Kamer schreef: 'binnen niet aI te lange tijd herzien moeten worden' .26

24 Inleiding van if. Y.d.Broek, Versing van de laarvergadering NWC in 1927,40.
25 ' Leiddraad voor het aanleggen van rijwielpaden langs wegen, voorkomende op het Rijkswegenplan ', Wegen 5 (1929) 332-333.
26 Handelingen Tweede Kamer 1926/1927. Aanhangsel127, 119.
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De financiering van bet plan: de wegenbelastingwet
De aanleg en verbetering van wegen brachten voor de rijksfmancien het probleem met zich mee dat er (te)veel geld tegelijk nodig was_ De begrotingen
van Waterstaat in de jaren twintig noemden een aantal (stukken van) wegen
27
en een enkele brug, die verbeterd zouden worden.
In het begin van de jaren twintig had de jaarvergadering van de vereniging
het Nederlandsche Wegen-Congres zich over een tweetal vragen gebogen. De
eerste was: hoe moeten de kosten voor aanleg en onderhoud van wegen verdeeld worden; de tweede: horen de weggebruikers bij te dragen in de kosten
van onderhoud en verbetering van het wegennet? Er werd een comissie uit de
vereniging ingesteld onder voorzitterschap van Prof.ir.S.G .Everts om de tweede vraag te bestuderen. De comrnissie bracht in 1924 rapport uit en stelde dat
weggebruikers inderdaad aan de wegen zouden moeten meebetalen.28
In dezelfde periode onderzocht de Staatscomrnissie Patijn, die was ingesteld
in 1923, hoe verkeer en vervoer economisch gezien het best zouden kunnen
functioneren. Ben van de onderwerpen waarover zij rapport uitbracht, was de
wegenbelasting. Beide rapporten, van het NWC en van de Staatscommissie,
toonden een grote mate van overeenstemming op veel punten (grondslagen,
tarief, inning), maar over de verdeling van de belastinggelden tussen Rijk en
provincie, was er verschil van mening.
De daarna ingestelde comrnissie onder leiding van rnr E. Fokker kon, dank
zij het werk van de beide voorgaande comrnissies, zeer snel met een ontwerp
wegenbelastingwet komen. Op enkele wijzigingen na werd dit ontwerp door
de minister overgenomen. De behandeling hiervan yond eind oktober 1926
plaats in de Tweede Kamer en eind december in de Eerste Kamer. Op 30
december 1926 werd de wet in het Staatsblad gepubliceerd.
De wet stelde volgens art. 30 een wegenfonds in 'ten behoeve van den aanleg,
de verbetering en het onderhoud van de bij deze wet aan te wijzen (rijks-)wegen' .29 Tevens zou het wegenfonds gelden beschikbaar stellen voor de uitvoering van het provinciale wegenplan (art 34). Het fonds was vooral bestemd
voor de verbetering en aanleg van wegen voor snelverkeer. De verdeling van

27 Staatsbegroting voor onder andere 1926. Wegen, 1(1925) 95-96. Volgens het Tweede-Kamerlid W. Boissevain besteedde Amsterdam 4,5 miljoen gulden aan onderhoud van wegen. Dat
was meer dan voor het hele land door het Rijk werd uitgegeven. Handelingen Tweede Kamer,
28 oktober 1926, 23 J.
28 Memorie van toelichting Wegenbelastingwet 1926, par. I, algemeen gedeelte.
29 Ontwerp wegenbelastingwet. Memorie van toelichting en behandeling in Eerste en Tweede
Kamer. Handelingen der Staten Generaal 1925/1926 en 1926/1927.
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het beschikbare geld tussen het rijk en de verschillende provincies werd eveneens geregeld.
Het Wegenfonds kon vol gens artikel 31 uit een aantal bronnen putten zoals:
- een uitkering uit de rijksmiddelen; - de opbrengst van de wegenbelasting; de opbrengst van de rijwielbelasting; - voorschotten van het rijk.
De wegenbelasting werd een besternmingsbelasting, een toen weinig voorkomende vorm van belastingheffen. Dat deze gelden in het wegenfonds zouden vloeien, was voor de Kamerleden geen probleem. Automobilisten hadden
in feite het meeste belang bij goede wegen. Waar weI discussie over ontstond,
was het belastingtarief. Deze tarieven werden vastgesteld in artikel3, waarbij
de slijtage van de weg door de verschillende verkeersmiddelen als het belangrijkste criterium zou gelden. In mindere mate zou ook het voordeel dat iemand
bij een goede weg had, meetellen. Alleen motorrijtuigen werden aangeslagen,
want voor fietsen bestond al de rijwielbelasting. (Met slijtage veroorzaakt door
fietsers zou men niet ver komen.) Verder ging de regering ervan uit dat paarden
en door paarden getrokken vervoer geen voordeel hadden bij de verbetering
van de weg, omdat ze meer (en liever) van onverharde wegen gebruik maakten.
Auto's werden belast op gewicht (zoals ook nu nog), en op het type banden,
aI vonden zowel regering als parlement dat niet de meest ideale criteria. Het
gebruilcen van een auto en niet het hebben ervan zou belast moeten worden;
men dacht daarom eerder aan een benzine- of bandenbelasting. Maar die zouden, volgens de minister, in de praktijk te grote problemen opleveren.
Het gebruiken van de rijwielbelasting voor het wegenfonds ondervond veel
weerstand bij de Kamerleden.In 1924 was de rijwielbelasting ingevoerd als
tijdelijke maatregel om de schatkist te versterken, maar was, volgens Kamerlid
P.Hiemstra 'een van de meest gehate en verfoeide belastingen' geworden.
'Gehate, omdat ze zeer onevenredig drukt en vooral treft duizenden kleine
menschen, die het rijwiel noodig hebben voor de uitoefening van hun beroep
of bedrije. Het was de bedoeling geweest deze heffmg in 1930 weer af te
schaffen. Het feit dat de rijwielbelasting nu onderdeel zou gaan uitrnaken van
het wegenfonds, hield echter een continuering ervan in na 1930. Fietsers zouden in verhouding niet zoveel voordeel van de wegenverbetering hebben, al
zouden er weI fietspaden worden aangelegd. Het was echter niet zo verbazend
dat de regering de rijwielbelasting in het wegenfonds wilde stoppen, want de
opbrengst was zeer hoog. Per fiets moest f 3,- per jaar betaald worden. 'Rijwielen met hulpmotor' vielen twee keer in de prijzen; ze moesten wegenbelasting en rijwielbelasting betalen. Mensen die geen inkomstenbelasting betaalden waren vrijgesteld van rijwielbelasting. In Nederland waren ruirn 2
miljoen fietsen, wat het rijk tussen 5 en 6 miljoen gulden opleverde. In de
Tweede Kamer merkte minister De Geer op dat de rijwielbelasting niet kon

1EN HORN-VAN NISPEN HETRIJKSWEGENPLAN 1927

203

worden afgesehaft omdat 'deze heffmg van nature behoort tot de middelen,
waaruit een fonds aIs dit moet worden gevoed' .
Uit het wegenfonds zouden, volgens artikel 32 van de wegenbelastingwet,
gefinaneierd worden: - aanleg, verbetering en onderhoud van wegen, in beheer
bij het rijk, voorkomend op de rijks- en provineiaIe wegenplannen; - een uitkering aan de provineies; - uitkeringen voor onderhoud en dergelijke voor
wegen op het rijkswegenplan, bij anderen in onderhoud; - de afkoop van tolIen;
- afIossingen en renten enzovoort. In de Kamers vreesde men dat de bruggenbouw een te groot deel van het wegenfonds in beslag zou gaan nemen en pleitte
men ervoor dat op een andere manier te finaneieren. De regering was eehter
van mening dat de bruggen een onderdeel van de wegen vormden en daarom
in het wegenfonds thuis hoorden. Maar hoe een en ander geregeld zou moeten
worden, daar had de regering nog geen zieht op. In zijn memorie van antwoord
bij de begroting van het wegenfonds 1927, stelde de minister dat de oplossing
voor de rivierovergangen weI zou komen, 'naarmate de voorbereiding der
wegverbetering verder voortsehrijdt'.
Bij de begroting van het wegenfonds voor 1928 was een vijfjaren werkplan
gevoegd, waarin een overzieht van de kosten van de wegenverbetering tussen
1927 en 1932 werd gegeven. De regering ging ervan uit dat na vijf jaar 'de
wegdekken overaI in behoorlijken toestand zullen verkeren' .30 Hoe deze opmerking te rijmen viel met het grote plan dat aangekondigd werd voor nieuwe
en verbetering van bestaande wegen, was de Karnerleden onduidelijk. Dat
zoiets meer dan vijf jaar in beslag zou nemen was voor ieder helder.
Bij de behandeling van het wetsontwerp wegenbelasting in de Tweede Kamer vonden veel karnerleden dat het vraehtvervoer te zeer werd getroffen. Er
werd zelfs gesproken over een dreigende verdwijning van de hele bedrijfstak.
Zij bepleitten een lager tarief, of vrijstelling voor vervoer van goederen binnen
een bepaalde plaats, omdat men daarbij geen voordeel zou hebben van de
verbetering van de rijkswegen. De regering kwam in zoverre tegemoet aan het
verzoek van de Kamer, dat ze het tarief voor het vraehtverkeer omlaag braeht.
Het wetsontwerp was echter gebaseerd 'op de solidariteit van de motorrijders',
aIdus minister De Geer, die verder stelde dat de spoorwegen ook zelf voor het
onderhoud van de lijnen moest zorgen. In de memorie van toelichting werd er
verder op gewezen dat: 'het aan belasting betaaIde ruimsehoots zaI worden
vergoed door daIing van de exploitatiekosten aIs gevolg van de verbetering
der wegen'.

30

Han£ielingen der Staten Generaai, Tweede Kamer, 185
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De wegenbelastingwet en het rijkswegenplan boden een oplossing voor een
aantal, tot dan toe niet of onduidelijk geregelde zaken. In de eerste plaats werd
de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de rijks- en andere wegen
aangegeven. Daarnaast werd in de wet bepaald dat alleen het rijk belasting
mocht heffen. De provincies zouden er via een verdeelsleutel een deel van
krijgen en van een eigen heffmg afzien?l
Daardoor kon de belastingheffing ten behoeve van de wegen centraal georganiseerd worden. Zo kwam tevens uniformiteit in de tariefstelling; er waren
geen provinciale verschillen meer. Er werd ook duidelijk wat van de provincies werd verwacht: het goedkeuren van dat deel van het rijkswegenplan dat
in die provincie lag en het opstellen van een eigen provinciaal wegenplan.
Daarnaast toezien op de kwaliteit van de provinciale wegen en zorgen dat daar
geen tollen werden geheven. Aan het lukraak opknappen van wegen met allerlei verschillende materialen zou een eind komen door een meer structurele,
geplande aanpak: het wegenplan. Voor de financiele problemen meende men
in het wegenfonds de oplossing gevonden te hebben. Er kwam veel geld beschikbaar, uitsluitend bestemd voor de aanleg en verbetering van wegen.

De uitvoering van bet rijkswegenplan
Na het totstand komen van het wegenplan en het vijfjaren werkplan bij de
begroting van het wegenfonds, konden aanleg en verbetering van wegen ter
hand worden genomen. Voor de uitvoering van het werkplan werden de
kosten op ongeveer 50 rniljoen gulden begroot. Inmiddels was de achterstand aan (goede) wegen z6 gegroeid, dat een forse aanpak meer dan nodig
was. Daarbij stuitte men op een aantal problemen. Behalve de nodige adrninistratieve zaken en onteigeningsprocedures, kwam een aantal technische
vragen naar voren. Zo deden zich problemen voor met de aanleg en met de
verharding van wegen. Daarnaast was er de wegenbouwsector die zich
moest aanpassen aan de nieuwe situatie.
Juist in die provincies, waar de meeste nieuwe wegen moesten komen, was
de aanleg ervan het meest problematisch. De ondergrond was er slap en venig
en men had met veel waterwegen (klein en groot) te maken. Aan de onder31 Daarop werd in de wegenbelastingwet toch een uitzondering gemaakt voor provincies die
een eigen rijwielheffing hadden (o.a.Noord-Brabant); re mochten die laten bestaan. De provinciale weggelden, die in Groningen en Noord-Brabant geheven werden, verdwenen wei; de provincies kregen echter een aanvulling van het rijk op hun deel uit het wegenfonds als dat lager
zou zijn dan hun eigen weggeld.
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bouw, de fundering, van wegen was nooit veel aandacht besteed. Bij weinig
en niet te zwaar verkeer, was dat ook rninder belangrijk, daar ze dan niet zoveel
te lijden kregen. Al vroeg in de jaren twintig realiseerde men zich dat niet
alleen slecht onderhoud, maar ook een slechte ondergrond problemen gaven.
Vooral in het westen van het land, met zijn natte en slappe grond, was dat het
geval. Ret spoorwegongeluk in Weesp in 1918, veroorzaakt door het wegzakken van een spoordijk, had de gemoederen in beweging gezet. Men begon in
te zien dat de structuur van de ondergrond van belang was, niet alleen voor
een spoorlijn, maar ook voor de kwaliteit van de landweg. Wat men in beide
gevallen nodig had was een goede, stevige en vrij droge ondergrond. Daarom
begon men bij de aanleg van een weg vaak met het weggraven van de bovenlagen, alsof men een kanaal groef. Die sleuf werd dan opgevuld met bijvoorbeeld steenslag en van een bovenlaag voorzien. Goten langs de zijkanten zorgden ervoor dat het water wegkon en ook werd het wegdek meestal wat bol
(tonrond) gelegd. Wegenaanleg was op deze manier zeer kostbaar. Ideeen die
gelanceerd werden om een snelweg van Amsterdam naar Rotterdam helemaal
als viaduct te bouwen, op palen enkele meters boven de grond, werden als niet
32
reeel of te duur van de hand gewezen. Na de Tweede Wereldoorlog zou de
constructie van een aantal wegen toch sterk in die richting gaan. De wegenbouw moest dus een nieuwe koers gaan varen: vernieuwingen in de fundering
waren nodig. In de eerste jaargangen van Wegen werd veel aandacht besteed
aan de onderbouw en de ondergrond, want men besefte steeds beter dat het
uiteindelijke resultaat van een weg, op de langere termijn, er sterk van afhankelijk was. Ret grondonderzoek in Nederland kwam in de jaren twintig goed
op gang; het mondde uit in het laboratorium voor Grondmechanica, dat in 1934
werd opgericht.
Ret tweede probleem had betrekking op het soort verharding van een weg.
Gezien het enorme aanbod aan material en, elk met zijn specifieke eigenschappen (en kosten) was dat geen simpele zaak. Over de vraag hoe de ideale weg
eruit moest zien, was in het midden van de jaren twintig geen discussie. Een
effen, hard en stofvrij oppervlak, een kort trace, grote overzichtelijkheid van
bochten en kruispunten, een breedte die het mogelijk maakte daarop met grote
en gelijkmatige snelheid te rijden en z6 sterk dat zware vrachtwagens daarop
33
met voldoende snelheid konden worden toegelaten. Men zag in dat de
32 Het 'viaduct' was een plan van S. ten Bokkel Huinink uit 1923, dat regelmatig in de belangstelling kwam. Het plan is onder andere vermeld in H.W.O.de Bruyn, 'De toepassing van automobielwegen in verband met de verbetering van het wegennet in ons land', Wegen 5 (1929) 322323.
33 Wegen 1 (1925) 1.
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verkeersveiligheid gekoppeld was aan de situatie van het wegdek. Van de
mooie gladde asfaltwegen wist men dat ze bij nat weer slipgevaar opleverden.
Maar de oude smalle wegen, waren ook niet veilig.
Er waren in het begin van de jaren twintig tal van materialen voor de wegenbouw beschikbaar, zoals keien, klinkers, hout, rubber, grind, teer, steenslag,
natuurasfalt, puin en schelpen. Daar kwam een grote hoeveelheid nieuwe produkten bij, zoals de asfaltachtige bijprodukten van de petroleumindustrie, en
beton in verschillende samenstellingen, met en zonder bewapening. Tegen het
eind van de jaren twintig waren ruim vijftig verschillende produkten op de
markt, die allemaal in proefvakken werden geprobeerd. Op de rijksweg Leeuwarden - Harlingen waren er veertien van dat soort vakken!34 Dat leverde weer
klachten op dat men niet prettig kon rijden. Veel van de nieuwe produkten
hielden het niet lang uit. Sommige kwamen nooit uit het experimentele stadium, andere bleken toch minder gemakkelijk toepasbaar dan aanvankelijk leek.
Dat betrof klinkers in bijzondere vormen en modeme material en, als een zoveelste soort asfalt. In Wegen werd er veel over geschreven en werden de
experimenten in binnen- en buitenland op de voet gevolgd. De oprichting van
het Rijkswegenbouwlaboratorium in 1928 bood de mogelijkheid tot gedegen
onderzoek naar de verschillende (nieuwe) verhardingssoorten, met de nadruk
op asfalt/bitumen produkten.
De uitvoering van het rijkswegenplan, met de grote hoeveelheid aan te leggen en te verbeteren wegen, had zijn weerslag op de wegenbouwbedrijven. De
traditionele 'wegenbouwers' waren mensen die klinker- en keiwegen aanlegden, een beroep dat van vader op zoon doorgegeven werd. Van bedrijven kon
nauwelijks worden gesproken. Meestal had men geen anderen dan familieleden 'in dienst'. (Het storten van puin, steenslag en dergelijke, werd niet als
een yak gezien. Meestal gebeurde er ook niet meer dan het opbrengen van het
materiaal , dat door 'het verkeer' moest worden vastgereden.) Het yak van
stratenmaker veranderde in wezen niet. De klinkers of keien werden (en worden nog steeds) met de hand in een zandlaag gelegd. Men werkte (ook nu nog)
op stukloon, dat wil zeggen: per vierkante meter.
De opkomst van de gladde, gesloten wegdekken verlegde het werk van de
stratenmakers naar minder belangrijke wegen en straten binnen de woonkernen. De nieuwe material en brachten nieuwe aannemers, die zich op de aanleg
van de nieuwe wegen gingen toeleggen. Deze mensen hadden ' medewerkers'
nodig op verschillend niveau, meer en minder geschoold. Er ontstonden hier

34 Vergelijkingvan de kosten van wegverhardingen. Verslag van de behandeling van dit onderwerp op de vergadering van de vereniging NWC 1930, 8-11.
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echte bedrijven. De nieuwe wegenbouwers moesten zich de deskundigheid op
hun gebied nog eigen maken, daarom slaagde de ene weg beter dan de andere.
Tegelijk deden de 'machines' hun intrede in de wegenbouw. Werd tevoren al
weI eens een stoomwals gebruikt om bijvoorbeeld steenslag of grind vast te
leggen, nu kwamen daarbij apparaten als mengers, kookketels en sproeiers.
Vooral de asfalt en betonwegen leenden zich voor dergelijke mechanisatie.
Dus: ' weg met den kruiwagen, mechaniseert den wegenbouw!', klonk het:
'voor hetzelfde geld dat 100 kilometer weglengte bij handenarbeid kosten,
leveren de machines 120 kilometer weg'. 35 Deze kreet was overigens gebaseerd op Amerikaanse gegevens over de aanleg van betonwegen. Er moesten
dan weI dure apparaten worden aangeschaft, maar men kon met minder mensen toe. Daamaast stelde men dat de kwaliteit van het beton beter was, omdat
het gelijkmatiger werd geproduceerd. De kwaliteit van de weg nam daarmee
vanzelfsprekend toe. Ais voorbeeld werd gegeven dat 'bij handenarbeid' per
8 uur 20 - 40m weg van maximaal7m breed gemaakt kon worden, terwijl met
machines in diezelfde tijd 250m van maximaal 9 m breed kon worden gelegd.
In Nederland kwam de mechanisatie in de wegenbouw pas na de Tweede
Wereldoorlog echt van de grond. Voor die tijd gebruikte men wei wat machines, maar bleef het toch voornamelijk hand- en kruiwagen werk. Dat betekende dat er veel mankracht nodig was, maar door de economische depressie
waren er ook veel mensen beschikbaar. De wegenbouw paste prima in de
werkverschaffingspolitiek van de overheid.
Dat de aanleg en verbetering van wegen zou stagneren omdat er niet voldoende aannemers in die sector werkzaam waren, bleek nergens uit. WeI werden in de Tweede Kamer geluiden gehoord over een mogelijk opdrijven van
de prijs, vanwege de grote vraag en het geringe aanbod.

Ten slotte
Het aanleggen en verbeteren van wegen hief enerzijds de kwantitatieve en
kwalitatieve achterstand op die er ontstaan was, anderzijds stimuleerde het
de groei van het verkeer. Daar waar men sneller kon rijden, deden andere
sectoren die achtergebleven (of niet in het plan opgenomen) waren zich voelen: travers en en oeververbindingen. Er bleken veel planologische beslissingen nodig te zijn om het verkeer in goede banen te leiden.

35

1. Rozendaal, 'Machinale wegenbouw', Wegen 2 (1926) 135.
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Daamaast kwam het tot dan toe vrij onbekende terrein van de verkeersveiligheid sterk naar voren. Hierbij speelden de wegen, de vervoersmiddelen en
de bestuurders een rol. Het verkeer werd drukker en het verschil in snelheid
tussen de verschillende verkeerssoorten nam toe. Zo werden op de (nieuwe)
weg Rotterdam -Den Haag in 1935 bij personenauto' s snelheden gemeten van
meer dan 120 km per uur. De meest voorkomende snelheid was zo'n 70 km,
de vrachtwagens reden gemiddeld zo'n 40 km. 36 Dat verschil in snelheid bevorderde de veiligheid op de weg niet.
Enerzijds was men druk bezig achterstanden weg te werken, anderzijds kwamen nieuwe problemen naar voren. Al snel werd duidelijk dat het verkeersvraagstuk niet in enkele jaren opgelost zou zijn. De wegenplannen volgden
elkaar dan ook op, pogend aan de vraag vanhet groeiend autoverkeer tegemoet
te komen. Op het eind van de jaren dertig (1938) begon men wegen voor
'uitsluitend motorrijtuigen' in het wegenplan op tenemen. De traversen waren
al in het plan van 1932 verwerkt, de bruggenbouw was na 1928 volop op gang
gekomen. Alles leek voorspoedig te lopen, maar toen begonnen de fmancien
weer een rol te spelen. De economische crisis van de jaren dertig liet zich
voelen en de bedragen voor de wegenaanleg werden weer verlaagd.
De crisis had nog een ander effect: men begon het verkeer in zijn algemeenheid te bekijken. Had tevoren steeds een van de vervoersmiddelen de aandacht
gehad, nu kon men zich de luxe van een aantal afzonderlijke verkeerssystemen
naast elkaar niet meer permiteren. Men moest tot een gemtegreerde aanpak
komen van de 'verkeersproblematiek', tot een systeem, waarvan behalve de
auto en fiets, ook trein en tram, boot en vliegtuig deel gingen uitrnaken. Daarmee kwamen de wegen 'in concurrentie' met de rest van de infrastructuur.
In nog geen twintig jaar was de situatie van het wegverkeer totaal veranderd.
Van een laagste plaats op de prioriteitenlijst rond 1920, naar een zeer overheersende positie binnen het gemtegreerde verkeerssysteem van het eind van
de jaren dertig. De wegen hebben die plaats sindsdien niet meeT afgestaan.

36 R lijken, 'Veertigjaren Nederlandsch wegverkeer', Het bedrijJsleven tijdens de regeering
van H.M Koningin Wilhelmina. 1898 -1938 (Amsterdam 1938) 309.

Mr. L. J. A. Trip en de Central Banking Enquiry Committee. De discussies over de reorganisatie van het bankwezen in Brits-Indie omstreeks 1930
E. F. VEERMAN
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Inleiding
In dit artikel zal de bijdrage centraal staan die de voonnalige president van
de Nederlandsche Bank Mr. L. J. A.Trip (1876-1947) heeft geleverd aan de
werkzaamheden van de Central Banking Enquiry Committee. Deze commissie was door het Britsindische gouvemement in 1929 in het leven geroepen
om advies uit te brengen over de reorganisatie van het bankwezen in India.
Hiervoor werd in de laatste fase van het onderzoek een zestal buitenlandse
experts aangetrokken, waaronder Trip.
In het eerste deel van het artikel zal een korte schets gegeven worden van de
problemen van het bankwezen die de reorganisatie nodig maakte. Als onderdeel hiervan komen de pogingen van het Britsindische gouvemement ter sprake om een nieuwe centrale bank op te richten.
Na de algemene inleiding over het Indiase bankwezen, wordt in het tweede
deel ingegaan op de rol die Trip als buitenlands expert in deze commissie heeft
gespeeld. Zijn bijdrage spitste zich toe op tweetal zaken, namelijk het functioneren van de Indiase geldrnarkt en de regulering van de buitenlandse wisselbanken in India. Inhet derde en laatste deel zullen enkele conclusies worden
getrokken over de invloed die Trip heeft gehad op de adviezen van de Central
Banking Enquiry Committee.

Het artikel dat thans voor U licht, vormt een uitvloeisel van het onderzoek naar de internationale werlcraamheden van Mr. L 1. ATrip in de periode 1929-1931. Voor dit onderzoek ben
ik veel dank verschuldigd aan mijn toenmaJige scriptiebegeleider Prof. Dr J oh.de Vries. Tevens
wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om Drs. J. J. Seegers te bedanken voor zijn opmerkingen over het artikel. Tenslotte nog een woord van dankaan AL. Huurdeman, die ro vriendeJijk
was om het artikel te controleren op type- en spelfouten.
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Het bankwezen van Brits-Indie: een situatieschets
Vanaf het einde van de negentiende eeuw vonnde het functioneren van het
bankwezen in het voonnalige Brits-Indie een onderwerp van discussie. Dat
was niet verwonderlijk, want het Indiase bankwezen kende in de eerste drie
decennia van deze eeuw vele tekortkorningen. Het meest opvallend was dat
het bankwezen aldaar geen homogeen geheel vonnde, maar uiteenviel in
een ongeorganiseerd en een georganiseerde deel. Onder het ongeorganiseerde deel verstond men de lokale geldschieters en de inheemse bankiers. De
banken op basis van een Naamloze Vennootschap (Joint-Stock Banks), de
wisselbanken en de Imperial Bank werden tot het georganiseerde deel van
de geldmarkt gerekend. De coopemtieve banken namen een intennediaire
positie in.
Een ander saillant kenmerk was dat India tot 1935 niet voorzien was van een
centrale bank zoals men die in het westen kent. Wei was in 1921 door samenvoeging van drie Presidency Banks de Imperial Bank of India ontstaan, echter
de Imperial Bank had niet voldoende bevoegdheden om zich een echte centrale
bank te noemen. Hoewel de Imperial Bank de tegoeden beheerde van het gouvemement en in beperkte mate optrad als 'lender of the last resort', bleef het
recht om chartaal geld in omloop te brengen voorbehouden aan het gouvemement. De Imperial Bank was daardoor niet goed in staat om de rente op de
geldmarkt in de hand te houden, met als gevolg dat vrij grote renteschommelingen tussen het voor- en najaar optraden.
Bovendien was het voor de Imperial Bank tot 1935 verboden om buitenlandse wissels in haar portefeuille op te nemen. Offici eel werd naar voren gebmcht
dat de handel in buitenlandse wissels teveel risico' s met zichmeebracht voor
een bank die de tegoeden van het gouvemement beheerde. Echter, dit argument stamde nog uit de periode dat de wisselkoers van de roepie aan grote
schommelingen onderhevig was. Toen India aan het begin van deze eeuw in
verschillende stapjes over was gegaan tot de gouden standaard, behoorden
scherpe fluctuaties van de wisselkoers tot het verleden. Niettemin bleven de
nog te behandelen buitenlandse wisselbanken in India weerstand bieden tegen
het voorstel de Imperial Bank de bevoegdheid te geven om in buitenlandse
wissels te mogen handelen. De weerstand van de buitenlandse banken had
echter weinig te maken met een oprechte vrees dat de Imperial Bank misstappen zou begaan in de buitenlandse wisselarbitrage. Waarschijnlijk moet het
verzet in verband worden gebracht met de pogingen van de wisselbanken om
te voorkomen dat de Imperial Bank een concurrent zou worden op buitenlandse wisselmarkt, waar zij vooralsnog een monopoliepositie hadden.
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Naast de Imperial Bank, bestonden in India ook banken met een rechtsvonn
van een Naamloze Vennootschap, de zogenaamde Joint-Stock Banks. De ontwikkeling van dit type bank werd mogelijk gemaakt nadat in 1860 de aansprakelijkheid van de aandeelhouders werd beperkt. De groei van de Joint-Stock
Banks in India werd gekenmerkt door een groot aantal tegenslagen. De JointStock Banks waren vaak de eerste slachtoffers van de regelmatig terugkerende
bankcrises in India. Dit kwam deels omdat deze instellingen gevoelig waren
voor speculatie en deels daar het opleidingsniveau van de bankemploye's in
veel gevallen tekortschoot. Ben van de belangrijkste actviteiten van de JointStock Banks bestond uit het verstrekken van korte termijn krediet in de vonn
van voorschotten in rekening courant, nadat enkele projecten om langlopend
risicodragend kapitaal uit te lenen op een debacle waren uitgelopen. Voorts
fmancierden zij op bescheiden schaal de binnenlandse handel door middel van
inheemse wissels Chundis').
De wisselbanken of Exchange Banks waren het derde type bank die tot de
georganiseerde sector gerekend mogen worden. Deze banken waren van origine buitenlandse instellingen en hadden zich in eerste instantie toegeJegd op
de financiering van de buitenlandse handel door middel van wissels en telegrafische ovennakingen. Nadat de wisselbanken hun monopolipositie op de
buitenlandse wisselmarkt hadden veiliggesteld, breidden zij gaandeweg hun
activiteiten naar het binnenland uit door daar ftlialen te openen. In toenemende
mate beg onnen de wisselbanken de binnenlandse handel van India te fmancieren, dit tot groot ongenoegen van een groot aantal Indiers, die van mening
was dat dit terein gereserveerd was voor de inheemse bankiers. Zoals later nog
zal blijken, werd door het Indiase gedeelte van de bevolking veel kritiek uitgeoefend op het functioneren van de wisselbanken. Vele Indiers waren ervan
overtuigd dat de wisselbanken emstig misbruik hadden gemaakt van hun monopolipositie door niet aIleen Indiase handelaren als tweederangs clienten te
behandelen, maar ook door te parasiteren op de Indiase geldmarkt. Hoewel de
aantijgingen door de wisselbanken voor een groot deel werden ontkend, bleef
de rol van de wisselbanken in India uitennate controversieel.
Op het ongeorganiseerde deel van de Indiase geldmarkt maakten niet de
Europeanen, maar de Indiers de dienst uit. In tegenstelling tot het georganiseerde deel, waren de contacten tussen de kredietverleners in het ongeorganiseerde deel veellosser. Het ongeorganiseerde deel bestond uit de lokale geldschieters en de inheemse bankiers, die tezamen het overgrote deel van de landbouw en de binnenlandse handel fmancierden. Het is geen eenvoudige taak
om precies aan te geven wat de verschillen waren tussen de lokale geldschieter
en de inheemse bankier, daar hun activiteiten per provincie nogal uiteenliepen.
Waarschijnlijk bestond het belangrijkste onderscheid uit de de verhouding
eigen/vreemd vennogen. De inheemse bankier deed voor het financieren van
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zijn activiteiten voor een belangrijk deel beroep op de deposito's van zijn
clienten, terwijl de lokaIe geldschieter voornamelijk hiervoor zijn eigen vermogen aanwendde. Mede aIs gevolg hiervan was de rente die de lokaIe geldschieter in rekening bracht soms tientallen procenter hoger dan die van de
inheemse bankiers. Daarnaast bestonden enkele accentverschillen tussen de
lokaIe geldschieters en de inheemse bankiers. De inheemse bankiers verstrekten voornamelijk voor korte peri ode gedekte leningen voor de binnenlandse
handel. De lokale geldschieters stelden hun kapitaal tegen een hoge rentevergoeding beschikbaar voor de fmanciering van de landbouw en voor conswnptieve doeleinden.
Hoewel het cooperatieve bankwezen in India tot 1930 een grote vlucht had
genomen, bleef het overgrote deel van de boeren aangewezen op de lokaIe
geldschieter. Hij stelde in tegenstelling tot de cooperatieve banken geen pijnlijke vragen over de financiele positie van zijn client en was bereid om een
nieuwe lening te verstrekken op voorwaarde dat de boer zijn renteverplichtingen van zijn oude lening punctueel nakwam. Ondanks deze ' coulante' houding
van de geldschieter raakten veel boeren steeds dieper in de fmanciele problemen, daar hun afbetalingscapaciteit op langere termijn vaak ontoereikend was
om hun schulden te verminderen. Hoewel er sinds 1870 verscheidene wetten
waren aangenomen om de hoge schuldenlast in de landbouw te saneren, kwam
hier weinig van terecht. De boer bleek vaak onwetend te zijn van zijn juridische
mogelijkbeden om op te treden tegen de geldschieter en het ontbrak hem vaak
aan financiele middelen om te procederen. Bovendien bleek het zeer moeilijk
om de activiteiten van de geldschieter te controleren.
Om de boeren te bevrijden van hun torenhoge schuldenlast, werden vanaf
1900 in India met wisselend succes verscheidene types cOoperatieve banken
opgericht. Hun hoofdactiviteit bestond uit de kredietverlening aan boeren op
basis van de beginselen van F. W. Raiffeissen, de vader het cooperatieve bankwezen in Duitsland. India nam op dit punt een vooruitstrevende positie in,
want het was het eerste niet-westerse land dat experimenteerde met de coope2
ratieve landbouwkredietgeving. Ondanks de successen die de beweging
boekte, was een groot aantal gebieden in India rond 1930 nog niet voorzien
van cooperatieve banken. De stormachtige groei die de beweging in de jaren
twintig had gekend, was voor een groot deel ten koste gegaan van de kwaIiteit
van de instellingen. Dit uitte zich niet aileen in een coulante houding van lokaIe
cooperatieve banken ten opzichte van wanbetalers, maar ook in de gebrekkige

2 I.J. Catanach Rural Credit in Western India; Rural Credit and the Co·operative Movement
in the Bombay Presidency 1875·1930 (Berkley 1970) 4.
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opleidingen van de bankeploye's. In veel gevallen verzuimden de lokale banken om scherp erop toe te zien dat de leningen aan boeren op tijd werden
afbetaald. Het probleem van de achterstalIige afJossingen of ' overdues' zou
nog tijdens de depressie van de jaren dertig enorme proporties aannnemen.
Toen bleken vele boeren niet meer in staat te zijn om hun lening op tijd af te
betalen, met als gevolg dat een groot deel van de cooperatieve banken in em3
stige problemen kwam en geliquideerd moest worden.

Het ontstaan van de Central Banking Enquiry Committee
Hoewel de bovengeschetste problemen in het bankwezen van India niet
minder nijpend waren dan die in het muntwezen, besteedde het Britsindische gouvemement gedurende lange tijd zijn aandacht aan het oplossen
van de monetaire problemen van India. Het benoemde hiervoor talloze comrnissies, die zich alle bogen over de vraag hoe het Indiase muntwezen aangepast diende te worden aan de maatschappelijke vereisten van dat land,
zonder dat daarbij de monetaire band met Engeland in gevaar mocht ko4
men. De problemen in het bankwezen kwamen slechts terloops ter sprake.
WeI werd door de Royal Commission on Currency and Finance de noodzaak ingezien om een apart onderzoek aan de organisatie van het bankwezen
te wijden. Ook pleitten gedurende de jaren twintig verscheidene Indiase parlementariers voor een dergelijk onderzoek, echter tevergeefs. Het gouvemement achtte de tijd hiervoor nog niet rijp en zette de plannen voor een derge5
Iijk onderzoek in de ijskast.
Deze situatie zou pas in 1928 veranderen toen tot twee maal toe het gouvernement zich genoodzaakt voelde om de wetsvoorstellen voor een nieuwe centrale bank in te trekken, nadat zij in het Indiase parlement op felle weerstand
waren gestuit. Het Britsindische gouvemement was nameIijk van mening dat
de nieuwe centrale bank dezelfde inrichting behoorde te krijgen als die van de
Bank of Engeland. Dit betekende dat het een centrale bank met particuliere
aandeelhouders zou worden en dat de benoerning van leidinggevende functionaris sen door het gouvemement werd vastgesteld. Het Britsindische gouver-

3 lie voor een kort overzicht van de organisatie van het banIcwezen van Brits-Indie: C. D.
Deshrnukh, e.a.Jlistory of the Reserve Bank of India (1935-1951) (Bombay 1970) 60-65.
4 'The Indian Banking Inquiry', The Economist (1930) 819.
5 Central Banking Enquiry Committee Volume I, Part I, Majority Report (Calcutta 1931) 1.
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nement hoopte hierdoor te voorkomen dat het Indiase parlement politieke invloed kon uitoefenen op het beleid van de centrale bank. 6
Het Indiase gedeelte van het parlement had echter grote moeite met de voorstellen van het gouvemement inzake de inrichting van de centrale bank. Het
wenste een grote invloed te krijgen in de benoeming van leidinggevende functionarissen van de centrale bank en was bevreesd dat een centrale bank met
particuliere aandeelhouders slechts de Britse belangen in India zou dienen.
Daarom waren de Indiase parlementariers voorstander van een centrale bank,
waarbij de aandelen aan de staat toekwamen. Hoewel het gouvemement tijdens de behandeling van de twee wetsvoorstellen bereid was om emge veranderingen aan te brengen, zag het in dat het geen zin had om verder te discussieren zolang de standpunten over deze fundamentele kwesties sterk uiteenliepen.
Tijdens de beraadslagingen over de wetsvoorstellen om een nieuwe centrale
bank op te richten, bleek duidelijk dat er bijzonder weinig bekend was over
de organisatie van het Indiase bankwezen. Zolang dit het geval bleef, kon de
inrichting van de centrale bank met afgestemd worden op de organisatie van
het Britsindische bankwezen. Bovendien dreigde de gehele discussie over de
oprichting van een centrale bank in een impasse te raken, nadat beide wetsvoorstellen waren ingetrokken. 7 Om deze impasse te doorbreken, vaardigde
het gouvemement op 22 juli 1929 een ordonantie uit, waarin de oprichting van
een speciale commissie werd aangekondigd. Deze commissie, die de 'Indian
Central Banking Enquiry Committee' werd genoemd, zou onderzoek gaan
doen naar de organisatie van het Indiase bankwezen en mocht tevens voorstellen doen om deze te verbeteren.
Hoewel de naam van de commissie suggeerde dat zij onderzoek zou gaan
verrichten naar de inrichting van de nog op te rich ten centrale bank, bleek dit
met het geval te zijn. Van meet af aan werd door het gouvemement duidelijk
gemaakt dat de controversiele kwesties als het eigendom van de centrale bank
en het benoemen van leidinggevende functionarissen, buiten het mandaat van
de commissie zouden vallen. Door een onderzoek in te stellen naar de organisatie van het Indiase bankwezen, hoopte het gouvemement dat de commissie
nogmaals de noodzaak zou onderstrepen om een geheel nieuwe centrale bank
op te rich ten.
Al vrij snel na de aankondiging van het gouvemement werd de werkwijze
van de commissie vastgesteld. In de eerste fase van het onderzoek zouden

6
7

History of the Reserve Bank of India 28-33.
O. P. Gupta, Central Banking in India 1773-1934 (Delhi 1934) 142.

216

JbGBT 9(1992)

lokale comite's geconsulteerd worden over de regionale vraagstukken als de
landbouwkredietgeving en de kredietveriening aan kleine industrieen. Op basis van de rapporten van de lokale comite's, zou het centrale comite aanbevelingen doen over de nationale kwesties als de kredietverstrekking aan grote
industrieen, regulering van het bankwezen en het opleidingsniveau van bankempolye's. Tenslotte werden in de derde en laatste fase van het onderzoek
buitenlandse experts benoemd, die het centrale comite zouden assisteren bij
8
het trekken van haar conclusies.
Door de ben<leming van buitenlandse experts hoopte het gouvernement
waarschijnlijk te voorkomen dat de aanbevelingen van het centrale comite
teveel zouden gaan afwijken van de organisatie van het bankwezen van de
ornringende landen. Echter, het vragen naar een 'second opnion' werd niet
door iedereen gewaardeerd. Vooral de Indiase econoom en nationalist Manu
Subedar tekende als lid van het centrale comite bezwaar aan tegen het aantrekken van buitenlandse experts, waarschijnlijk omdat hij hen zag als representanten van de buitenlandse belangen in India. Voor hem waren de antwoorden die de buitenlandse experts gaven, een van de redenen om een apart minderheidsrapport te schrijven. 9 Bovendien was Subedar ervan overtuigd dat de
problemen van het Indiase bankwezen veel ernstiger waren dan dat de meerderheid deed voorkomen.
Op 6 oktober 1930 maakte het Britsindische gouvernement bekend welke
ll
buitenlandse experts werden aangesteld. Prof. Dr G. C. cassdo, B. Currie ,
14
J3
Dr A. Friederich12, Dr O. Jeidels , A. P. McDougall en tenslotte onze landgenoot Mr. L. J. A.Trip 15 werden uitgenodigd om naar India te komen. Nadat
8 CentraL Banking Enquiry Committee Majority Report 3.
9 Manu Subedar schreefhierover: 'Personally, I would not be honest with myself, if! did not
indicate I derived no help from them. On the contrary, on many occassions the manner, in which
these gentlemen expressed themselves became a matter of puzzle and mystery to me' . CentraL
Banking Enquiry Committee Volume I, Part II, Minority Report (Calcutta 1931) 2.
10 Manager van de Bank of Montreal in Londen en een Zweeds econoom die niet aileen de theorie van de koopkrachtpariteiten heeft ontwikkeld, maar tevens veel werk heeft verricht voor de
Volkenbond.
11 Bestuurssecretaris van de Union of Co-operative Society te Darmstad.
12 Vennoot van Glynn, Mills and Company.
13 Vennoot en manager van de Berliner Handelsgeselschaft in Berlijn, lid van de raad van bestuur van de Duitse spoorwegen en bestuurslid van verschillende andere bedrijven.
14 Voorzitter en Managing Director van het bedrijfMidland Marts Limited, voorzitter van de
Midland Wool Groupers Limited en voormalig president van de Co-operative Farms Trading
Society in Schotland.
15 Zie voor een uitgebreide levensbeschrijving van Trip: J. Charite , Biografisch woordenboek
van NederLand derde deel , (,s-Gravenhage 1989) 596-598.
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zij op 12 december 1930 in Bombay waren gearriveerd en enkele weken door
India hadden gereisd om een indruk te krijgen van het bankwezen, kwamen
zij op 9 januari 1931 in Delhi aan om vervolgens op 26 januari de besprekingen
met het centrale comite aan te vangen. Het eerste deel van de besprekingen
duurde tot 16 februari en werd voortgezet van 4 tot 18 maart. Naast de assistentie die de buitenlandse experts hebben verleend, maakten zij gebruik van
hun recht om de belangrijkste meningsverschillen met het centrale comite vast
16
te leggen in een apart rapport.
Naar alle waarschijnlijkheid werd Trip uitgenodigd om naar India te komen,
daar hij als voormalige thesaurier-generaal en als oud-president van de Javasche Bank een grote kennis van zaken had over het koloniale bankwezen. Trip
had de gelegenheid om naar India te komen, omdat hij van 1928 tot zijn aantreden als president van de Nederlandsche Bank in september 1931 ambteloos
burger was. In deze peri ode ontplooide hij tal van intemationale activiteiten
17
voor de Volkenbond. Niet alleen was hij lid van de gouddelegatie , tevens
heeft hij als Nederlands gedelegeerde tijdens de tariefonderhandelingen onder
toezicht van de Volkenbond zich tevergeefs ingezet om de vloedgolf aan pro18
tectionistische maatregelen te keren.
Het relaas over de reis van Trip naar India is van een van de vele voorbeelden
van Nederlandse bankiers die advies hebben uitgebracht over intemationale
monetaire problemen. Slechts bij wijze van enkele voorbeelden kunnen hier
genoemd worden Mr. G. Vissering en zijn boek over de Chinese munthervoming (1912), Prof. Dr Mr. G. W. J. Bruins en diens betrokkenheid als 'Kommissar fur den Notenausgabe bei der Reichsbank' (1924-1930), Mr. J. W.
Beyen die ondermeer de functie bekleedde van president van de Bank voor
Internationale Betalingen (1935-1940), om nog maar te zwijgen over de naoorlogse voorbeelden als J. A. Witteveen, Dr P. Lieftinck en Jonkheer E. van
Lennep. Vertegenwoordigers van kleine landen vraagt men bij voorkeur als
scheidslieden. Hetzelfde overkomt ook de Belgische en Zwitserse bankiers.
Het is goed mogelijk geweest dat het adviseurschap van Trip bij de Central
Banking Enquiry Committee zijn internationale aanzien sterk heeft vergroot.

16 'Report of the Foreign Experts', Central Banking Enquiry Committee, Majority Report (Calcutta 1931) 605-732.
I7 Een moneta ire conunissie die in 1929 ingesteld werd door de Volkenbond om onderzoek te
do en naar het functioneren van de gouden standaard. E. F. Veerman Het werkder gouddelegatie,
niet gepubliceerd stagerapport, de Nederlandsche Bank (Amsterdam 1990).
18 E. F. Veerrnan De tariefconferenties te Geneve (1927-1932): de eerste schreden op het pad
der multilaterale onderhandelingen, niet gepubliceerde doctoraalscriptie, de Nederlandsche
Bank (Amsterdam 1990).
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Ditkwam nog goed van pas toen Trip als president van de Nederlandsche Bank
de verliezen die voortvloeiden uit de val van het pond (1931) probeerde te
verhalen op de Engelse centrale bank. Hoewel hij hier uiteindenlijk niet in
slaagde, heeft zijn internationale werk voor de Volkenbond en voor het Britsindische gouvernement wei een positieve invloed gehad op het leggen en
onderhouden van internationale contacten.
De bijdrage van Trip aanhetreorganisatieproces van het bankwezen in BritsIndie richtte zich op een tweetaI zaken. In de eerste plaats heeft hij advies
uitgebracht over het functioneren van de geldmarkt in India. In de tweede
plaats trad hij op als woordvoerder van de buitenlandse experts waarbij hij het
standpunt bekritiseerde van het centrale comite inzake de regulering van de
buitenlandse wisselbanken in India. De adviezen over het functioneren van de
Indiase geldmarkt werden vastgelegd in een apart memorandum die de toepasselijke titel kreeg 'The Money Market in India'. Hoewel de memoranda
van de buitenlandse experts in onderlinge overleg waren opgesteld, werd de
nota van Trip atitre personel in het centrale comite besproken. In deze bondige
nota ging Trip in op de vragen welke tekortkomingen de Indiase geldmarkt
kende, hoe deze opgelost konden worden en welke rol de nog op te rich ten
centrale bank in dit hervormingsproces kon spelen. Voordat de discussie weergegeven wordt tussen Trip en het centrale comite, zaI eerst het memorandum
samengevat worden.

The Money Market in India

Trip hief zijn betoog aan met de constatering dat de Indiase geldmarkt geen
homogeen geheel vormde, maar uiteenviel in een georganiseerd of centraal
deel en een ongeorganiseerd of inheems deel. 19 Volgens Trip waren de steden Madras, Calcutta en Bombay voorzien van het georganiseerde deel van
de geldmarkt of de 'Central Money Market', terwijl in de rest van India het
ongeorganiseerde deel of de 'Bazaar Money Market' de dienst uitrnaakte.
Daar de homogeniteit van de Indiase geldmarkt sterk te wensen overliet,
konden vrij grote regionale renteverschillen ontstaan. Bovendien bestond op
de Indiase geldmarkt een groot gebrek aan wissels voor de financiering van
het transport en opslag van landbouwproducten, waardoor de rente tussen
het voor- en najaar sterk uiteen kon lopeno Trip bestreed de toenmalig gang-

19 L. J. A Trip, 'The Money Market in India', Central Banking EfU{uiry Committee, Volume
IV, Discussions with the Foreign Experts (Calcutta 1932) 358-366.
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bare mening dat de sterke rentefluctuatie t1issen de seizoenen en tussen de
regio's voor India onvermijdelijk waren. Hij was ervan overtuigd dat het gebrek aan elasticiteit van de Indiase geldmarkt voor een belangrijk deel werd
veroorzaakt doordat er twee verschillende instanties zich met het monetaire
beleid bemoeiden. Het Britsindische gouvemement was verantwoordelijk
voor de bankbiljettencirculatie, terwijl de Imperial Bank als quasi-centrale
bank belast was met de taak om de kredietom yang in India te reguleren.
Deze ongelukkige situatie van afzonderlijke bevoegdheden had tot gevolg
dat noch het gouvemment, noch de Imperial Bank erin slaagde om de rente op
de geldmarkt in de hand te houden. Het gouvemement miste vol gens Trip de
'ogen en de oren' om de variabele behoefte naar bankbiljetten onder het publiek goed te taxeren, terwijl de Imperial Bank niet voldoende kasreserves had
om vooral in het oogstseizoen het kredietvolume te verruirnen. Bovendien was
het voor de Imperial Bank als gewone commerciele bank onaantrekkelijk om
grote kasreserves in stand te houden, omdat hierdoor inkomsten gederfd werden. 20
Trip oefende echter geen kritiek uit op het functioneren van de Imperial Bank
als centrale bank. Integendeel, gezien de voor India ongebruikelijke constitutie
als deels commercieie, deels centrale bank, vervulde de Imperial Bank haar
taken bewonderenswaardig. Dat de regulering van twee geldmarkten niet optimaal geregeld was, lag niet zozeer aan de Imperial Bank, maar aan het systeem dat op twee gedachten hinkte. Trip pleitte daarom ervoor om voortaan
de bankbiljettencirculatie en de regulering van het kredietvolume onder een
gezag te plaatsen. Het was volgens Trip hiervoor noodzakelijk om een nieuwe
centrale bank op te rich ten, die de Imperial Bank als quasi-centrale bank zou
moeten vervangen. De Imperial Bank diende zich volgens Trip voortaan te
concentreren op haar commerciele taken. Als een van zijn belangrijkste adviezen vermeldde daarom Trip in zijn nota: 'We think it is one of the principal
duties of the Central Banking Enquiry Committee to recommend that a Reser21
ve Bank should be established in India as soon as possible and that this
institution should be free from political influence'?2
Voorts was Trip van mening dat de twee belangrijkste taken van de nieuwe
centrale bank zouden moeten bestaan uit het handhaven van de intemationale
waarde van de roepie op basis van de gouden standaard en het reguleren van

20 'The Money Market in India' 358.
21 Naar analogie van de Hilton Young Commission noemde Trip de nieuwe centrale bank de
Reserve Bank.
22 'The Money Market in India' 360.
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de geldmarkt, waarbij het beheersen van de rentestand een wezenlijk element
vormde. Trip verwachtte dathet geamendeerde wetsvoorstel uit 1928 voor een
nieuwe centrale bank, haar voldoende instrumenten zou geven om de vaste
wisselkoers van de roepie te handhaven.
Ten aanzien van de tweede taak had Trip enige twijfels of het wetsvoorstel
van 1928 de nieuwe centrale bank haar voldoende zou equiperen om de rente
op de geldmarkt in de hand te houden. In het wetsvoorstel werd namelijk geen
rekening gehouden met het feit dat de wisselmarkt in India nauwelijks ontwikkeld was. Er bestond volgens Trip in India een nijpend gebrek aan bona
fide wissels voor handelstransacties die verdisconteerd konden worden bij de
centrale bank. Zolang dit het geval bleef, kon de centrale bank geen krachtige
invloed uitoefenen op de geldmarkt. 23
Trip hechtte daarom groot belang aan de verdere ontwikkeling van de wisselmarkt en niet alleen uit het oogpunt van de positie van de centrale bank op
de geldmarkt. Tevens konden de inheemse bankiers van deze ontwikkeling
profiteren, daar zij door de toegenomen betekenis van de wisselarbitrage een
extra inkomstenbron konden aanboren. Dit argument zou de inheemse bankiers in tijden van economische malaise zeker moeten aanspreken. 24
Een van de eerste zaken die verbeterd moest worden, was het onderscheid
tussen de wissels voor een handels- en fmanciele transacties. Maar al te vaak
kwam het volgens Trip voor dat de banken die de wissels in disconto wilden
nemen, niet de mogelijkheid hadden om het fmancieringsdoel van de wissel
vast te stellen. Wanneer uit een begeleidend document als cognossement of
een recu bleek met welk doel de wissel in omloop was gebracht, zouden banken in het algemeen minder huiverig worden om wissels in disconto te nemen.
Daarnaast waren vele debiteuren afkerig om inzage te geven in hun fmancieIe positie, met als gevolg dat banken moeilijk de kredietwaardigheid van
de clienten konden bepalen. Volgens de vertegenwoordigers van de wisselbanken in het centrale comite was dit een van de belangrijkste reden waarom
de kredietveriening aan het Indiase deel van de bevolking achterbleef bij de
verwachtingen.
Ook bij de banken zou een mentaliteitsverandering moeten plaatsvinden.
Veel inheemse bankiers zagen het verdisconteren van hun wissels bij 10intStock Banks of bij de Imperial Bank als een teken van zwakte. Trip was van
mening dat de nog op te richten centrale bank hier de bijzondere taak had om
door scholing deze weerstand bij de banken weg te nemen. Een andere maat-

23 ibidem 362.
24 ibidem 365.
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regel die hij voorstelde was eerst het unifonnenen en vervolgens het verlagen
van de zegelrechten op wissels. Tenslotte lOU de Reserve Bank het gebruik
van wissels kunnen bevorderen door regelmatig het disconto te publiceren?5
Toch verwachtte Trip niet dat het nemen van de bovenstaande maatregelen
op korte termijn het gebruik van wissels onder de bankiers sterk lOU vergroten.
Het gevaar was daarom levensgroot dat wanneer de Reserve Bank haar activiteiten lOU aanvangen, onvoldoende wissels beschikbaar zouden zijn om de
rente van de geldmarkt te bemvloeden. Als tijdelijke oplossing stelde Trip
daarom voor om roerende goederen en recu' s van warenhuizen als onderpand
te gebruiken voor leningen van de Reserve Bank. Deze praktijk was al jaren
gemeengoed in Java, waar evenmin een goed ontwikkelde geldmarkt, laat
staan een inheemse wisselmarkt bestond. De Javasche Bank was gewettigd
om tegen onderpand van aandelen, gemunte of ongemunte edele metalen en
recu's van pakhuizen voor kortere periode leningen te verschaffen. Door deze
beleningen was de Javasche Bank in staat om gedurende het gehele jaar de
rente op de geldmarkt de rente rond de vier en een half avijf procent te stabiliseren.
Op langere termijn diende ook een wijdvertakt net van pakhuizen in India
opgezet te worden. Producenten van eerste levensbehoeften en kooplieden
werden hierbij in de gelegenheid gesteld om tijdelijk hun goederen op te slaan.
De recu's die de pakhuizen hiervoor zouden afgeven, konden als bewijs van
onderpand dienen voor het opnemen van een lening. Indien de banken zelf ook
de behoefte hadden om hun liquide rniddelen te verruimen, konden zij de
recu's als bewijs van onderpand gebruiken voor een lening van de Reserve
Bank. Volgens Trip was de kans klein dat de Reserve Bank veel recu' s kreeg
aangeboden. AIleen al de mogelijkheid om recu's te accepteren zou vol gens
26
hem de positie van de Reserve Bank op de geldmarkt sterk verbeteren.
Nadat Trip zijn memorandum had ingediend, werd het van 9 tot 13 februari
door het centrale comite besproken. Over het algemeen kan opgemerkt worden dat in vergelijking met de discussie over de buitenlandse wisselbanken,
geen diepgaande meningsverschillen ontstonden tussen Trip en het centrale
cornite. Veel vragen van de leden van het centrale comite spitsten zich toe
op de betekenis van passages of van woorden. Wel waren een aantal leden
van het centrale cornite op bepaalde punten niet eens met de analyse en suggesties van Trip.

25 ibidem 364.
26 ibidem 362.
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Tijdens de discussie over het memorandum van Trip bleek al snel dat enkele
leden van het centrale comite vraagtekens zetten bij de suggestie van Trip om
een geheel nieuwe centrale bank op te rich ten. Zij vroegen zich af of de oprichting van een nieuwe centrale bank nu werkelijk weI een verbetering zou
vormen in vergelijking met de Imperial Bank. Volgens de Indiase bankier Lala
Harkishen Lal had de Imperial Bank in principe de mogelijkheid om zich te
ontwikkelen tot een centrale bank, hetgeen ook de bedoeling was toen de Imperial Bank in 1921 werd opgericht. Lala Harkishen Lal werd daarin bijgevallen door Rushforth.27 Volgens Rushforth was het principiele bezwaar van de
Hilton Young Commission om28 de Imperial Bank te veranderen in een centrale bank voor een groot deel weggevallen. Deze monetaire commissie was
namelijk van mening dat de commerciele activiteiten van de Imperial Bank
een belemmering vormden voor het uitoefenen van taken die tot een centrale
bank behoren. Nu de economische depressie ertoe had geleid dat de COmmerciele activiteiten van de Imperial Bank sterk waren ingekrompen, bestond er
volgens Rushforth geen enkele belemmering meer om de Imperial Bank te
converteren in een echte centrale bank. 29
Trip was het niet met Lala Harkishen Lal, noch met Rushforth eens. Hij
herhaalde de argurnenten waarom het oprichten van een geheel nieuwe centrale bank noodzakelijk was. De bestaande situatie waarin twee instanties zich
bezighielden met het monetaire beleid was ronduit ongelukkig te noemen. Trip
wees er nogmaals op het feit dat het gouvernement niet goed in staat was om
de variabele behoeften naar de bankbiljetten te taxeren. Bij de Imperial Bank
was er sprake van een voor India ongebruikelijk combinatie van bevoegdheden. Enerzijds was zij een gewone bank, zoals aIle andere commerciele banken, anderzijds genoot zij van enkele overheidsprivileges. Vooral de beschikking over overheidsfondsen wekte bij andere commerciele banken veel wrevel, omdat zij van mening waren dat hierdoor oneerlijke concurrentie in het
leven werd geroepen. Nadat een nieuwe centrale bank zou zijn gevestigd, behoorde volgens Trip de Imperial Bank haar commerciele activiteiten juist te
vergroten. Trip zei hierover: ' As Dr leidels said, industrial ftnance and the

27 Het is onbekend op grond van welke functie Rusforth betrokken was bij de discussies tussen
het centrale comitee en Trip. Voor zoverre nagegaan kan worden, was hij geen lid van het centrale
co mite.
28 Deze cornmissie bracht haar rapport uit in 1926 en gaf voornamelijk adviezen on het muntwezen van India te hervormen. Bancaire problemen kwamen in deze cornmissie zijdelings slechts
aan bod. Zie hiervoor: 'Indian Banking Inquiry', The Economist (1929) 1443.
29 Discussions with the Foreign Experts 457.
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development of banking facilities in this country make it absolutely necessary
to keep the Imperial Bank a commercial bank' .30
Volgens de vice-voorzitter van het centrale comite Sir Purshotarndas Thakurdas bestond het gevaar dat de Reserve Bank genegeerd zou worden door
de grote banken in India. Hij verwees hier nadrukkeJijk naar de negatieve
ervaringen van de Reserve Bank van Zuid-Afrika, die in de eerste helft van de
jaren twintig weinig greep had op de geldmarkt. Om de Reserve Bank van
Zuid-Afrika beter te laten functioneren, werd de hulp ingeroepen van twee
prominente monetaire deskundigen. Prof. E. W. Kemmerer en de president
van de Nederlandsche Bank Mr. G. Vissering die hiervoor werden aangetrokken, gaven in 1925 alS remedie het advies om de 'activiteiten van de Reserve
Bank op de geldmarkt te vergroten' .31
Vol gens Trip was dit gevaar in India met aanwezig omdat de omstandigheden geheel verschillend waren. Vooral in het oogstseizoen zou de Reserve
Bank in India een grote invloed uit kunnen oefenen op de geldmarkt. In deze
peri ode hadden banken die krap bij kas waren er belang bij om hun wissels te
verdisconteren bij de Reserve Bank. Ook de buitenlandse wisselbanken in
India zouden volgens Trip zich met onttrekken aan de invloed van de Reserve
Bank. Vol gens Trip waren zij eveneens gemteresseerd om gebruik te maken
van de disconto- en clearingsfaciliteiten van de centrale bank, omdat zij anders
gedwongen waren om grote kasreserves aan te houden?2
De vraag is natuurlijk of Trip op dit punt gelijk had. Vrijwel alle wisselbanken in India hadden toegang tot de geldmarkt van Londen. Als de wisselbanken krap bij kas waren, dan hadden zij tenminste de mogelijkheid om te lenen
op de Engelse geldmarkt. In het geval dat de Reserve Bank een krap geld
politiek voerde, zouden de wisselbanken deze poJitiek kunnen negeren door
op de Engelse geldmarkt te \enen. Het is daarom discutabel om te stellen dat
de Reserve Bank ten alle tijden haar invloed kon behouden op de wisselbanken.
30 ibidem 457.
31 Kemmerer en Vissering gaven een aantal aanbevelingen om de positie van de Reserve Bank
op de geldmarkt aldaar te verstevigen. In de eerste plaats stelden zij voor om de Reserve Bank
van Zuid-Afrika de bevoegdheid te geven om promessen van het publiek met een maximale vervaltijd van negentig dagen in disconto te nemen. In de tweede plaats behoorde de Reserve Bank
bereid te zijn om schatkistpapier met een looptijd van negentig dagen te accepteren tegen een
voordelige rente. A1s derde maatregel stelden zij voor om de tegoeden van het gouvernement onder te brengen bij bij de Reserve Bank. De commerciele banken konden wanneer zij krap bij kas
waren, beroep doen op deze tegoeden door van de Reserve Bank te lenen. A S. J. Baster, The
Imperial Banks (Londen 1929) 202-204.
32 Discussions with the Foreign Experts 484-485.
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Een aantalleden van het centrale comite twijfelde nog of de Reserve Bank
een bank met particuliere aandeelhouders behoorde te worden, of dat de staat
eigenaar van de centrale bank diende te zijn. Vooral Manu Subedar was erniet
van overtuigd dat een centrale bank met particuliere aandeelhouders daadwerkelijk een garantie vormde voor de politieke onafhankelijkheid van de centrale
bank. Volgens Manu Subedar was het gevaar levensgroot dat binnen afzienbare tijd niet-Indiers zich meester zouden maken van de aandelen van de centrale bank. Zij zouden de centrale bank veranderen in een instituut dat slechts
zou opkomen voor 'gevestigde belangen' van de buitenlanders. Bovendien
had Subedar grote twijfels over de mondigheid van de Indiase aandeelhouders.
Het was in het verleden dikwijls voorgekomen dat de Indiase aandeelhouders
elkjaar een 'bejaard kliekje van financiers' herkozen, dat nauwelijks capabel
bleek te zijn om enige leiding te geven. 33
Volgens Trip hoefde Manu Subedar hierover geen zorgen te maken. De
macht van de aandeelhouders van de centrale banken was in de Westerse landen zeer beperkt. Hij verwees hierbij naar de bevoegdheden van de aandeelhouders van de Nederlandsche Bank, die maar weinig invloed konden uitoefenen op het beleid van de bank.
Trip was juist een groot voorstander van een centrale bank met particuliere
aandeelhouders, omdat dit de beste garantie vormde voor de politieke onafhankelijkheid van de bank. Volgens Trip was elke centrale bank in het westen
een bank met particuliere aandeelhouders. De enige taak die het gouvemement
ten deel viel, was het zorgvuldig selecteren van de president en andere hogere
leidinggevende functionarissen van de centrale bank. Daarna hield de betrokkenheid van het gouvemement op. Indien de meest capabele personen voor
deze zware functies werden uitgekozen, zouden aldus Trip de belangen van
34
India het beste gediend zijn.
Trip was ervan overtuigd dat het oprichten van een geheel nieuwe centrale
bank een positieve invloed zou hebben op het naar elkaar toegroeien van de
twee geldmarkten in India. Het probleem was dat rond 1930 het georganiseerde en het ongeorganiseerde deel van de geldmarkt nauwelijks met elkaar verbonden waren. Het kwam volgens Trip maar weinig voor dat wissels uit het
ongeorganiseerde deel van de geldmarkt, verdisconteerd werden in het georganiseerde deel van de geldmarkt. Dit was een van de belangrijkste oorzaken
waarom vrij grote renteverschillen konden ontstaan tussen de twee geldmarkten in India. Kortom, volgens Trip was er nauwelijks sprake van fmanciele

33 ibidem 467.
34 ibidem 467.
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intergratie tussen de twee geldmarkten in India. Trip kreeg sterk de indruk dat
de oorzaak van de hogere rente op de Bazaar Money Market vergeleken met
die van de Central Money Market gelegen was in het feit dat de kwaliteit van
de wissels van de eerst genoemde ge\dmarkt sterk te wensen overliet. Ret
onderpand was vaak niet toereikend en de crediteur had regelmatig moeite om
35
de kredietwaardigheid van de debiteur te taxeren.
Indien de wissels tussen het ongeorganiseerde deel en het georganiseerde
deel van de geldmarkt vrijelijk verhandeld zouden worden, konden volgens
Trip de rentetarieven op de beide geldmarkten convergeren. Hij antwoordde
op de vraag hoe hij dit wilde realiseren: 'B y trying to make the Bills discounted
now in the Bazaar acceptabel to the operators in the Central Money-Market' .36
De Reserve Bank zou hierin een speciale rol kunnen spelen. Zij kon het gebruik
van wissels sterk aanmoedigen door zonder veel belemmeringen wissels uit
beide geldmarkten te accepteren. Bovendien zou zij geldzendingen van het
ene deel naar het andere deel van India mogelijk kunnen maken, zonder dat
daarvoor hoge kosten in rekening werden gebracht. Trip verwachtte niet dat
dit veel problemen zou opleveren voor het georganiseerde deel van de geld37
markt.
In het geval van het ongeorganiseerde deel van de geldmarkt lag de zaak wat
anders. Wilden de inheemse bankiers in aanmerking komen voor discontofaciliteiten van de Reserve Bank, dan behoorden zij volgens Trip tenminste een
scheiding aan te brengen tussen hun bancaire- en niet-bancaire activiteiten.
Trip was geen voorstander van verplichte maatregelen, omdat dit de inheemse
bankier zou afschrikken. Daarentegen achtte hij het weI noodzakelijk dat de
inheemse bankiers zich zouden aansluiten bij een overkoepelende organisatie,
die zorg behoorde te dragen voor de hervormingen van de bedrijfsvoering.
Tevens zou dit overkoepelende orgaan als intermediair kunnen dienen tussen
de centrale bank en de inheemse bankiers.
Hoewel Trip zich realiseerde dat de hervorming van de inheemse bankiers
een gecompliceerd probleem vormde, stapte hij toch wat gemakkelijk over de
bezwaren van de inheemse bankiers heen. In de loop van de jaren dertig zou
nog blijken dat de inheemse bankiers er weinig voor voelden om een scheiding
aan te brengen tussen hun bancaire- en niet-bancaire activiteiten. Bovendien
waren zij nauwelijks bereid om inzage te geven in hun fmanciele positie. Zolang niet aan deze vereisten voldaan werd, was het volgens Trip het onrnogelijk

35 ibidem 465.
36 ibidem 476.
37 Central Banking Enquiry Committee, Majority Report 420.
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om in contact te treden met de inheemse bankiers. Bovendien zou zonder deze
verbinding de verdere ontwikkeling van de wisselmarkt sterk bemoeilijkt worden.
In tegensteling tot de adviezen die Trip heeft uitgebracht over de regulering
van de wisselbanken in India, hebben zijn suggesties over de Indiase geldmarkt vrij veel invloed gehad op het meerderheidsstandpunt van het centrale
comite. Niet aileen werd zijn advies overgenomen om voor de tijdeJijke opslag
van goederen pakhuizen op te rich ten, tevens kon de meerderheid zich vinden
met zijn aanbeveJing om de hiervoor afgegeven recu's, als onderpand te laten
dienen voor het verstrekken van beleningen. Indien deze recu ' s geaccepteerd
zouden worden door de centrale bank, was deze volgens de meerderheid in
staat om een krachtige invloed uit te oefenen op de geldmarke 8 •
Ook was de meerderheid het met Trip eens dat voor de bancaire ontwikkeling
van India het absoluut noodzakelijk was om lo spoedig mogelijk een nieuwe
centrale bank of Reserve Bank op te richten. Door deze aanbeveling te doen,
onderstreepte de meerderheid nogmaais het grote belang van een nieuwe centrale bank voor India. Hoewel de meerderheid zich niet wenste uit te laten over
de controversiele kwesties als het eigendom van de bank en de vertegenwoordiging van Indiers in de leiding, beg onnen langzamerhand het parlement en
het gouvernement in te zien dat het vestigen van een centrale bank de eerste
stap zou zijn om de monetaire en bancaire problemen van India op te lossen.
Het lOU nog tot 1935 duren voordat een nieuwe centrale bank met als naam
de Reserve Bank of India haar activiteiten lOU aanvangen.

Het conflict over de wisselbanken
Het functioneren van de buitenlandse wisselbanken in India vormde de aanleiding van een diepgaand meningsverschil tussen Trip en de leden van het
centrale comite, die overigens zelf op een aantal cruciale punten over deze
kwestie het onderling oneens waren. Om het conflict tussen het centrale comite en Trip goed te begrijpen, is het zinvol om eerst een korte schets te geyen van de voorgeschiedenis van de buitenlandse wisselbanken in India.
Het ontstaan en de groei van de buitenlandse wisselbanken in India gaat terug
tot 1851. In dat jaar verloor de East India Company haar privilege om Royal
39
Charters te mogen verlenen. Door dit privilege was de East India Company

38 ibidem 417-418.
39 Een Royal Charter was een vergunning, waarin de activiteiten werden omschreven die de
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in staat om buitenlandse banken uit India te weren. De enige bank die voor
1851 in India een voet aan de grond kreeg was de Oriental Banking Corpora40
tion. Deze bank ging echter tijdens de bankcrisis van 1870 failliet.
India bleek een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op de buitenlandse
banken. In de jaren na 1851 verstigden zich vooral Engelse banken in India.
Later volgden andere landen het voorbeeld zodat India rond 1930 voorzien
was van achtien buitenlandse banken, die zich in eerste instantie toelegden op
de financiering van de buitenlandse handel door rniddel van buitenlandse wissels en telegrafische overmakingen. Later breidden de wisselbanken hun activiteiten uit naar het binnenland van India. Naast de fmanciering van de buitenlandse handel begonnen de wisselbanken zich in toenemende mate te bemoeien met de binnenlandse handel, het vertegenwoordigen van buitenlandse
firma's in India en het accepteren van deposito's van Indiase ingezetenen.
Langzamerhand beg onnen sommigen zich af te vragen of de ' wissel bank ' nog
wei van toepassing was nu deze banken allerlei andere activiteiten hadden
41
ontplooid.
De gestage groei van de wisselbanken in India werd mede mogelijk gemaakt
omdat in de tweede helft van de negentiende eeuw geen Indiase banken bestonden die de buitenlandse handel fInancierden. Tevens was het voor de Imperial Bank tot 1935 verboden om buitenlandse wissels in de portefeuille aan
te houden. Bovendien bestonden er sterke aanwijzingen dat buitenlandse wisselarbitrage zeer winstgevend geweest moet zijn, blijkens de hoge percentages
dividenden die jaarlijks werden uitgekeerd.
De fmanciering van de buitenlandse handel door middel van wisselbrieven
en later door telegrafische overmakingen was zeker geen sinecure. Er bestond rond 1930 een aantal belangrijke barrieres om toe te treden tot de buitenlandse wissel arbitrage. Deze bestonden onder meer uit het grote startkapitaal dat voor een dergelijke bank noodzakelijk was, de bereidheid om grote aanloopverliezen te accepteren en het gebrek aan ervaring onder de Indiase bankiers met betrekking tot de handel in buitenlandse wissels. Bovendien
was het voor het welslagen van de gehele ondememing absoluut noodzakelijk om toegang te krijgen tot de Engelse geldmarkt. Indiase wissels werden
namelijk rond 1930 nauwelijks gebruikt voor het financieren van de buitenlandse handel , daar de Bank of England alleen bereid was wissels in discon-

bank in een gedeelte van het Engelse koloniale rijk mocht ontplooien.
40 The Imperial Banks 88-112.
41 S. G. Panandikar, Banking in India (Londen 1937) 18.
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to te nemen die voorzien waren van twee handtekeningen van Britse ingeze42
tenen.
Het gevolg van al deze belemmeringen was dat omstreeks 1930 vrijwel geen
enkele Indiase bank zich inliet met het fmancieren van de buitenlandse handel.
1. M. Keynes merkte al in 1913 op dat 'it would be exceedingly difficult to
start a new exchange bank at the present time, except under the aegis of some
important fmancial house already established in a strong position in India.
India exchange banking is no business for speculative or enterprising outsiders, and the large profits which it earns are protected by established and not
easily assailable advantages' .43
Vele Indiers zagen de afhankelijkheid van buitenlandse banken voor het
fmancieren van de Indiase buitenlandse handel als een hoogst ongewenste
zaak. De onvrede over buitenlandse wisselbanken in India kwam onder meer
tot uiting toen het centrale comite een groot aantal getuigen opriep om verslag
44
te doen van de acti viteiten van de wisselbanken in India. Ben aantal van deze
getuigen deinsden er niet voor terug om de wisselbanken scherp te bekritisereno Hoewel het te ver zou voeren om uitgebreid in te gaan op de grieven, moet
worden opgemerkt dat deze uiteenliepen van enkele discriminerende praktijken, tot een doelbewuste uitbuiting van India door de wisselbanken. Volgens
deze getuigen had de discriminatie door de wisselbanken ertoe geleid dat de
participatie van Indiers in de Indiase buitenlandse handel was blijven steken
op vijftien twintig procent. Deze lage deelname had weer tot gevolg dat de
winsten die voortvloeiden uit de Indiase buitenlandse handel en de financiering daarvan, niet ten goede kwamen aan India, maar afvloeiden naar het buitenland. Voor veel Indiers was dit een onverteerbare zaak, want deze gederfde
inkomsten zouden een zeer welkome aanvulling vormen voor de industrialisatie van India.
Hoewel de wisselbanken de beschuldigingen over de vermeende discriminatie tijdens de beraadslagingen voor een groot deel ontkenden, bleek toch het
centrale comite hierdoor bemvloed te zijn. In haar voorlopige conclusies vermeldde ze dientengevolge dat het op langere termijn ongewenst was om afhankelijk te blijven van de buitenlandse instellingen voor het fmancieren van

a

42 A G. Chandavarkar, 'Money and Credit, 1858-1947', The Cambridge Economic History of
India Volume 2,1757-1970, (Cambridge 1983) 762-803, aldaar 784.
43 J. M. Keynes Indian Currency and Finance, The Collected Writings ofJohn Maynard Keynes,
Volume 1 (Cambridge 1971) 147.
44 Vooral Manu Subedar ageerde zeer fel tegen de praktijken van de wisselbanken in India.
Zoals later nog zal blijken was hij een groot voorstander om de activiteiten van de wisselbanken
in India danig in te perken. Central Banking Enquiry Committee ,Minority Report 193--217.
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de buitenlandse handel. Om deze afhankelijkheid te verminderen, was het
volgens het centrale comite noodzakelijk om een Indiase wisselbank op te
rich ten. Daar de risico' s van het oprichten van een nieuwe wisselbank erg groot
waren, behoorde het gouvemement voor minstens tien jaar eigenaar van de
Indiase bank te worden. Voorts achtte het centrale comite het noodzakelijk om
de geldzendingen van het gouvemement toe te vertrouwen aan de Indiase
wisselbank. Door dit voorrecht zou de Indiase wisselbank beter weerstand
kunnen bieden aan de sterke concurrentie van de bestaande instellingen.
Ten aanzien van de bestaande wisselbanken was het centrale comite van
mening dat zij voortaan door de Reserve Bank gecontroleerd dienden te worden. De vergunningen die hiervoor nodig waren, behoorden vrijelijk aan de
bestaande wisselbanken verleend te worden. De Reserve Bank zou erop moeten toezien dat de wisselbanken bij het openen van binnenlandse kantoren niet
de belangen van de Indiase Joint-Stock Banks zouden schaden. Gebeurde dat
weI, dan kon, als uiterste middel, de vergunning ingetrokken worden. Tenslotte zouden de wisselbanken jaarlijks de balans aan de Reserve Bank beschikbaar moeten stellen. Op deze balans zou duidelijk moeten blijken welk gedeelte van de activa en passiva in verband stond met het Indiase bedrijf van de
bank. Vooral Manu Subedar hechtte aan de laatste bepaling veel waarde, omdat hierdoor de wisselbanken min of meer gedwongen werden om hun belang45
rijkste inkomstenbronnen te openbaren.
Op 9 maart 1931 gaf Trip als woordvoerder van de buitenlandse experts zijn
mening over de voorlopige conclusies van het centrale comite. Hieruit bleek
duidelijk dat Trip samen met de andere buitenlandse experts, fel gekant was
tegen deze voorstellen. Trip was in de eerste plaats helemaal niet overtuigd
dat het oprichten van een Indiase wisselbank een economische noodzaak
was. Integendeel, volgens Trip functioneerde de bestaande wisselbanken ef46
ficient en volgens de modemste methodes.
Trip en de andere buitenlandse experts begrepen niet goed wat het centrale
comite bedoelde met de passage dat India op lang ere termijn minder afhankelijk diende te worden van de buitenlandse wisselbanken. Volgens Trip was het
geheel ondenkbaar dat alle achtien wisselbanken gelijktijdig hun activiteiten
in India zouden staken. Bovendien was er nooit een bewijs geleverd dat de
wisselbanken de Indiase im- en exporteurs als tweederangs clienten behandelden. Zonder dit bewijs was er volgens Trip geen enkele grond om respectie-

45 Discussions with the Foreign Experts 743-744.
46 ibidem 745.

230

JbGBT 9(1992)

velijk een nieuwe wisselbank Op te richten of de activiteiten van van de bestaande wisselbanken aan banden te leggen.
Trip was bang dat het oprichten van een Indiase wisselbank waarvan de staat
voor tienjaar eigenaar was, een belangrijke barriere kon vonnen voor de ontwikkeling van het Indiase bankwezen. Vooral de zwakke 10int-Stock Banks
zouden een deel van hun deposito's aan de Indiase wisselbank kunnen verliezen. De Indiase wisselbank zou namelijk meer vertrouwen onder het publiek
hebben dan de Indiase 10int-Stock Banks, die nog regelmatig met tegenslagen
te kampen hadden.47
Het voorstel om de intemationale geldzendingen van het gouvemement aan
de Indiase wisselbank toe te vertrouwen, achtte Trip niet alleen intemationaal
gezien ongebruikelijk, maar ook hoogst ongewenst. Volgens hem zou de taakverdeling tussen de centrale bank en de Indiase wisselbank om respectievelijk
de wisselkoers van de roepie te handhaven en de geldzendingen te verzorgen,
tot onwerkbare toestanden leiden. In het voorstel van het centrale comite werd
de Reserve Bank namelijk beroofd van een belangrijk instrument om de vaste
wisselkoers van de roepie te handhaven. Trip verwees hierbij naar de afspraken die tussen het gouvemement van Nederlands-Indie en de lavasche Bank
bestonden. Het gouvemement van Nederlands-Indie gaf elk jaar aan hoeveel
geld naar het buitenland over moest worden gemaakt. De lavasche Bank bepaalde in overleg met het gouvemement wat het tijdstip en de omvang van de
geldzendingen behoorde te zijn. Op deze wijze was de lavasche Bank in staat
om de gulden op de intemationale wisselmarkten te steunen, warmeer deze
zwak was. Indien de Reserve Bank niet de bevoegdheid kreeg om de geldzendingen van het gouvemement te mogen verzorgen, was de kans vol gens Trip
groot dat zij niet in staat zou zijn om de vaste wisselkoers van de roepie te
handhaven.48
Al met al was Trip diep teleurgesteld over de voorstellen van centrale comite inzake het financieren van de buitenlandse handel. Niet alleen zou hierdoor het uitvoeren van de taken van de Reserve Bank sterk bemoeilijkt worden, bovendien zou het voorstel een emstige belemmering kunnen vonnen
voor de ontwikkeling van het Indiase bankwezen. Trip was zelfs van mening dat 'it would really weaken the authority of the Central Committee if
they come before the public with such a proposal at the present moment. ,49

47 ibidem 746.
48 ibidem 746.
49 ibidem 747.
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Het enige wat Trip haalbaar achtte, was het voorstel om door de Joint-Stock
Bank gezamelijk een wisselbank op te laten richten. Voordat de Joint-Stock
Banks aan een dergelijke ondememing zouden beginnen, behoorde volgens
Trip de Reserve Bank hierover geconsulteerd te worden. Omdat deze nog niet
bestond, achtte Trip het daarom onverstandig om direct actie op dit gebied te
ondememen.
Nadat Trip zijn mening had gegeven over de voorlopige conclusies van het
centrale comite omtrent het financieren van de buitenlandse handel, ontspon
zich een discussie tussen hem en R. K. Shanmukham Chetty.5o De voorzitter
van het centrale comite Sir Bhupendra Nath Mitra en Shanmukham Chetty
ondemamen geen poging om de verschillende uitgangspunten nader tot elkaar te brengen. Integendeel, zij hoopten dat Trip op basis van hun uitgangspunten advies zou uitbrengen over het voorstel om een Indiase wisselbank
op te rich ten.
Trip weigerde echter om zich voor het karretje van het centrale comite te
laten spannen. Volgens hem was het onmogelijk om de uitgangspunten en de
voorstellen te scheiden. Hij antwoordde op het voorstel van de voorzitter en
Sharunukham Chetty om de discussie op basis van hun uitgangspunten voort
te zetten: 'It sounds very sound and clever. It is in my opinion absolutely
impossible to seperate the two things. You can make the assumption that all
kinds of industries should be started here a1tough the fundamental conditions
are not present in the country. You put such an assumption before me. What
is the use of discussing with me as to how it should be done if I think the
fundamental conditions are lacking. As far I can see, it is not possible for me
to free your assumption from the consideration whether it is necessary for the
interest of the country. The only sound solution that we can see is that Indian
Joint-Stock Banks should do it among themselves'. 51
Ook ten aanzien van het voorstel om de Indiase wisselbank te belasten met
de intemationale geldzendingen, bleven de meningen verdeeld. Volgens Shanmukham Chetty bestond een dergelijke constructie in Japan waar de speciebank zich onder meer bezighield met een dergelijke taak. Volgens hem was
het met deze constructie weI degelijk mogelijk om in India de roepie op pariteit
te houden. De problemen die bij de uitvoering van het voorstel konden ontstaan, zouden slechts 'technisch van aard zijn' .52

50 Chetty vertegenwoordigde de 'belangen van het publiek' in de Central Banking Enquiry
Committee.
51 Discussions with the Foreign Experts 751.
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Trip antwoordde hierop dat de omstandigheden tussen Japan en India niet
te vergelijken waren. Bovendien hadden de ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog in veel landen aangetoond dat er grote gevaren dreigden wanneer de
staat zich met een dergelijke ondememing bezighield. Welke gevaren Trip
precies bedoelde, werd door hem niet duidelijk gemaakt. Hij bleef op het
stand punt staan dat het voorstel om een Indiase wisselbank op te richten geheel
ongezond was, temeer omdat hierdoor de uitvoering van een van de belangrijkste taken van de Reserve Bank emstig in het gedrang zou komen. Volgens
Trip zou de Indiase wisselbank die met een dergelijke taak belast zou worden,
moeten handel en volgens conflicterende principes. Enerzijds zou de Reserve
Bank de lndiase wisselbank aanwijzingen moeten geven omtrent de omvang
en tijdstip van de geldzendingen. Anderzijds zou de wisselbank als commerciele instelling emaar moeten streven om winst te maken. Trip achtte dit tegenstijdig en hij zei hierover: 'It would, in my opinion, absolutely be a mixture
between the task of the Reserve Bank and the task of a private exchange bank.
You can never mix up these two tasks in one institution. I am opposed to it' .53
De voorstellen van Manu Subedar gingen nog veel verder dan die van het
centrale comite. Hij wilde de activiteiten van de bestaande wisselbanken in
vergaande mate aan banden leggen. Vol gens Subedar was het noodzakelijk
om de hoofdkantoren van de wisselbanken die vooralsnog in het buitenland
gevestigd waren, langzamerhand over te brengen naar India. Daarnaast behoorde volgens Subedar 51 procent van het aandelenkapitaal van de wisselbanken door Indiers gefourneerd te worden. Hierdoor zouden zij meer inspraak kurulen krijgen in het beleid van de bank. Bovendien zouden de wisselbanken in toenemende mate wissels luidend in roepies moeten gebruiken
voor het financieren van de import. Veel Indiers waren van mening dat het
trekken van wissels in ponden de import onnodig duur maakte, omdat een
vrij hoge rente in rekening werd gebracht (ongeveer zes procent).54
Manu Subedar was vooralsnog geen voorstander van verplichte maatregelen. Hij wilde de bestaande wisselbanken een aantal sterke prikkels geven om
zich te conformeren aan de voorgestelde maatregelen. In het algemeen kwam
het hier op neer dat hoe minder de bestaande wisselbanken bereid waren om
zich te schikken naar de voorgestelde maatregelen, des te meer hun activiteiten
52 ibidem 755.
53 ibidem 761.
54 De voorstellen van Manu Subedar waren helaas niet integraal opgenomen in de 'Discussions
with the Foreign Experts'. De inhoud van de voorstellen moest worden afgeleid uitdeantwoorden
die Trip hierop gaf. Ibidem 764-767.
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in India beperkt zouden worden. Het zou te ver voeren om de reactie van Trip
op de prikkels uitgebreid te bespreken. Wei moet worden opgemerkt dat Trip
niets van deze stimuli moest hebben. Kernachtig werd door de Indiase econoom L. K. Hyder de reactie van Trip onder woorden gebracht door op te
merken dat: 'Your general position is that you are for unristricted freedom of
the Exchange Banks'. Trip antwoordde hierop: 'Yes. ,55
Voor Manu Subedar was de reactie van Trip de aan1eiding om zijn standpunt
te herzien. Hij zei: 'From the other points, which do influence us, the position
has become much more darker after what you (Trip) have said and would
probably justify some a still stronger measure'. Uit deze opmerking van Manu
Subedar bleek duidelijk dat de antwoorden van Trip over de wisselbanken de
al bestaande meningsverschillen in het centrale comite verder hebben verscherpt. 56
Een laatste poging om Trip van gedachte te veranderen, werd door L. K.
Hyder ondemomen. Hyder bleek goed op de hoogte te zijn van het ingrijpen
van de Nederlandse overheid in het Limburgse mijnwezen tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Bovendien had hij kennis van zaken over de registratie door de
Nederlandsche Bank van de Duitse banken die zich in de eerste helft van de
jaren twintig in Amsterdam wilden vestigen. 57 Hyder maakte een vergelijking
tussen de registratie van buitenlandse banken in Nederland en de wens van het
centrale comite om hetzelfde in India te doen. Hij vroeg zich af of hier niet
met twee maten gemeten werd. De registratie van buitenlandse banken was in
Nederland al jaren gemeengoed, terwijl Trip een dergelijke registratie van de
buitenlandse wisselbanken in India sterk ontraadde!
Trip, die door deze vergelijking enigszins in de verdediging werd gedrongen,
moest toegeven dat hij niet bij voorbaat een tegenstander was van een dergelijke ingreep. Hij benadrukte daarentegen dat de omstandigheden tussen Nederland en India totaal verschillend waren. Daarom was hij een tegenstander
van het voorstel om de buitenlandse wisselbanken in India te registreren. 58
Hoewel Hyder nogmaals duidelijk probeerde te maken waar de schoen
wrong, zag hij in dat het geen zin meer had om verder te discussieren zolang
de uitgangspunten geheel tegengesteld waren en geen tekenen aanwijsbaar
waren dat deze convergeerden. Ironisch merkte Hyder op: 'But I might say
55 ibidem 771.
56 ibidem 772.
57 lie voor de registratie van de Duitse banken in Nederland: J oh. de Vries, Geschiedenis van
de Nederlandsche Bank, vij/de deel, 1914·1948. Deell Visserings tijdvak 1914·1931 (Amster·
dam: NIBE 1989) 216·221.
58 Discussions with the Foreign Experts 755.
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that you are recommending to us as an expert what the Netherlands Bank did
not recommend in its treatment to German Banks that carne and settled there' .... 59

Conclusie
Misschien is het overdreven te stellen dat de discussie tussen Trip en het
centrale comite over het financieren van de buitenlandse handel bij voorbaat
gedoemd was om te rnislukken. Wei bleek duidelijk dat het weinig zin had
om verder te discussieren zolang geen gezarnelijk antwoord gevonden werd
op de principiele vragen of de wisselbanken zich schuldig maakten aan discriminatie en of zij daardoor de belangen van India schaadden. Zonder een
gemeenschappelijk uitgangspunt dreigde er een discussie te ontstaan die te
vergelijken valt met een gedachtewisseling tussen een twee juristen, die elk
een verschillend wetboek hanteerde.
De toenmalige mening van vele Indiers was dat het oprichten van een Indiase
wisselbank het aandeel van de Indiers in de buitenlandse handel zou vergroten.
Irnmers , de Indiase wisselbank zou tegen gunstige voorwaarden kredieten willen verlenen aan hun landgenoten. Bovendien zou een einde gemaakt kunnen
worden aan de discriminerende praktijken van de buitenlandse wisselbanken,
omdat de Indische handelaar een altematief had ten opzichte van de bestaande
wisselbanken. Een prettig neveneffect was dat door het oprichten van een
Indiase wissel bank, een deel van de winsten die gemaakt werden op het financieren van de buitenlandse handel, niet meer naar het buitenland afvloeiden,
maar ten goede kwarnen aan India.
Welnu, de vraag rijst natuurlijk ofhet oprichten van een Indiase wisselbank
deze hooggespannen verwachtingen waar zou kunnen maken. Het is zeer
moeilijk om op deze vraag een afdoende antwoord te geven, daar dit een diepgaande stu die vereist naar de activiteiten van de wisselbanken in India. Het
spreekt vanzelf dat dit buiten het kader van dit artikel vall.
Het enige dat hier opgemerkt kan worden is dat India rond 1931 voorzien
was van achtien buitenlandse wisselbanken die door de vrij scherpe onderlinge
concurrentie redelijk efficient functioneerden. Zij hadden toegang tot de grootste geldmarkt ter wereld, narnelijk die van Londen. Het was in deze omstandigheden maar zeer de vraag of er plaats was voor een nieuwe Indiase wisselbank die de positie van de Indiase handelaar in de buitenlandse handel kon

59 ibidem 779.
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verbeteren. Misschien zou het oprichten van een Indiase wisselbank de discriminerende praktijken van de bestaande wisselbanken kunnen tegengaan, als
die overigens bestonden. Trip had dan ook gelijk om te stellen dat het oprichten
van een Indiase wisselbank niet zozeer een economische noodzaak was, maar
meer te maken had met het opkomend nationalisme. Als buitenlands expert
die <1::'U1getrokken was om te adviseren over ban caire problemen in India, kon
hij zich orunogeJijk met dergelijke nationale ambities verenigen. 60
Ond,Ulks de felle weerstand van Trip tegen de voorstellen van het centrale
comite inzake de regulering van de wisselbanken, bleef een minderheid voet
bij stuk houden. Na lange discussies binnen het centrale comite ontstonden
uiteindelijk een meerderheidstandpunt en drie minderheidstandpunten over dit
neteJige onderwerp. Deze liepen uiteen van enkele corrigerende maatregelen
(meerderheidsadvies), tot een vergaande mate van regulering van de buitenlandse wisselbanken in India (advies van Manu Subedar).61 Daar de meeste
adviezen van het centrale comite een politieke achtergrond hadden, was het
Britsindische gouvemement niet bereid om deze ten uitvoer te brengen. Bovendi en was het gouvemement er niet van overtuigd dat de praktijken van de
wisselbanken schadelijk waren voor India. Het wenste daarom aileen al geen
maatregelen te nemen, temeer omdat gevreesd moest worden dat het uitvoeren
hiervan een storm van intemationale kritiek zou ontlokken. Pas in 1947 werd
de kwestie van de registratie van de buitenlandse wisselbanken defmitief opgelost. In dat jaar werd een nieuwe bankwet ontworpen, waarin het voor iedere
bank verplicht werd gesteld om zich te laten registreren.

60 In het rapport van de buitenlandse experts werd de volgende passageopgenomen: 'We cannot
concern ourselves with the ambitions or desires of a political or nationalistic character. It is our
opinion that it is such ambitions or desires which underlie the recommendation of the Central
Committee that a State Exchange Bank should be established.' 'Report of the Foreign Experts'
in Central Banking Enquiry Committee Majority Report 612.
61 Central Banking Enquiry Committee Minority Report 222.

Mechanisering en automatisering bij het
Centraal Bureau voor de Statistiek. De groeiende
vraag naar gegevensverwerkende apparatuur
1. V AN DEN ENDE

Inleiding*
In de eerste helft van de twintigste eeuw nam het gebruik van reken- en gegevensverwerkende apparatuur sterk toe. Tafelrekenmachines, ponskaartmachines, tabellenboeken en wetenschappelijke instrumenten werden steeds
meer toegepast. Er werden ook nieuwe apparaten ontwikkeld: analoge en digitale computers voor het oplossen van complexe rekenproblemen. Alles
wijst erop dat er maatschappelijke veranderingen plaatsvonden waardoor de
vraag naar reken- en gegevensverwerkende apparatuur toenam. Ook het succes van de digitale computer, in de tweede helft van deze eeuw, lijkt in het
licht van deze veranderingen te moeten worden bezien.
Het is echter onduidelijk om welke maatschappelijke veranderingen het gaat.
In de literatuur over de geschiedenis van reken- en gegevensverwerkende apparatuur wordt er slechts incidenteel aandacht aan besteed. Bij de opkomst van
de digitale computer bijvoorbeeld beperken de meeste auteurs zich tot de militaire behoefte aan rekenhulpmiddelen tijdens de Tweede Wereldoorlog en
de Koude Oorlog. Dit is begrijpelijk omdat militaire instanties het onderzoek
naar de digitale computer financierden. Het verklaart echter niet het succes
van de computer. James Beniger is een van de weinigen die in zijn boek 'The
1
Control Revolution' de bredere maatschappelijke achtergrond belicht. Volgens Beniger groeide de vraag naar deze technologieen door een crisis in de
beheersing (control) van produktie, transport en distributie in de industriele
maatschappij. De vraag is echter of er niet meer oorzaken zijn.
In dit artikel wordt deze vraag behandeld aan de hand van een gebruiker van
reken- en gegevensverwerkende apparatuur: het Centraal Bureau voor de Sta-

J.R. Beniger, The control revolution. Technological and economic origins of the information
society (Cambridge 1986).
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tistiek (CBS). Dit bureau behoort in Nederland tot de eerste gebruikers van
ponskaartmachines en digitale computers. Het was een belangrijke instelling
voor de afzet van die apparatuur. In hoeverre speelden maatschappelijke veranderingen een rol in de ontwikkeling van de technologie bij het CBS? Het
gaat hierbij zowel om de keuze van de apparatuur als om het aantal apparaten.
De probleemstelling van dit artikel sluit aan bij het onderzoek naar 'demandpull' en 'technology-push' in de jaren zeventig. Het ging om de invloed van
vraag en aanbod op innovaties. Met de 'vraag' werd de marktvraag bedoeld,
met het 'aanbod' de ontwikkeling van wetenschappelijke en technologische
kennis. Dit onderzoek leidde echter zelden tot een overtuigend resultaat. In
1979 leverden D. Mowery en N. Rosenberg in een artikel kritiek op een aantal
studies waarin de vraag als dominante factor werd aangemerkt. 2 Volgens hen
werd 'vraag' vaak verward met 'behoefte' of 'potentiele vraag', en werd de
invloed ervan overdreven:
'Potential demands may exist for almost anything under the sun, and the
mere fact that an innovation fmds a market can scarcely be used as evidence
of the undisputed primacy of "potential demand-pull" in explaining innovation. ,3
De auteurs wezen erop dat in de econornie vraag en aanbod strikter zijn
gedefinieerd, in termen van de relatie tussen de prijs en de hoeveelheid van de
verkochte goederen. Het verschil tussen de invloed van vraag en aanbod is
volgens hen moeiIijk aantoonbaar:
'Distinguishing empirically between types of parametric shifts raises an
identification problem. Is an innovation introduced because the demand for a
product has increased ( ... ) or because technological improvements (... ) now
make it possible to sell the product at a lower price.,4
Mowery en Rosenberg stelden dat marktvraag en nieuwe kennis vaak interactief van invloed zijn op innovaties.
In dit artikel wordt - evenals in deze push-pull discussie - getracht de invloed
van technische vooruitgang en van maatschappelijke ontwikkelingen op technologische keuzes te onderscheiden. Ben verschil is dat het niet de bedoeling
is te verklaren waarom innovaties optreden, maar waardoor het gebruik van
technologieen verandert. Slechts in tweede instantie komen innovaties aan de
orde. Bovendien wordt slechts de technologische ontwikkeling bij een instel2
D. Mowery en N. Rosenberg, 'The influence of market demand upon innovation: a critical
review of some recent empirical studies', Research policy 8 (1979) 103-153. Ook in: N. Rosenberg, Inside the black box. Technology and economics (Cambridge 1982).
3
Mowery en Rosenberg, The influence of market demand, 107.
4
Mowery en Rosenberg, The influence of market demand, 142.
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ling onderzocht. Desondanks treedt ook het bovengenoemde 'identification
problem' op: in hoeverre waren veranderingen in het aanbod van technologie
dan wei ontwikkelingen binnen en buiten het CBS van invloed op de keuze
van technologie? Aangetoond wordt dat het antwoord afhangt van de periode
en dat het per periode mogelijk is het 'identification problem' op te lossen.
am de invloed van verschillende factoren op technologische ontwikkelingen
bij het CBS te onderscheiden worden in dit artikel de begrippen 'kenmerk' en
'relevantie van een kenmerk ' gemtroduceerd. Met een 'kenmerk' wordt een
eigenschap of kwaliteit van een technologie bedoeld, met ' relevantie van een
kenmerk' het belang van dat kenmerk voor een gebruiker. Aangetoond wordt
dat de toepassing van deze begrippen aansluit bij de economische 'technological-measurement' -theorie en bij het SCOT-model. 5
Allereerst worden hieronder de methoden van gegevensverwerking bij het
CBS geschetst. Vervolgens worden bovenstaande vragen aan de orde gesteld.
Vastgesteld wordt welke veranderingen in de statistische activiteiten (het 'statistisch programma' ) van het CBS van invloed waren op de ontwikkeling van
de technologie bij het bureau, en er wordt een indicatie van de maatschappelijke achtergronden daarvan gegeven. Vervolgens wordt de invloed van de
arbeidsmarkt bekeken aan de hand van het aanbod van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Mechanisering en automatisering bij het CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek vervaardigt statistieken die een beeld
geven van de ontwikkelingen op sociaal, economisch en cultureel gebied in
Nederland. 6 De regering richtte het bureau op in 1899. Voor die tijd werden
door ministeries en andere overheidsinstellingen zelf statistieken opgesteld,
zoals een statistiek van de buitenlandse handel en van het strafrecht. Ook
werd elke tien jaar een volkstelling gehouden. Met de oprichting van het
CBS begon de regering de statistieken van de overheid bij dit bureau te cen-

5
Zi e voor de technological-measurement-methode Technological forecasting and social
change 27 (1985) 2/3. De meest algemene uiteenzetting van de methode wordt gegeven in het
artikel: AJ. Al exander en B.M. Mitchell, 'Measuring technological change of heterogeneous products ' , 161-195. Zie voor deSCOT-benadering w.E. Bijker, Th.P . Hughes en T. Pinch, red., The
social construction of technological systems. New directions in the sociology and history of technology (Cambridge 1987).
Voor de informatie betreffende de gegevensverwerking bij hel CBS wordt verwezen naar:
6
J. van den Ende, Knopen, kaarten en chips (VoorburgiHeerlen 1991).
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traliseren. De Centrale Commissie voor de Statistiek bepaalde welke statistieken het bureau samenstelde. In deze commissie zaten vertegenwoordigers
van ministeries en van maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties.
In het begin lag het accent in het statistisch programma op sociale statistieken (lonen, en werktijden, werkloosheid etc.). Vanaf de jaren dertig breidde
het bureau de economische statistieken sterk uit.
Het CBS heeft in de loop der tijd drie methoden gehanteerd voor het verwerken van de gegevens:
l.Handmatig tellen en rekenen
2.De ponskaartmethode
3.De digitale computer.
Vanaf de oprichting van het CBS werd met de hand geteld en gerekend.
Daarbij werden voor gecompliceerde berekeningen tafelrekenmachines gebruikt. Bij de volkstellingen trok het CBS voor het telwerk een groot aantal
tijdelijke medewerkers aan. Na controle sorteerden ze de formulieren per gemeente op een bepaald kenmerk, bijvoorbeeld op woonvorm (bewoners van
woonhuizen, tehuizen, schepen, enzovoort). Vervolgens telden ze de stapels.
Dit gebeurde steeds opnieuw voor verschillende kenmerken. Een controleur
nam bij iedere telling een onbekend aantal formulieren weg. Na afIoop controleerde hij of het aantal van zijn stapeltje samen met de rest op het (bekende)
totaal uitkwam. Bij de bevolkingsstatistiek werden soms ook knopen en dozen
gebruikt. Voor iedere persoon met een bepaald kenmerk (bijvoorbeeld: gezinshoofd, vrouw van het gezinshoofd, inwonende, alleenstaande) werd een
knoop in de desbetreffende doos gelegd.
De tweede methode vormden de ponskaartmachines. Herman Hollerith ontwikkelde deze machines voor de Amerkaanse VolksteIIing van 1890. De medewerkers en medewerksters van het volkstellingsbureau ponsten de gegevens
met een apparaatje eerst in kaarten. Vervolgens tel den ze machinaal het aantal
kaarten WaarOP in een bepaalde kolom hetzelfde getal was geponst. De machines konden de kaarten ook sorteren. Hollerith ontwikkelde speciale machines voor administraties. Deze machines telden niet de kaarten, zoals bij de
volkstelling, maar ze telden de getallen in de kaarten op. Hollerith ontwikkelde
bovendien aparte machines voor sorteren en tellen: sorteer- en tabelleermachines. Hij verkocht de machines niet, maar verhuurde ze. Vit zijn bedrijf
kwam in 1924 IBM voort.
In 1916 introduceerde het CBS ponskaartmachines bij de handelsstatistiek.
In dat jaar werd deze statistiek overgenomen van het Ministerie van Financien.
De apparaten werden geleverd door de vertegenwoordiger van Hollerith in
Duitsland. Het CBS huurde er zeven: vier sorteermachines en drie tabelleermachines. Van elke partij getmporteerde of geexporteerde goederen werd een
ponskaart gemaakt. Daarin stonden codes voor: de soort goederen, het land
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Alb. 2. Het werk aan de tabelleermachines in de beginfase. Met de (Burraughs)-tafelrekenmachines werden de resultaten verder verwerkt. (Bran: CBS).

van herkomst of bestemming, de haven van doorvoer, de vervoerwijze, het
aantal of gewicht en de prijs van de goederen. Medewerkers van het CBS
sorteerden de kaarten eerst op goederensoort en op land. Daartoe moesten de
kaarten meerdere malen door sorteermachines worden gevoerd. Vervolgens
werden de hoeveelheden geteld met tabelleermachines. Het proces werd herhaald voor de havens van doorvoer en voor de vervoerwijze. Zo werd maandelijks de handelsstatistiek opgesteld.
Het CBS creeerde een arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen bij het
bedienen van de machines. Het was een tijd dat steeds meer vrouwen in administraties werkten. Ze hadden vaak nieuwe, lage functies met weinig loopbaanperspectief. In die functies vormden ze de minste bedreiging voor het
zittende mannelijke personeel. Bij het CBS pons ten vrouwen de kaarten, de
mannen sorteerden en de tabelleermachines werden weer hoofdzakelijk door
vrouwen bediend. De reden dat mannen de sorteermachines bedienden was
waarschijnlijk dat je moest bukken om de kaarten uit de onderste bakken te
halen. Dat werd met gepast bevonden voor vrouwen.
Gedurende de jaren twintig gebruikte het CBS de ponskaartmachines alleen
voor de handelsstatistiek, in de jaren dertig ook voor de volkstelling, de onderwijsstatistieken en de statistiek van het binnenlands verkeer. Het machinepark werd vernieuwd en in een centrale afdeling ondergebracht, de afdeling
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Afb. 3: Vanaf 1951 kwam de kopij voor publikatie van de lumdelsstatistiek direct wt de ponskaartmachines . De uitdraaien leken op prints uit de begintijd van de computer. (Bron: Maanstatistiek van de in-, uit- en doorvoor per goederensoort, CBS januari 1951).

Centrale Bewerking. Hier lieten de statistische afdelingen hun gegevens verwerken, zodat de machines zo efficient mogelijk werden benut.
Vanaf eind jaren dertig werd het eindtraject van de gegevensverwerking
gemechaniseerd. Voorheen voerden medewerksters met tafelrekenmachines
berekeningen uit op de getallen die uit de tabelleennachines kwamen. Nu koppelde de afdeling Centrale Bewerking totaalkaarten-machines aan tabelleermachines, die de getallen uit de telwerken opnieuw in kaarten ponsten. Die
werden machinaal verder verwerkt. Vanaf 1951 werd de kopij voor de drukker
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zelfs helemaal machinaal vervaardigd (zie afb. 3). Met een speciale machine
werden kaarten met getailen en kaarten met teksten in elkaar gevoegd en het
resultaat op papier afgedrukt.
Rond 1950 reorganiseerde het CBS de arbeidsorganisatie volgens tayloristische principes om deze aan de gegroeide omvang van het bureau aan te passen. Bij Centrale Bewerking kwamen er aparte afdelingen Werkvoorbereiding
en Planning. Eindjaren vijftig werkten er 150 mensen, waarvan zo'n 70 ponstypistes. Er waren ongeveer 60 ponskaartmachines. Er werden toen overigens
nog steeds veel statistieken met de hand opgesteld. Slechts 30 van de 150
statistieken werden op ponskaarten verwerkt. Dit waren wei de grootste statistieken.
De derde methode voor het verwerken van de gegevens, de computer, introduceerde het CBS in 1960. Het was een Xl-computer van het Nederlandse
7
bedrijf Electrologica. Met de aanschaf van deze computer werd het aantai
stappen in de ponskaartverwerking verminderd en een deel van de controle
van de basisgegevens geautomatiseerd. In plaats van aile ingevoerde gegevens
kregen de statistische afdelingen nu aileen nog lijsten met onwaarschijnlijke
gegevens ter controle voorgelegd. Aanvanke1ijk functioneerde de computer
als een tabelleermachine omdat er niet mee kon worden gesorteerd. Dat werd
pas mogelijk nadat het CBS in 1965 magnetische banden liet aansluiten. De
gegevens werden gesorteerd tijdens het herhaald heen en weer schrijven tussen
de banden.
In de jaren zeventig en tachtig breidde het CBS het aantal computers voortdurend uit. Er kwamen nieuwe typen computers die in hogere prograrnmeertalen konden worden geprograrnmeerd (de Xl-computer werkte met machinetaal), er kwamen computers die kaarten konden lezen waarop met potlood
of pen vakjes zwart waren gemaakt (streepkaarten), computers voor data-entry
(ter vervanging vanhet ponsen) en voor tekstverwerking, een computer waarin
de gegevens over bedrijven die informatie verstrekten werden opgeslagen, en
tafelcomputers. De centrale computers kregen meerdere terminals (time-sharing) en grote, snelle achtergrondgeheugens. De computer verving zowel de
ponskaartmachines als wei de handverwerking. Dit ging gepaard met een langdurig overgangsproces; de laatste ponskaartmachine verdween pas in 1983.
In de jaren tachtig werd het verwerken van de gegevens gedecentraliseerd.
De statistische afdelingen gingen hetmeer zelf doen, terwijl de afdeling Automatisering (voorheen Centrale Bewerking) een ondersteunende taak kreeg.
Dit proces kreeg snel gestaite in de tweede helft van de jaren tachtig, toen de

7

Zie afb. 1 in het artikel van D. de Wit over Electrologica, dit jaarboek.
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PC (Personal Computer) eenheid bracht in de diversiteit van de apparatuur bij
de statistische afdelingen. De PC's werden per afdeling in een netwerk opgenomen, dat verbonden was met de centrale computers. In 1991 had het bureau
een tiental mainframe computers en 2000 PC's.

Steeds meer apparatuur
De geschiedenis van het CBS laat een enorme ontwikkeling van het gebruik
van reken- en gegevensverwerkende apparatuur zien. Het begon met een enkele tafelrekenmachine. Vanaf 1916 kwamen er ponskaartmachines en in
1991 waren er een tiental mainframe-computers en 2000 PC's. Waardoor
werd deze ontwikkeling veroorzaakt?
De volgende factoren hebben invloed gehad op de keuzes van technologie
door het CBS:
l.Het aanbod van apparatuur. Dit werd bemvloed door de technische vooruitgang en door veranderingen in de vraag naar apparatuur.
2.Het statistisch programma van het CBS. Hieronder wordt het totaal aan
statistische informatie verstaan dat het CB S produceert. Di t werd door het CBS
regelmatig aangepast aan veranderingen in de maatschappelijke informatiebehoefte.
3.De kosten en beschikbaarheid van arbeid. Bij hogere arbeidskosten ten
opzichte van de kosten van machines wordt het gewoonlijk aantrekkelijker om
meer machines in te zetten. Zoals we in het voorbeeld van de vrouwenarbeid
nog zuBen zien, zijn er uitzonderingen: als de kosten van specifieke arbeid
hoger wordt of de beschikbaarheid minder, kan dit de mechanisatie juist belemmeren.
4.0rganisatorische en methodische factoren. Het CBS koos niet alleen tussen alternatieve methoden van gegevensverwerking, maar ook tussen altematieve vormen van organisatie van de gegevensverwerking en altematieve metho den van gegevens-representatie. Wensen van het CBS ten aanzien van de
organisatie en de methode van gegevensrepresentatie hadden invloed op de
keuze van de technologie.
5.Personele en culturele factoren, bijvoorbeeld de belangen van zittend personeel, de houding binnen het CBS tegenover mechanisatie en het streven naar
efficiency. Het streven naar efficiency wordt door vroegere personeelsleden
vaak als belangrijkste reden genoemd voor de introductie van nieuwe technologieen. Doorgaans vergeleek het CBS de kosten van verschillende methoden
- soms in nota's - en de goedkoopste werd gekozen. Bij de meeste statistieken
bleek handverwerking echter lange tijd het efficientst was. Efficiency-over-
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wegingen hoeven kennelijk niet altijd tot mechanisering en automatisering te
leiden.
De eerste drie factoren waren de belangrijkste, omdat die een rol speelden
in de kostenvergelijkingen die het CBS maakte. Ze zijn in fig. 1 weergegeven.
Van 'keuze methode' staat ook een pijl naar 'statistisch programma CBS'
omdat de verwerkingsmethode invloed had op de statistieken die het CBS
samenstelde. Later zullen we zien dat de keuze van de methode bij het CBS
ook enige invloed had op het aanbod van technologie. Omdat het in dit artikel
gaat om de invloed van maatschappelijke veranderingen, is die invloed in de
figuur weergegeven.
maatschappelijk~

statistisch

ontwH<kelingen

t~gramma

~

~

keuze

_

mrOde

aanbod van

apparatuur

/ ' e b r u i k van
kostenl
beschikbaarheid van
arbeid

technologie

Fig. I: De be/angrijkste fa ctoren in de keuze van technologie door het CBS.

Om meer inzicht te krijgen in de rol van de verschillende factoren is het nodig hun invloed af te bakenen. Daartoe worden hieronder enkele theoretische begrippen gepresenteerd.

De onderzoeksbenadering
Voor het onderzoek van de technologische keuzes van het CBS zijn de begrippen 'kenmerk' en 'relevantie van een kenmerk' bruikbaar. Met 'kenmerk'
wordt een eigenschap of een kwaliteit van een technologie bedoeld. In de
dagelijkse praktijk van het kiezen tussen technologieen worden deze vergeleken. Met de 'relevantie van een kenmerk' wordt het belang ervan voor een
persoon bedoeld. ' Kenmerk' is een vertaling van 'characteristic', een begrip
dat wordt toegepast bij de 'technological-measurement' -methode uit de econornie. 8 Bij deze methode wordt de vooruitgang van een technologie gemeten aan de hand van veranderingen in de kenmerken ervan. Via wiskundige
methoden worden weegfactoren berekend die de relevantie ('value') van
verschillende kenmerken voor de gebruikers weergeven. Hierbij wordt ge-
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dacht in tennen van nut. Van technologische vooruitgang wordt gesproken
als de (gewogen) som van de veranderingen van kenmerken in een bepaalde
periode positief is. Een voorbeeld: kenmerken van een auto zijn snelheid,
ruimte en comfort. Als de (gewogen) som van die kenmerken toeneemt,
spreekt men van technologische vooruitgang.
Deze methode is bruikbaar voor ons doel als kemnerken ruim worden geinterpreteerd. Zo wordt bij de technological-measurement-methode de prijs van
een technologie niet altijd als kenmerk beschouwd. 9 Dit leidt er echter toe dat
er ook van vooruitgang wordt gesproken als een technologie verbetert ten
koste van een hogere prijs. Om dat te vennijden wordt de prijs hier wei als een
kenmerk beschouwd.
Tot de kenmerken van een technologie worden hier bovendien de eisen
gerekend die een technologie stelt aan benodigde hulpmiddelen ('resources')
en aan de arbeidsorganisatie. Voorbeelden van hulprniddelen zijn: energie,
infrastructuur en ruimte. In het geval van produktie-technologie, zoals de gegevensverwerkende apparatuur bij het CBS, spreken we niet over hulpmiddelen maar over produktiefactoren (vooral arbeid). We kunnen bijvoorbeeld zeggen dat de ponskaarttechnologie als kemnerken heeft dat ponsarbeid moet
worden verricht en dat het verwerken van gegevens in aparte taken wordt
verdeeld (ponsen, sorteren, telIen) . Bij de technological-measurement-methode worden dit SOOI1 aspecten niet tot de kenmerken gerekend.
De relevantie van kenmerken kan verschillen voor verschillende betrokke1o
nen. Dit idee sluit aan bij de SCOT-benadering. Daarbij word! ervan uit
gegaan de betrokkenen verschillende meningen kunnen hebben over een technologie. Er wordt gesproken over relevante sociale groepen, die verschillende
'betekenissen' aan een technologie toekennen. Dit is te vertalen naar relevantie
van kenmerken: voor uiteenlopende groepen kunnen verschillende kenmerken
relevant zijn.
Deze benadering kan voordelen hebben boven SCOT. SCOT kent namelijk
geen gradaties van meningsverschil: twee personen kennen dezelfde betekenis
of verschillende betekenissen toe aan een technologie. In het eerste geval behoren ze tot dezelfde groep, in het laatste geval tot verschillende groepen. Bij
kenmerken is er meer ruimte voor gradaties. Personen kunnen totaal verschillende kenmerken relevant vinden of er kan een overlap zijn. Je kan zeggen dat
elke betrokkene een eigen perspectief heeft, waarin bepaalde kenmerken re-

8
9
10

Technological forecasting.
Alexander en Mitchell, 'Measuring technological change'.
Bijker e.a., The social construction of technological systems.
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levant zijn (fig. 2). Overigens is in het geval van het CBS de invloed van
verschillen tussen groepen gering, omdat de directie de belangrijkste stem had
in keuzes.
Voor dit artikel is het van belang dat de relevantie van kenmerken in de loop
der tijd kan veranderen. In plaats van de snelheid van een auto wordt bijvoorbeeld de milieubelasting die hij veroorzaakt, belangrijk. Bij de technologicalmeasurement-methode vormen zulke veranderingen een probleem: hoe bepaal
je dan of er technologische vooruitgang is? Daarvoor biedt de methode geen
oplossing. Rier zullen deze veranderingen juist als onderwerp van onderzoek
worden beschouwd. De reden is dat veranderingen in de relevantie van kenmerken kunnen worden veroorzaakt doormaatschappelijke veranderingen. Zo
is het milieubewustzijn van belang voor de relevantie van de milieu-belasting
van auto's. Dit speelt ook bij de eisen die aan de arbeidsorganisatie worden
gesteld. Ret feit dat de arbeid bij toepassing van de ponskaartmachines in
aparte taken moest worden verdeeld, zal in een tijd dat het scientific management opgeld doet en arbeidsdeling wordt gepropageerd, positiever worden
gewaardeerd dan in een periode waarin dat niet het geval is.

relevant

op tijdstip 2

Fig. 2. De relevantie van kenmerken kan verschillen tussen sociale groepen (links) maar ook
voor een groep in de tijd veranderen (rechts).

In dit artikel wordt onderzocht of veranderingen in keuzes van het CBS zijn
be'invloed door veranderingen in de kenmerken van de beschikbare technologie of door veranderingen in de relevantie van die kenmerken. Veranderingen in de kenmerken worden veroorzaakt door het aanbod, veranderingen
van de relevantie door het statistisch programma, de arbeidskosten, organisatorische wensen etc, Die staan weer onder invloed van maatschappelijke
veranderingen. Zo kan onderscheid worden gemaakt tussen de invloed van
het aanbod van technologie en van maatschappelijke veranderingen.
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Twee perioden
Bij de toenemende mechanisering en automatisering bij het CBS zijn twee
periodes te ondescheiden: tot 1960 en daama. In beide perioden nam het gebruik van apparatuur sterk toe, maar door verschillende oorzaken.
V66r 1960 groeide het aantal ponskaartmachines van zeven in 1917 naar
zestig in 1957. In 1960 werd een deel van deze machines vervangen door een
digitale computer. Vit de algemene literatuur over de geschiedenis van ponskaartmachines en van computers, en uit offertes van fabrikanten aan het CBS,
blijkt echter dat de ontwikkeling van de ponskaarttechnologie in deze periode
slechts weinig invloed heeft gehad. II De kenmerken van ponskaartmachines
die in de kostenvergelijking bij het CBS tot uiting kwamen, waren de snelheid,
de mogelijkheden en de prijs. De ponskaartmachines werden wei sneller en
ze kregen meer mogelijkheden. De prijs van de machines nam echter toe ten
opzichte van de arbeidskosten. In 1925 was de huur van een tabelleermachine
(f 2100,- per jaar) ongeveer gelijk aan het salaris van anderhalf personeelslid
12
in de rang van machinebediende. In 1957 kostte een tabelleermachi13
ne f20.000,- per jaar; het salaris van vier machinebedienden. Ook de digitale
computer was voor het CBS aanvankelijk geen grote vooruitgang: de prijs en
mogelijkheden waren niet veel gunstiger dan die van ponskaartmachines.
Rond 1960 stegen de arbeidskosten wei snel, hetgeen het gebruik van apparatuur kan hebben bevorderd. Maar ook hieruit kan de toenemende mechanisering en automatisering tot 1960 niet worden verklaard. De uitbreiding van het
statistisch programma van het CBS moet in die peri ode als hoofdoorzaak worden aangemerkt.
Na 1960 vormt het aanbod van technologie juist wei een belangrijke factor.
In 1960 had het CBS een Xl-computer, in 1991 een tiental mainframe-computers en zo'n 2000 PC's (met elk meer rekencapaciteit dan de Xl). Belangrijke kenmerken voor het CBS waren: snelheid, prijs en gebruiksvriendelijkheid. Op deze punten verbeterde de computertechnologie enorm. Het statistisch programma nam nog steeds in omvang toe en ook de arbeidskosten stegen
in deze periode. Maar de automatisering kan nu niet meer daaruit worden
verklaard. Bovendien vond de groei van het statistisch programma ten dele

11 Van den Ende, Knopen , kaarten en chips.
12 Briefwisseling betreffende de samenstelling van dehandelsstatistiek, 1925, ARAII CBS 504.
13 Advies inzake automatisering bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, Afdeling Centrale
Bewerking, 1957, Arehief CBS D9188.
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juist zijn oorzaak in de dalende prijs en de hog ere prestaties van de gegevensveIWerkende apparatuur.
Rieruit kan worden geconcludeerd dat het accent verschuift van 'pull' (door
de uitbreiding van het statistisch prograrruna) in de periode tot 1960 naar 'push'
(door de ontwikkeling van het aanbod van technologie) daarna. Omdat dit
artikel gaat over de invloed van maatschappelijke veranderingen, gaat de aandacht hiema uit naar de eerste peri ode. Er wordt nagegaan welke veranderingen in het statistisch programma van invloed waren op de mechanisering en
automatisering bij het CBS tot 1960. Eerst komt de groei van het aantal ponskaartmachines aan de orde, daama de introductie van de digitale computer.

Van handverwerking naar ponskaart
De toename van het aantal statistieken dat het CBS samenstelde was een belangrijke oorzaak van de uitbreiding van ponskaartapparatuur. De regering
centraliseerde de statistiek waardoor het CBS statistieken kreeg overgedragen van ministeries: in 1916 de handelsstatistiek; rond 1935 de ondeIWijsstatistieken, de statistiek van het binnenlands verkeer en de statistiek van inkomens en vermogens; in 1942 de landbouwstatistieken. Ret CBS zette ook
nieuwe statistieken op, vooral in de jaren dertig, zoals de betalingsbalans, de
bedrijfstelling en indexcijfers van de kosten van levensonderhoud. De statistiek van voortbrenging en verbruik, die in de Eerste Wereldoorlog was gestart maar daarna sterk was ingekrompen, kreeg ook een nieuwe impuis
(deze is tegenwoordig opgegaan in de produktie-statistieken). Vlak na de
Tweede Wereldoorlog zette het CBS het stelsel van Nationale Rekeningen
op. Soms werd bezuinigd, vooral in de jaren twintig. In de jaren dertig werden de criminele en sommige sociale statistieken ingeperkt. De groei overheerste echter.
De toename van het aantal ponskaartrnachines werd door de uitbreiding van
de statistieken weI bevorderd, maar kan daarmee niet volledig worden verklaard. Ret aantal machines vertienvoudigde tussen 1920 en 1960, terwijl ook
de verwerkingscapaciteit per machine toenam. Zo sterk groeide het aantal statistieken niet. Er waren meer veranderingen in het statistisch programma van
invloed.
Welke dat waren, blijkt uit de kenmerken van de methoden die een rol speelden in de keuze ertussen. Een nadeel van de ponskaartmethode was de benodigde ponsarbeid. Een voordeel was dat het tell en relatief gemakkelijk was.
De ponskaartmethode was daardoor in het voordeel als veel tabellen uit dezelfde gegevens moesten worden samengesteld. Ret aantal tabellen dat bij een
statistiek moet worden berekend wordt hier de complexiteit van de statistiek
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genoemd. Een grotere complexiteit bevorderde dus de keuze voor de ponskaartmethode.
Een voorbeeld vonnen de volkstellingen. In 1930 ging het CBS over van
handveIWerking naar de ponskaartmethode. Het bureau maakte eerst een
nauwkeurige vergelijking van de kosten. Daarbij werd uitgegaan van de tabellen die in 1920 werden berekend en van het bevolkingsaantal van 1930. Er
werd zo een marginaal voordeel voor de ponskaartmethode becijferd. Het belangrijkste voordeel zat echter in het gemak waannee extra tabellen konden
worden berekend:
' ... aangezien de Hollerith methode meebrengt, dat meer of minder te verwerken gegevens, in de loop der bewerkingen, naar verhouding, niet aan- of
afdoen aan de totale kosten.' 14
Het bureau berekende bij deze volkstelling meer tabellen uit de gegevens
dan voorheen. Er werd voor het eerst een gezins- en woningstatistiek samengesteld en de beroepen werden per gemeente geteld. Ben voorbeeld van een
nieuwe tabel was de ' zedelijkheidstabel' waaruit bleek of er twee of meer
kinderen van hoven de veertien jaar van verschillend geslacht op een kamer
sliepen. Voor deze tabel was een ingewikkelde telling nodig, want het gegeven
werd afgeleid uit de combinatie van het aantal slaapkamers in de woning en
de samenstelling van het gezin.
Het voordeel van de ponskaartmethode als de complexiteit toenam, blijkt
ook uit verschillende discussies die in de jaren dertig binnen het CBS over de
mechanisering worden gevoerd. In 1935 maakte de directeur, H.W. Methorst,
samen met de hoofden van de twee afdelingen die met ponskaartapparatuur
werkten (Handelsstatistiek en Bevolkingsstatistiek) een ronde langs de andere
afdelingen. Ze propageerden het gebruik van de machines. Methorst stelde dat
met ponskaartmachines gemakkelijker extra telling en konden worden verricht:
'Worden (...) vragen van wetenschappelijke onderzoekers ontvangen betreffende andere combinaties der voorhanden gegevens, dan kan daaraan zonder
veel moeite worden voldaan, gelijk dit thans bij de Handelsstatistiek het geval
.

IS.

, 15

De rondgang leidde maar bij een afdeling, de afdeling OndeIWijsstatistiek,
direkt tot het invoeren van ponskaartmachines. Bij de ambtenaren-statistiek

14 Finantieele gegevens betreffende de machinale bewerking (Hollerith systeem) der a .s. Volkstelling (1930), Correspondentie betreffende de verwerking van de gegevens van de Volkstelling
van 1930, ARAII CBS 324.
15 H.W. Methorst, Nota betreffende de mecharrisatie, April 1935, ARAII CBS 58.
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werd wei afgesproken dat dit zou gebeuren indien er meer tellingen vanuit het
grondmateriaal moesten worden verricht.
We zien dus dat een toenemende complexiteit van de statistiek het gebruik
van ponskaartmachines bevorderde. De complexiteit nam in elk geval toe bij
de volkstelling maar er zijn aanwijzingen dat dit een algemener verschijnsel
was.
Daarnaast waren methodische, organisatorische en personele factoren van
invloed. Met methodische factoren worden de eisen bedoeld waaraan de modellering van de basisgegevens bij de ponskaartmethode moest voldoen. Dit
bleek van belang bij de bedrijfstelling in 1930. Bij die telling verzamelde het
CBS gegevens over ondememingen, de juridische vorm, de bedrijfsleiding,
het personeel, de werktuigen en de vervoermiddelen. Vanuit de Centrale Commissie voor de Statistiek drong de bedrijfsorganisatie-expertJ. Goudriaan erop
aan de telling machinaal te verwerken. De leiding van de telling bracht daar
tegenin dat de gegevens niet in het formaat van een ponskaart pasten. De telling
werd uiteindelijk toch met de hand verricht.
Dit probleem kwam weer naar voren bi] de rondgang van de Directeur in
1935. Bij de criminele statistiek en de ambtenaren-statistiek pasten de gegeyens van een basiseenheid (resp. een veroordeling en een ambtenaar) ook niet
in een ponskaart. Bij de criminele statistiek werd dit bezwaar twee jaar later
ondervangen. Twee adviseurs van de PTT, die een efficiency-onderzoek deden
bij het CBS, toonden aan dat de gegevens wei in een ponskaart pasten als de
afdeling ze eerst codeerde. Ook bij de ambtenaren-statistiek en bij de bedrijfstelling van 1940 werd het bezwaar ondervangen. De leiding van de bedrijfstelling zette in een uitvoerig rapport een nieuwe indeling van de gegevens op,
waardoor machinale verwerking mogelijk werd. De telling zelf ging vanwege
de oorlog niet door.
Een organisatorisch bezwaar van de ponskaartmethode waren de gevolgen
voor de arbeidsorganisatie. Het was bij de ponskaartmethode het efficientst
om de gegevensverwerking in een centrale afdeling onder te brengen. De statistische afdelingen deden de gegevensverwerking echter liever (met de hand)
in eigen huis. Een bezwaar ten aanzien van het personeel waren de eisen die
werden gesteld aan de scholing van het personeel dat nodig was voor het
coderen. Ook dit kwam bij de afdeling Criminele Statistiek naar voren. De
handmatige verwerking van de gegevens werd grotendeels door ongeschoolde
krachten verricht. Voorts werd door introductie van de ponskaartmethode personeel overbodig. Dit was wellicht in de tweede helft van de tweede helft van
de jaren dertig minder bezwaarlijk omdat het CBS toen sterk groeide, van zo'n
290 werknemers in 1936 tot 560 in 1939. Groei kan de overplaatsing van
personeel, waarvan de functie door mechanisatie verdwijnt, vergemakkelijken.
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Eerder werden als kerunerken van de ponskaartmethode genoemd: het nadeel dat de gegevens geponst moesten worden en het voordeel dat het tellen
gemakkelijk was. We zien dat daarnaast een rol speelden: het nadeel dat de
gegevens in een ponskaart moesten passen, de vereiste organisatie en scholing
van het personeel, en het feit dat arbeid overbodig werd. Door veranderingen
binnen en buiten het CBS werd het ene kerunerk belangrijker, het andere minder belangrijk, en veranderde de keuze van methode. Veranderingen in het
statistisch programma waren het belangrijkst voor de ontwikkeling van het
ponskaartmachinepark in deze periode, omdat die het meest direct tot uiting
kwamen in de kostenvergelijkingen die het CBS maakte. Andere veranderingen speelden soms tijdelijk een rol.
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Fig. 3: De verandereruie reievanlie van kenmerken van de ponskaarlmellwde voor hel CBS.

De computer

Toenemende eisen aan de nauwkeurigheid van de handelsstatistiek waren
van invloed op de overgang van ponskaartmachines naar de computer. De
gebruikers van de handelsstatistiek waren in de jaren dertig niet meer tevreden met de mate van nauwkeurigheid waarmee het CBS werkte:
'Stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek zelf als statistische dienst, welke
tevreden zou kunnen zijn met een min of meer globaal gegeven, geen prijs op
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100% nauwkeurigheid, anders is dit met de Regeering en vooral met handel
en industrie' .16
Het CBS moest gedetailleerde overzichten maken voor bedrijven: 30 so orten
flessluitingen, 16 soorten ziekenhuismeubelen, 96 soorten verfwaren, 123
soorten synthetische reukstoffen, enzovoort.
De toenemende nauwkeurigheid had op twee manieren invloed op de gegevensverwerking. Ten eerste bevorderde het de mechanisering van het eindtraject van de verwerking. Doordat het aantal goederensoorten toenam, werd dit
eindtraject bewerkelijker. Zoals eerder gezegd werden in het eindtraject berekeningen gedaan op de resultaten van de ponskaartverwerking. Dit werk met
tafelrekenmachines gebeurde onder tijdsdruk omdat de resultaten snel beschikbaar moesten komen. Mechanisering van het eindtraject werd aantrekkelijk. De totaalkaartenmachines waren al eerder op de markt, maar werden
op dat moment, eind jaren dertig, door het CBS in huis gehaald. Het aantal
stappen in de ponskaartverwerking nam hierdoor echter toe.
Ten tweede intensiveerde de afdeling Centrale Bewerking de controle van
de invoergegevens. De afdeling ging lijsten met geponste gegevens overleggen aan de statistische afdelingen. Eerst waren die bedoeld als naslagwerk, om
bij onwaarschijn1ijke einduitkomsten de ingevoerde gegevens terug te kunnen
zoeken. Later werden die lijsten in zijn geheel gecontroleerd, voordat de gegevens werden verwerkt. Dit bevorderde overigens niet alleen de nauwkeurigheid, maar was ook nodig voor de mechanisering van het eindtraject. Mechanisering stelde namelijk hogere eisen aan de nauwkeurigheid van de basisgegevens, omdat de einduitkomsten niet meer gecorrigeerd konden worden.
Rond 1950 ging de afdeling Centrale Bewerking de geponste kaarten mechanisch controleren met een nieuwe ponskaartmachine, de IBM 101. Deze machine, die met vacuiimbuizen werkte, kon onwaarschijnlijke combinaties van
gegevens uitselecteren, zoals bij de handelsstatistiek de combinatie van het
land van herkomst 'IJsland' met de goederensoort 'sinaasappels'.
Ten opzichte van het aldus uitgebreide ponskaartsysteem was de computer
wat twee kenmerken betreft in het voordeel:
I .Met de computer konden meerdere stappen in het proces van gegevensverwerking in een keer konden worden uitgevoerd.
2.De computer kon meer con troles op het grondmateriaal verichten. Zo kon
bijvoorbeeld ook de prijs van de produkten bij de handelsstatistiek worden
gecontroleerd: van elke partij werd de waarde gedeeld door de hoeveelheid en

16

Nota Vercijferkamer, Bijlage bij Begroting CBS voor 1937, CBS, 1936, ARA II CBS 239.
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daama werd nagegaan of het resultaat tussen vooraf gegeven grenzen lag. Het
resultaat was een uitgetypte lijst met aIle onwaarschijnlijke invoergegevens.
Deze kenmerken waren voor het CBS relevant geworden door de toegenomen nauwkeurigheid sinds de jaren dertig. Daardoor waren zowel het aantal
stapp en in de ponskaartverwerking aIs de controles op het grondmateriaal uitgebreid. De toegenomen nauwkeurigheid sinds de jaren dertig heeft dus de
basis gelegd voor de keuze voor de computer in 1960. Overigens waren ook
het aantal statistieken en de complexiteit van belang voor de keuze voor de
computer. Het aantal statistieken rechtvaardigde de aanschaf van een computer, een machine met een grote capaciteit. De complexiteit vergrootte, naast
de nauwkeurigheid, het aantal stappen in de ponskaartverwerking.
Organisatorische en personele factoren speelden ook weer een rol bij de
overgang van ponskaartrnachines naar de computer. Rond 1950 werd, zoaIs
gezegd, de afdeling Centrale Bewerking volgens tayloristische principes gereorganiseerd. Het werk werd meer in aparte stappen opgedeeld; een nieuwe
onderafdeling Werkvoorbereiding maakte bij iedere opdracht een werkinstructie. Dit was ook nodig voor de computer-verwerking, aI heette de werkvoorbereiding toen systeem-analyse. Verscheidene medewerkers van Werkvoorbereiding hadden dus aI ervaring in dit werk. Dit vergemakkelijkte de
introductie van de computer. Anderzijds was een belangrijk bezwaar van de
computer dat personeel overbodig werd. Dit bezwaar was echter voor het CBS
geen reden om van de overgang naar de computer af te zien. Het bureau zocht
voor sommige betrokkenen ander werk, anderen gingen met vervroegd pensioen.
We zien dus dat veranderingen in het statistisch progranuna van het CBS in
de periode tot 1960 invloed hadden op de relevantie van kenmerken van de
methoden, en daarmee op de keuze tussen deze methoden. De toename van
het aantaI statistieken en de complexiteit bevorderden de toename van het
aantal ponskaartrnachines, de grotere nauwkeurigheid bevorderde de introductie van de computer.

Maatschappelijke achtergronden
Aan het begin van dit artikel werd de vraag gesteld, welke maatschappelijke
veranderingen van invloed waren op de ontwikkeling van de technologie bij
het CBS. We hebben nu gezien dat tot 1960 specifieke veranderingen in het
statistische progranuna het belangrijkst waren voor de keuze van de technologie. De vraag is: welke maatschappelijke veranderingen speelden hierbij
een rol?
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Er kunnen hier sleehts indieaties worden gegeven, want het beleid van het
CBS is niet stelseimatig onderzocht. Drie ontwikkelingen komen naar voren:
l.de uitbreiding van de taken van de overheid;
2.de sehaalvergroting in bedrijven;
3 .het toenemend overleg tussen overheid en maatschappelijke groeperingen,
en tussen die groeperingen onderling.
De eerste ontwikkeling, de uitbreiding van de taken van de overheid, ereeerde
steeds meer behoefte aan statistieken op allerlei gebieden. Rond de eeuwwisseling werd de overheid aetief op sociaal gebied. Het bureau stelde toen vooral
soeiale statistieken op. In de jaren dertig, toen de regering een eeonomisehe
politiek ging voeren, breidde het CBS de economisehe statistieken sterk uit.
De uitbreiding van de overheidszorg bevorderde ook de eomplexiteit van de
statistieken, want dit vroeg om meer tabellen in bestaande statistieken. Bovendien stelde de regering in de jaren dertig hogere eisen aan de nauwkeurigheid
van de handelsstatistiek om de eeonomisehe maatregelen te eontroleren:
' ... de Regeering, die herhaaldelijk voor haar handelspolitiek, (het afsluiten
van handelsverdragen e.d.), haar economisehe voorliehting en de toepassing
der contingenteering gegevens verlangt, welker juistheid moet grenzen aan
100%. Herhaaldelijk is voorgekomen, dat naar de hoeveelheid of de waarde
absoluut niet zoo belangrijke versehillen b. v. in land van herkomst of bestemming onaangename handelspolitieke gevolgen hadden, zoodat hers tel aehteraf
nog noodig was.' 17
De tweede ontwikkeling, de sehaalvergroting in bedrijven, kan de belangstelling van ondernemers voor de statistieken verklaren. Chandler heeft er in
'The Visible Hand' op gewezen dat het proees van sehaalvergroting in de
Verenigde Staten sinds de eeuwwisseling gepaard ging met horizontale integratie (prijsafspraken en kartelvorming), vertieale integratie (integratie van
inkoop, produktie en verkoop) en een seheiding tussen eigendom en management van de ondernemingen. 18 Dit leidde tot meer planning in bedrijven. In
Nederland zijn elementen van dit proees in diverse bedrijven waameembaar
(voeding, ehemie, Philips).19 Kartelvorming (horizontale integratie) en plan-

17 Nota Vercijferkamer.
18 AD. Chandler, The visible haneJ. The managerial revolution in American business (Cambridge 1977).
19 Zie onder meer: M. Dendermonde, Nieuwe tijden, nieuwe schakels . De eerste vijftig jaren
van de A.K.v. (Arnhem 1961); A Heerding, The History of NY . Philips' Gloeilampenfabrieken,
Deel2, A company of many parts (Cambridge 1988); P . Lakeman,} 00 Jaar Philips. De oJficieuze
biografie, (Amsterdam 1991); M. Schroyer, Het vette, het zoete en het wederzijdse profijt, Ar·
beidsverhaudingen in de margarine.industrie en in de cacao· en chocolade-industrie in Neder-
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ning speelden een rol bij de eisen die handel en industrie in de jaren dertig aan
de nauwkeurigheid van de statistieken stelden. Het CBS gaf ais reden voor het
maken van gedetailleerde overzichten bij de handelsstatistiek
'Bij het controleeren van kartelafspraken e.d., bij het projecteeren van nieuwe industriebedrijven enz. enz. eischen handel en industrie uiterst exacte voorlichting,.20
Deze ontwikkeling past het meest in de lijn van James Beniger. Zoals in de
inleiding genoemd wijsthij een crisis in het industriele systeem aan als oorzaak
van de groeiende vraag naar informatieverwerkende apparatuur.
De derde ontwikkeling, het toenemend overleg tussen overheid en maatschappelijke groeperingen, en tussen die groeperingen onderling, kan van belang zijn geweest voor de tendens tot centralisatie van statistieken bij het CBS,
en daarmee op het aantal statistieken. Centralisatie diende namelijk niet in de
eerste plaats de efficiency. Soms was het efficienter om statistieken als bijprodukt van andere bestuurlijke of adrninistratieve werkzaamheden op te stell en.
Het CBS echter kon als onafhankelijk bureau de objectiviteit van de statistieken beter waarborgen dan bijvoorbeeld rninisteries. Die objecti viteit was vooral nodig ais de statistieken betrekking hadden op controversiele onderwerpen,
waarover overleg gaande was tussen overheid en maatschappelijke groeperingen, of tussen die groeperingen onderling. In het overleg kon de behoefte
ontstaan aan objectieve statististische informatie, die voor elke partij acceptabel was.
De statistieken die het CBS opstelde, gingen vaak over zulke onderwerpen.
Het bureau stelde sociale statistieken op in een tijd dat geschilpunten over
sociale vraagstukken onderwerp van overleg waren tussen werkgevers, werknemers en overheid. Na de Eerste Wereldoorlog had de regering de handelsstatistiek nodig voor onderhandelingen met andere landen over invoerbeper21
kingen. De econornische statistieken in de jaren dertig waren van nut voor
het intensiever overleg tussen regering en bedrijfsleven, onder meer over
22
steunmaatregelen. Mogelijk was ook meer statistische informatie nodig voor
het overleg tussen organisaties van werkgevers met werknemers, dat in die
tijd intensiever werd. Het CBS kreeg in diezelfde tijd de verkeersstatistieken

land 1870-1960 (Hilversum 1991).
20 Nota Vercijferkamer.
21 P.A Blaisse, 'De Nederlandse handelspolitiek', P.B. Kreukniet, red., De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen. Deel II (Utrecht 1952) 65 en verder.
22 P .E. de Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek in Nederland, De overheid en de ontwikke/ing vandeNederlandseindustrie in dejaren 30 en tussen 1945 en 1950 (Amsterdam 1980).
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overgedragen van Rijkswaterstaat, terwijl er veel overleg plaatsvond rondom
de Rijkswegenplannen. 23
Niet alleen de centralisatie van statistieken bij het CBS kan hierdoor zijn
bevorderd, mogelijk ook de complexiteit en de nauwkeurigheid. Verschillende
partijen kunnen om een andere rangschikking van gegevens vragen, waardoor
de complexiteit van de statistiek toeneemt. Zo was de 'zedelijkheidstabel' bij
de Volkstelling van 1930 waarschijn1ijk nodig voor het woningbouwbeleid
van de overheid en van woningbouwcorporaties. De nauwkeurigheid kan van
belang zijn bij tegenstellingen tussen partijen. Retoverleg tussen bedrijfsleven
en overheid kan voorts, samenmet de eerdergenoemde schaalvergroting in het
bedrijfsleven, verklaren waarom de ondernemers in de jaren dertig meer interesse kregen in statistieken. Die interesse bleek bij de statistiek van voortbrenging en verbruik (een weergave van de goederenstromen in de nijverheid). Ret
CBS had deze statistiek in de Eerste Wereldoorlog op gezet, maar onder meer
door tegenwerking van ondernemers in de jaren twintig sterk ingekrompen.
In de jaren dertig werd hij nieuw leven ingeblazen.
Ret lijkt er derhalve op dat de ontwikkeling van de technologie bij het CBS
vooral is bevorderd door de uitbreiding van de overheidstaken, door schaalvergroting in bedrijven en door toenemend maatschappelijk overleg.

Arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen
Naast het statistisch programma van het CBS en de technologische ontwikkeling, zijn ook de kosten en de beschikbaarheid van arbeid genoemd als
factoren in de keuze van apparatuur. We zagen dat deze tot 1960 ondergeschikt waren. Ze konden er echter weI invloed op hebben. Een voorbeeld
hiervan is de arbeidsmarkt voor vrouwen in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog.
We zagen dat er bij de gegevensverwerking van het CBS steeds een werkverdeling bestond tussen mannen en vrouwen. Er kunnen drie oorzaken worden genoemd:
1. functies die de technologie meebracht;
2. het aanbod van vrouwen op de arbeidsmarkt;
3. opvattingen over vrouwenarbeid.
Twee voorbeelden:

23 M.L. ten Horn-van Ni spen, 'Het Rijkswegenplan 1927, De aanpak van het verkeersvraagstuk
in de jaren twintig', dit jaarboek.
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-De ponskaartmethode bracht functies als ponsen en het bedienen van de
machines met zich mee. In de jaren twintig nam het aanbod van vrouwen voor
administratieve functies toe door het emancipatie-streven onder vrouwen. Onder invloed van de toenmalige opvattingen over vrouwenarbeid benoemde het
CBS vrouwen op een deel van de nieuwe functies.
-In de jaren dertig waren de functies en het aanbod van vrouwen er nog
steeds. De opvatting deed echter opgang dat mannen als eerste aan werk moesten worden geholpen tijdens de werkloosheid. Resultaat was dat zij functies
van vrouwen ovemamen, met name het bedienen van ponskaartmachines.
Het aanbod van vrouwen op de arbeidsmarkt had ook invloed op de keuze
van de technologie. Dit bleek rond 1950. Het CBS had moeite om ponstypistes
te vinden, omdat het na de oorlog taboe was voor gehuwde vrouwen om buitenshuis te werken. Daardoor werd arbeidsmarkt van vrouwen, ook van ongehuwde vrouwen die het CBS voor het ponsen wierf, steeds krapper. Deze
vrouwen gaven bovendien de voorkeur aan prettiger en beter betaald werk.
Het CBS kreeg een tekort aan ponstypistes. Door het grote verloop gingen ook
nog de prestaties achteruit.
Het bureau stelde van alles in het werk om het probleem op te lossen. Het
schake Ide oudere vrouwen van andere afdelingen in, het wierf meisjes in Leiden (waar het aanbod van vrouwen gunstiger was dan in Den Haag) en het
trachtte de sfeer te verbeteren door avondjes voor de familie van de ponstypistes te houden. Ook vroeg het CBS de Rijks Psychologische Dienst een
selectietest te ontwikkelen om het verloop tegen te gaan. Niets hielp. Er werd
tegelijkertijd gezocht naar technische oplossingen. Sinds 1947 werkte het CBS
met streepkaarten, die automatisch konden worden gelezen. Een kaart invullen
kostte echter vaak meer tijd dan een kaart ponsen. De leiding van de Afdeling
Centrale Bewerking zocht mogelijkheden om automatisch getallen te lezen,
maar dat bleek technisch niet mogelijk. In 1953 moest het CBS een grote klus
noodgedwongen met de hand verwerken. Pas vanaf 1955 kwam er enige verlichting. Het parlement trok toen een bepaling uit 1924 in die gehuwde vrouwen verbood om in overheidsdienst te werken. Het jaar erop startte het CBS
bovendien een ponszaal in Apeldoom, waar de arbeidsmarkt gunstiger was.
In deze periode werd duidelijk dat de ponskaartmethode afhankelijk was van
goedkope ponstypistes. Het CBS wilde geen extra geld aan het ponsen besteden. Ten dele kwam dit door de salarispolitiek van de overheid, maar ook de
kosten speelden een rol. Dat blijkt uit het feit het CBS maar beperkt gebruik
maakte van oudere vrouwen, die duurder en minder snel waren. Het bureau
overwoog het aantrekken van mann en in het geheel niet, waarschijn1ijk om
dezelfde redenen. Als het ponsen duurder werd, werd de ponskaartmethode
minder aantrekkelijk en werd het voordeliger om de gegevens van sommige
statistieken weer handmatig te verwerken.
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Door de veranderde arbeidsmarkt werd een specifiek kerunerk van de ponskaartmethode een probleem, namelijk dat het pons en veel werk was. Dit was
voor de oorlog geen probleem, omdat het CBS vrouwen kon vinden die dit
werk tegen een laag salaris verrichtten. Maar na de oorlog was dit niet meer
het geval. De ponskaartmethode bleek op dit punt een voor -oorlogse methode.
Naast de eerdergenoemde maatschappelijke ontwikkelingen had ook de arbeidsmarkt van vrouwen invloed op de keuze van technologie.

Conclusie en discussie
In dit artikel is de vraag aan de orde gesteld welke maatschappelijke veranderingen van invloed waren op het gebruik van gegevensverwerkende apparatuur bij het CBS. Met behulp van de begrippen 'kerunerk' en 'relevantie
van een kerunerk' bleek het mogelijk de invloed van technologische en
maatschappelijke ontwikkelingen van elkaar te onderscheiden. Door technologische ontwikkelingen veranderen de kerunerken van de apparatuur die
wordt aangeboden op de markt. Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen
de relevantie van een kerunerk voor de gebruiker vergroten of verkleinen.
Beide typen veranderingen hebben invloed op de keuze van de gebruiker.
Bij het CBS bleek er een periode te zijn waarin technology push dominant
was en een periode waarin demand pull de boventoon voerde. In de periode
van technology push waren veranderingen in het aanbod van primair belang
voor de keuzes van de gebruiker. In de periode van demand pull waren dit
maatschappelijke veranderingen, door hun invloed op het statistisch programma van het CBS, op de kosten en beschikbaarheid van arbeid, op de organisatievorm en op culturele factoren. De begrippen technology push en demand
pull, die in het huidig techniekonderzoek sterk aan belang hebben ingeboet,
blijken dus in dit geval nog bruikbaar.
Het bleek mogelijk aan te geven welke veranderingen in het statistisch prograrruna van het CBS in de periode van demand pull van invloed waren op de
toepassing van technologie. Het waren met name de groei van het aantal statistieken en de grotere complexiteit en nauwkeurigheid te zijn. Er werden indicaties gegeven van de maatschappelijke achtergronden van deze veranderingen: de uitbreiding van de overheidsactiviteiten, de schaalvergroting in bedrijven en de toename van maatschappelijke overleg. Bovendien werd aangetoond dat de kosten en de beschikbaarheid van de vrouwelijke arbeidskrachten
van invloed waren op de keuze van verwerkingsmethode.
De vraag rijst of er, na deze opmerkingen over het gebruik van reken- en
gegevensverwerkende apparatuur, iets geconcludeerd ten aanzien van innovaties. Zoals we in de inleiding zagen, stond die vraag centraal in de push-pull
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discussie in de jaren zeventig. Had de veranderde toepassing van ponskaartapparatuur bijvoorbeeld invloed op de uitvinding van de digitale computer?
Die invloed lijkt er weI te zijn. De computer werd in eerste instantie voor
technisch en wetenschappelijk rekenwerk (in een militaire contekst) ontwikkeld. Sommige ontwerpers van de eerste digitale computers hadden een bredere markt voor ogen. Een van de eerste experimentele computerprogramma's
24
was bijvoorbeeld een sorteerprogramma. Maar deze ontwerpers hadden
waarschijnlijk onvoldoende inzicht in de gebruikspraktijk van ponskaartmachines om te weten aan welke eisen computers voor dat doel precies moesten
voldoen. Ook had het CBS enige invloed op het ontwerp van de Xl. Het bureau
onderhandelde met Electrologica om te bewerkstelligen dat de in- en uitvoercapaciteit van de Xl, van oorsprong een wetenschappelijke rekenmachine,
werd uitgebreid. Dit betekent dat er enige directe invloed vanuit de gebruikspraktijk op de technologische ontwikkeling was (en dat er dus in fig . I een
(dunne) pijl moet lopen van 'keuze methode' naar 'technologische ontwikkeling').
Tenslotte kan worden opgemerkt dat in dit artikel een benadering van techniekontwikkeling is gepresenteerd, waarmee de technologische keuzes binnen
een organisatie gerelateerd kunnen worden aan bredere maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen. Mogelijk levert deze benadering een bijdrage
aan de theorievorming op het terrein van de techniekgeschiedenis.

* Met dank aan Geert Verbong, Philip Vergragt, Ben Gales en mijn collega's
van de Sectie Geschiedenis van de Techniek van de Technische Universiteit
in Delft voor hun commentaar op eerdere versies van dit artikel, en aan Lex
Veldhoen voor het redigeren van de tekst.

24 N. Stern, From Eniac to Univac (Bedford 1981); D.E. Knuth, 'The history of sorting', Datamation 18 (1972) nr. 12,64,69-70.

Wat niet te verzekeren valt: Electrologica als
casus uit de opbouw van een Nederlandse COffiputerindustrie (1956-1967)
D.DEWIT

Inleiding*
De computerindustie is een relatief jonge bedrijfstak, waarin overwegend
buitenlandse maatschappijen domineren. De Nederlandse computerindustrie
heeft slechts een bescheiden plaats gehad. Philips heeft ondanks grote
investeringen zich niet waar kunnen maken noch wat betreft mainframes
noch in de minicomputers, getuige ook de recente verkoop van deze divisie
aan Digital Equipment Corporation (DEC). Nederland lijkt in de jaren zestig
reeds de slag om de opbouw van een eigen computerindustrie te hebben gemist. Omringende Europese landen slaagden daar weI in. Het Engelse ICL
heeft zich dankzij forse overheidssubsidies een plaats weten te verwerven
op de Europese markt; hetzelfde geldt voor Siemens. Subsidiering was lang
niet altijd direct. Dikwijls bestond het uit bevoorrechting van de nationale
industrie bij aankopen. Een directe fmanciele stimulans van de computerindustrie kwam in de jaren zestig in Nederland niet voor. Overheidsorganen
als de Rijkskantoormachinecentrale drongen weI aan op het 'in overweging'
nemen van Nederlandse produkten. Deze eerste Nederlandse produkten
kwamen reeds aan het einde van de jaren vijftig op de markt. Al in 1956
yond de oprichting plaats van de NY Electrologica, de eerste Nederlandse
1
computerfabriek. De ondememing bestond uit een samenwerkingsverband
tussen de Stichting Mathematisch Centrum en de NY levensverzekeringmaatschappij Nillmij van 1859. In 1967 nam Philips Electrologica over.
Daarmee verloor de ondememing spoedig haar eigen karakter.
Onderwerp van dit artikel is het kortstondig bestaan van Electrologica. Een
aantal zaken maakt deze ondememing interessant. Zij bracht als eerste Europese
In zijn boek Werken aan zekerheid geeft B.P.A Gales een kort en duidelijk overzicht van
de geschiedenis van Electrologica ('S Gravenhage 1986) 238-240. In grote lijnen onderschrijf
ik zijn interpretaties.
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ondememing een volledig getransistoriseerde computer op de markt. Bovendien was zij ontstaan uit een bijzonder samenwerkingsverband: een ontrnoeting tussen wetenschap en bedrijfsieven, Mathematisch Centrum en Nillmij.
Zij siaagde er echter niet in haar aanvankelijke beiofte waar te maken: Electroiogica bood een technisch gesiaagd produkt, maar kon als organisatie niet
tot ontwikkeiing komen. Zo gezien is hier sprake van een misiukte innovatie.
In dit artikei wiI ik mij concentreren op de overlevingsstrategieen die de ieiding van Eiectroiogica heeft nagestreefd en welke factoren het bestaan van
Electroiogica hebben ondermijnd. In die zin is dit een studie waar de bedrijfs2
en techniekgeschiedenis elkaar nauw raken. Aivorens nader in te gaan op
Electroiogica geef ik een kort overzicht van de ontwikkeling van de computer
en de computerindustrie.

De stand van de techniek 3
De computerindustrie kwam in de jaren vijftig snel tot wasdom, zowel in de
diepte als in de breedte. Voor de Tweede Wereldooriog hadden Engeise,
Amerikaanse en Duitse onderzoekers zich beziggehouden met de constructie van electromechanische rekenapparaten. Anderen aIs A. Turing hadden
concepten voor elektronische digitale apparatuur ontwikkeld. 4 De ontwikkelingen verliepen in diverse landen gelijktijdig; het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog gaf een bijzondere impuls aan de bouw van elektronische rekenapparatuur. De Amerikaanse overheid besteedde grote sommen geld aan
de bouw van een machine, die geschikt moest zijn voor ballistische berekeningen. 5 Groot-Brittannie bouwde de Mark II ten behoeve van de decode-

2
Ook uit theoretisch oogpunt is deze episode interessant. In dit artikel ligt het zwaartepunt
bij de beschrijving. Op diverse plaatsen zal ik verwijzen naar mogelijke abstracties, waarbij ik
wil aansluiten bij recente ontwikkelingen op het gebied van techniekhistorisch onderzoek.
3
De techniekhistorici tonen zich vooralsnog terughoudend, waar het gaat om contemporaine
onderwerpen. De computer is daardoor een van de onderwerpen, waarover in hetjaarboek nog
weinig is gepubliceerd. Een uitzondering hierop vormt het artikel van J. van de Ende en F. de
J ong, ' Rekenen aan waterstromen, getijdenonderzoek in Nederland' ,laarboek voor de Geschie·
denis van BedriJ! en Techniek (1989) 191-210. Hierin komt de ontwikkeling van een electrisch
analogon ter sprake.
4
Alan M. Turing schreefin 1936 een artikel 'On computable numbers, with an application
to the Entscheidungsproblem', Proceedings of the London mathematical society 42 (Londen
1936) 230-265. Hierin geeft hij een theoretische uiteenzetting over een machine die aile voorkomende berekeningen kon verrichten.
5 Zie voor de Arnerikaanse oorsprong H.H. Goldstine, The computer from Pascal to Von N eu-
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ring van het Duitse berichtenverkeer. Konrad Zuse zag zijn aanvankelijk
sollitaire inspanningen beloond met een dienstverband bij het 'Versuchsanstalt fur Luftfahrt und Luftwaffe'. AI deze inspanningen leverden een spectrum aan machines lopend van elektromechanisch naar elektromagnetische
machines met relaisschakelingen.
Niet aBe initiatieven waren strikt militair. Ook op andere terreinen hestond
een behoefte aan mechanisering van het rekenwerk die zich aI voor de Tweede
Wereldoorlog aftekende. De New Deal van 1932 dwong bijvoorbeeld tot het
verzamelen van persoonsgegevens van 26 miljoen mensen. Het Belliaboratorium ontwikkelde een machine ten behoeve van de mechanisering van het
telefoonverkeer. Het laatste model van deze relaisgeschakelde computers gebruikte het Ministerie van Defensie van de VS overigens ook voor ballistische
berekeningen. De realisering van de eerste elektronische computer, de Electronic Numerical Integrator and Calculator (Eniac) vond plaats aan de Moore
School van de Universiteit van Pennsylvania in opdracht van het Ballistic
Research Laboratory. 6 Met deze Eniac begon het tijdperk van de elektronische
digitale computer.
Serieproduktie van deze digitalemachines ving in 1951 aan met de introductie van de Univac, vervaardigd door Remington Rand in opdracht van het
Amerikaanse 'Bureau of Census'. Tot die tijd was de constructie van computers vooral een zaak geweest van universiteiten of overheidslichamen. Nadat
T. Watson jr. het roer van zijn vader had overgenomen, stuurde hij begin jaren
vijftig IBM de wereld van de commerciele computers in. Hoewel IBM technisch niet in staat was haar voornaarnste concurrent Remington Rand te evenaren, slaagde zij er in de Verenigde Staten toch in een fors marktaandeel te
behalen.7 Engeland liep wat betreft de commerciele produktie niet ver achter,
maar richtte zich van begin af aan sterk op de thuismarkt. Een onderneming
als International Computers and Tabulators (lCT), een van de voorlopers van
ICL, kon haar verleden als leverancier van ponskaartrnachines uitbuiten.
In de computerindustrie kunnen we het onderscheid maken tussen reeds bestaande firma's die hun produktlijn aanpasten en de echte nieuwkomers. Deze

mann (P rinceton 1972). Een handzaam overzicht van ontwikkelingen in diverse landen met
aandacht voor de concurrentieverhoudingen biedt Kenneth Flamm, Creating the computer, government, industry and high technology (Washington \988).
6
Midden jaren dertig ontwierp J. Atanasoff een digitale computer met vacuiimbuizen. Het
gerechtshof kende hem daarvoor pas in 1974 het patent toe.
7
IBM maakte daarbij gebruik van een uitgebreid scala aan marketinginstrumenten. Zie voor
een kritische beschouwing over de wijze waarop IBMzich heeft gepositioneerd R T. DeLamarter,
Big Blue, IBM's use and abuse of power (Londen 1986).
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laatste categorie, zoals later Wang Computer Industries en Apple, vormde een
minderheid. Een bijzondere ondememing in dit verband was Control Data
Corporation (CDC). Sinds haar oprichting in 1957 door van IBM afkomstige
ingenieurs wist zij zich op het gebied van grote computers een aardige marktpositie te verwerven. Over het algemeen schermden de oude leveranciers van
ponskaartapparatuur zoals IBM, Sperry Rand, NCR, Bull, ICT en Burroughs
met name de administratieve markt ac.s Voor een deel van deze maatschappijen gingen hun computeraktiviteiten met grote verliezen gepaard. Ret Franse
Bull ging bijna bankroet aan de introductie van computers; door Bull's grote
verliezen kon General Electric op eenvoudige wijze een meerderheid van de
aandelen in deze maatschappij verkrijgen.
Een aantalleveranciers kon zich nationaal een plaats verwerven. Gewezen
is al op Engeland (ICT, EELM en Elliot), maar ook in Duitsland konden
Siemens en Nixdorf tot ontwikkeling komen. Middenjaren zestig waren Japan
en Engeland de enige landen waar IBM niet meer dan de helft van het marktaandeel bezat. In Frankrijk kwam het in de loop van de jaren zestig zelfs tot
een 'Plan Calcul', waarbij de Franse regering de opbouw van een nationale
computerindustrie stimuleerde om te voorkomen dat "Frankrijk" geheel in
Amerikaanse handen zou vallen. De Amerikaanse bemoeienis met Bull was
veel Fransen een doom in het oog. In retrospectief lijken maatschappijen als
DEC en CDC succesvol omdat zij IBM op een bepaald segment van de markt
bestreden. Ondememingen die zich op de administratieve markt begaven, kregen daar een zeer zware concurrentie te verduren.
Roe was nu de situatie in Nederland? Van de opbouw van een nationale
computerindustrie was, ondanks de oprichting van Electrologica, in de jaren
vijftig nog nauwelijks sprake. Wei waren op verschillende plaatsen groepen
en personen bezig met de bouw van computers, meestal voor eigen gebruik.
Ret Dr. Neherlaboratorium van de P1T kwam in 1953 met het P1T Electronische Reken Automaat (Ptera), kort daarop gevolgd door het Zeer Eenvoudige
Binair Reken Apparaat (Zebra).9 In Engeland heeft Standard Telephone and
Cables een aantal van deze Zebra's geproduceerd. Naast de P1T hield ook de
Stichting Mathematisch Centrum zich bezig met de bouw van rekenapparaten.

8

Het Financieele Dagblad, 7 december 1967.
9
Zie voor de Nederlandse achtergronden o.a. E. Kranakis, The computerization of the Dutch
society, the early decades (Amsterdam 1987) en 'De eerste computers in Nederland' ,lnformatie,
jaargang 32, no. 4 (1990) 324-335. Zie ook J.M van Oorschot, • De Nederlandse pioniers',
Intermediair, 8 maart 1991. Kranakis gaat uitgebreid in op een aantal van de vroege ontwikkelingen in Nederland. Zij ziet als een van de factoren waarom de computerindustrie niet tot ontwikkeling is gekomen, de trage start in relatie tot andere landen.
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Zij construeerde tussen 1952 en 1956 vier rekenmachines; de Arra I en II, de
Ferta en de Armac. Zij vervolgde deze lijn met het ontwerp en de bouw van
de Electrologica X-I, waarvan het prototype bestemd was voor Nillmij.
Niet onbelangrijk is de bescheiden bijdrage van Philips in de jaren vijftig.
Philips bouwde voor eigen gebruik Peter, Philips experimentele tweetallige
elektronische rekenmachine, gevolgd door Stevin, snel tel en vermenigvuldig
instrument en Pascal, Philips akelig snelle calculator. Philips was met IBM
een overeenkomst aangegaan om in mil voor een alleenrecht op de levering
van onderdelen zich te onthouden van de constructie of assemblage van 'computers'. De trage start van Philips op het gebied van de computertechnologie
zou mede-oorzaak zijn voor de moeizame aansluiting op de wereldmarkt die
Philips ondervond. Zij moest immers inhaken op de zeer snelle ontwikkeling
elders in de wereld.

Mathematisch centrum en Nillmij, partners in techniek?
Wat was het Mathematisch Centrum, wat was Nillmij en wat bracht hen samen?
De Stichting Mathematisch Centrum was in 1946 opgericht door prof.dr J.G.
van der Corput en prof.dr D. van Dantzig. Doel van de stichting was de systematische beoefening van de zuivere en toegepaste wetenschap te bevorderen
'teneinde daardoor enerzijds de bijdragen van deze gebieden van wetenschap
tot de verhoging van het welvaarts- en beschavingspeil in Nederland en anderzijds de bijdrage van Nederland tot de intemationale cultuur te vergroten,.10
Het doel was een brug te slaan tussen de zuivere wiskunde en haar toepassingsgebieden. Wiskunde gold als cultuur- en produktiefactor. In organisatorische zin waren daarvoor vier afdelingen opgericht: zuivere wiskunde, toegepaste wiskunde, statistiek en een rekenafdeling. Op deze laatste afdeling
vond de ontwikkeling van rekenmachines plaats.
Het Mathematisch Centrum is een broedplaats van talent geweest. Prof.dr
A. van Wijngaarden, de 'mede-ontwikkelaar' van de hogere programmeertaal
Algol, G.A. Blaauw en E. Dijkstra zijn allen in dienst geweest van het Mathematisch Centrum. Blaauw leverde een belangrijke bijdrage in de ombouw van
de relaisgeschakelde rekenmachines naar een elektronische versie. Blaauw
trad midden jaren vijftig in dienst van IBM, waar hij betrokken was bij de

10

AEGON oud archief X009.02: Stichtingsakte Mathematisch Centrwn
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ontwikkeling van de derde generatie computers. Dijkstra ontwikkelde zich tot
een computerdeskundige van wereldfaam. 11
Bij de oprichting van het Mathematisch Centrum was al rekening gehouden
met de bouw van rekenmachines. Voor dit doel trok het Mathematisch Centrum
Van Wijngaarden aan. De eerste machine construeerde het Mathematisch Centrum voor eigen gebruik. In 1952 wist zij een kortstondig werkend apparaat de Automatische Relais Rekenmachine Amsterdam - te presenteren; dit was
een experimentele relaisgeschakelde rekenmachine door Scholten getypeerd
als een staalkaart van wat de elektronische industrie te bieden had. De
betrouwbaarheid van deze machine was gering. Hij heeft de officiele inge12
bruikstelling amper overleefd. De overstrorrung in 1953 had tot gevolg dat
de Minister van Verkeer en Waterstaat opdracht gaf tot een berekening van de
vereiste dijkhoogten. Het Mathematisch Centrum kreeg de opdracht de vloedhoogten te berekenen. Hierop is een groot aantal variabelen zoals zonne- en
maanstanden, de overheersende stromingen en windrichting van invloed. Om
deze berekeningen uit te voeren was behoefte aan een rekenautomaat. Het
Mathematisch Centrum realiseerde voor dit doel een verbeterde versie van de
Arra, de Arra II.
Bij Fokker bestond interesse voor de kwalificaties van deze machine, waaruit een opdracht voortvloeide. In juni 1955 nam Fokker de Ferta (Fokker's
Eerste Rekenmachine Type Arra) in gebruik voor het maken van wetenschappelijk technische berekeningen bij het ontwerpen van vliegtuigvleugels. Na
deze eerste serie rekenmachines begon het Mathematisch Centrum aan de
bouw van een elektronische rekenmachine voor eigen gebruik. Deze machine
- de Automatische Rekenmachine Mathematisch Centrum (Armac) - kwam in
juni 1956 gereed. Feitelijk nam de bouw van Armac de plaats in van het ontwerp van de Automatische Elektronische Rekenmachine Amsterdam (Aera).
Deze machine moest 500-2500 maal de sneller zijn dan de Arra. Het Mathematisch Centrum hield de constructie van deze machine aan in afwachting van
"modeme" onderdelen, waarvan de techniek in snelle ontwikkeling was.13
Naast Blaauw waren C.S. Scholten en B.1. Loopstra nauw betrokken geweest bij het ontwerp van deze rekenmachines. Nade voltooiing van de Armac

II Zie voor een overzicht van de geschiedenis van het Mathematisch Centrum, G. Alberts e.a.,
En gij zult de zuivere wiskunde niet verloochenen (Amsterdam 1988). In deze geschiedschrijving
benadrukken de auteurs de cultuurhistorische betekenis van het Mathematisch Centrum, zoals
die tot uiting kwam in stichtingsakte. Zie ook Van Oorschot (1991).
12 C.S. Scholten, 'Computers ontwerpen, toen', Informatie 22 (1980) 337-341.
13 ArchiefCentrum voor Wiskunde en Informatica (CWI): Curatorenvergadering van het Mathematisch Centrum, 25 april 1955.
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was de directe eigen behoefte aan apparatuur vervuld. Binnen het Mathematisch Centrum was door deze aktiviteiten een groep wetenschappers en technici ontstaan, die over grote kennis beschikten op het gebied van elektronische
apparatuur. Het Mathematisch Centrum had niet de financiele middelen om
continuiteit van de onderzoeksgroep te waarborgen. De hernieuwde belangstelling van Nillmij voorkwam deze desintegratie. Aanvankelijk leefden bij
de curatoren nog vragen ten aanzien van het beschikbaar stellen van met gemeenschapsgelden opgebouwde kennis en de aanwezigheid van industriele
14
vaardigheid. Het beoogde nationale belang was voor hen doorslaggevend.
De curatoren gingen ervan uit dat industriele vaardigheid niet het grootste
probleem was en dat de wetenschappers zch hierover in ieder geval niet druk
hoefden te maken.
Wat was Nillmij voor een maatschappij? Nillmij stond voor de Nederlands
Indische Levensverzekerings en Lijfrentemaatschappij.15 De ondememing
was in 1859 opgericht in Nederlands Indie, maar ontplooide kort nadien ook
aktiviteiten in Nederland. Sinds 1863 had Nillmij een bijkantoor in Den Haag.
De Nederlandse regering ontmoedigde lange tijd de komst van nog een
levensverzekeringsmaatschappij. In 1932 werd Nillmij de NV Levensverzekeringsmaatschappij Nillmij van 1859, waarmee zij de mogelijkheid
opende haar hoofdzetel naar Nederland over te brengen. Nillmij realiseerde
deze mogeJijkheid na de Tweede Wereldoorlog. In 1950 ging Nillmij een samenwerkingsverband aan met de Amhem. De Amhem was eveneens een
levensverzekeringsmaatschappij, welke in 1939 van de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen de grootste Indische portefeuille had. In 1952 kwam het
tot een fusie. Deze fusie liep parallel met de herstructurering, waarbij de dochtermaatschappij in Den Haag zich omvormde tot moedermaatschappij. Nillmij
verloor haar Indisch belang in 1956 toen de Indische regering tot nationalisatie
overging.
AIs gevolg van de samenwerking met de Amhem traden prof.dr J. Engelfriet
en drs A.W. Dek toe tot Nillmij. Zij zijn lange tijd gezichts- en beleidsbepalend
geweest. Engelfriet was sinds 1949 bijzonder hoogleraar in de actuariele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, waar prof.dr A. van Wijngaarden tot zijn persoonlijke kennissenkring behoorde. De Amhem liet sinds
1949 haar calculatie van de premiereserveberekening en het jaarwerk door het
Mathematisch Centrum uitvoeren. Na de fusie van Nillrnij en Amhem was

14
15

ArchiefCWI: curatorenvergadering Mathematisch Centrwn, 27 maart 1956.
Zie Gales, Werken aan zekerheid.
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integratie van de administratie een noodzaak. Dit leidde tot een diepgaande
reorganisatie van de administratie.
In plaats van een keuze tussen bestaande administratieve systemen wenste
Nillmij tot een modemisering van haar administratieve verwerking te komen.
De gedachten gingen uit naar mechanisatie met behulp van ponskaartapparatuur. Engelfriet en Dek waren, gezien hun wiskundig actuarieIe achtergrond,
goed bekend met het gebruik van rekenautomaten. Begin 1953 verzocht
Engelfriet aan Van Wijngaarden advies uit te brengen over de mogelijkheid
16
een rekenapparaat te bouwen. Het Mathematisch Centrum was toen nog niet
in staat een machine te leveren, die de premiereserveberekening en de
waardebepaIing van de aansprakelijkheid kon simuleren. Zelfs voor erkende
maatschappijen als IBM en Remington Rand gaf dit vraagstuk problemen.
Uiteindelijk had aileen Bull een machine op de markt die voor deze doeleinden
geschikt bleek.
Nillmij besloot in 1953 deze machine - een Bull Gamma 3 - aan te schaffen.
Engelfriet merkte daarbij op dat het hem om een tweetal redenen gewenst leek
de contacten met het Mathematisch Centrum te continueren. Ten eerste zou
het verbreken van het contact tot eenjarenlang uitstel van het gebruik van een
magnetische trommelleiden. In de tweede plaats wenste Engelfriet graag betrokken te blijven in dit "speciale" elektronische gebied. Daarom had Nillmij
toch aan het Mathematisch Centrum een opdracht verstrekt:' ... namelijk om na
te gaan of het mogelijk is een machine te construeren, die automatisch correspondentie kan uitvoeren en allerlei tikwerk kan verrichten, voorzover de specifieke gegevens daartoe via ponskaarten aan het apparaat worden toegevoerd.
Een dergelijke machine zou eenmagnetische trommel moeten bevatten, omdat
er een grote geheugencapaciteit nodig is en verder aile logische acties moeten
verrichten, die ook een rekenapparaatmoet verrichten. Waarschijnlijk za1 dan
ook in deze machine, omdat het slechts een kleine uitbreiding betreft, een
rekenorgaan worden ingevoerd, hetgeen dan het voordeel heeft dat er een hulpapparaat achter de hand is, indien er eens stagnatie met de Gamma optreedt.' 17
Uitvoering van deze opdracht zou pas plaatsvinden indien het Mathematisch
Centrum de bruikbaarheid van de in aanbouw zijnde machine, de Arra II, had
bewezen.
Tussen 1953 en 1955 was Nillmij druk bezig met de voorbereiding van haar
mechanisatie. Het Mathematisch Centrum concentreerde zich op de bouw van
de Arra II en de Ferta. Bij de uitvoering van de mechanisering bleek bij Nillmij

16
17

AEGON oud archief: X009.02: BriefJ. Engelfrietaan A van Wijngaarden, 25 rnaart 1953.
AEGON oud archief: X046:658.564: Nota 27 juli 1953 voor directie te Djakarta.
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de verwerkingscapaciteit van Bull Gamma 3 aan de lage kant te liggen. Daarnaast was het omprogrammeren van de schakelborden een arbeidsintensieve
aangelegenheid. Voor Engelfriet was dat reden voldoende de contacten met
het Mathematisch Centrum nieuw leven in te blazen. Nillmij toonde zich bereid research- en constructiewerkzaamheden van het Mathematisch Centrum
te financieren ter verwezenlijking van haar eigen doelstellingen. Deze doelstellingen waren tweeeriei. Het Mathematisch Centrum moest een computer
construeren, die geschikt was voor het Nederlands verzekeringsbedrijf. Een
dergelijke machine was nog niet op de markt. Tevens zou het Mathematisch
Centrwn, naast haar wetenschappelijke arbeid, technici en produktievermogen
beschikbaar stell en voor de produktie van en handel in de door hun vervaardigde apparatuur. Nillmij zag daarin een beleggingsmogeJijkheid waarin zij toepassingsmogelijkheden op een ruimere schaal kon exploiteren.
In 1955 kwamen Nillmij en het Mathematisch Centrum tot een overeenkomst een maatschappij op te richten voor de vervaardiging van elektromechanische en logische apparatuur. In februari 1956 maakte D. Bijl, directeur
van Nillmij, het voomemen bekend om samen met het Mathematisch Centrum
een fabriek te stichten. Deze fabriek heette Electrologica. Nillmij verplichtte
zich financieel tot een eenrnalige storting van 150.000 gulden. Daamaast stelde zij zich garant voor betaling van vier procent van de ornzet met een minimum van 50.000 gulden per jaar. 18 Een gevolg hiervan was dat de ontwikkelingsgroep zich kon uitbreiden en nog efficienter dan voorheen kon wijden
aan de ontwikkeling van elektronische apparatuur. 19 Het doel van deze groep
was het ontwerp van een middelgrote machine voor wetenschappelijke en
administratieve doeleinden. Voor het Mathematisch Centrum was deze constructie tevens aantrekkelijk omdat zij hiermee een grotere machine kon realiseren, waarbij de researchkosten voor Nillmij waren.
De efficientie van de groep bleek toen eind 1956 het ontwerp van de machine
X-I gereed was. Binnen een jaar wist de groep het prototype te voltooien, dat
sterk afweek van de vorige machines van het centrum. 20 De X -1 was uitgerust
met transistoren en had een geheugen dat was opgebouwd uit magnetische
ferrietkemen. Het had een "dood" geheugen voor de opslag van programma's
en een "levend" geheugen voor de verwerking van gegevens. De in- en
uitvoerorganen waren geschikt voor het verwerken van ponskaarten. Een an18 AEGON oud archief: X009.02: Garantie-overeenkomst 25 juni 1956.
19 AEGON oud archief: X009.02: Extract uit hetjaarverslag Mathematisch Centrum 1956.
20 Het is waarschijnlijk dat de X-I voor een deel is gebaseerd op het 'niet' gerealiseerde ontwerp van de Aera. De X-I was 1.O'n 800 maal sneller dan de AlTa en uitgerust met de 'moderne'
onderdelen.
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dere vemieuwing was de toepassing van een "interrupt", die een grotere effi21
cientie in de in- en uitvoerbewerkingen mogelijk maakte. De machine was
vijftien maal sneller dan de Arrnac. Door deze kenmerken behoorde de X-I
tot een van de eerste produkten van de tweede generatie computers. De eerste
generatie was uitgerust geweest met vacutimbuizen, flipflopschakelaars en
veelal trommelgeheugens. De specialisten van het Mathematisch Centrum
produceerden deze getransistoriseerde computer nog voordat Sperry Rand en
IBM met hun versies op de markt kwamen. Figuurlijk gesproken beschikte de
X-lover dezelfde eigenschappen als de menselijke rekenaar, maar was ten
opzichte van de menselijke gegevensbewerking toch in het nadeel, zo was in
de handleiding te lezen. De X-I kon niet zelfstandig nadenken: de gebruiker
moest de machine volledig instrueren, zelfs voor zelden voorkomende
uitzonderingsgevallen. Dit nadeel maakte de X-I goed door haar snelheid?2

Electrologica, casus voor technische en organisatorische verandering ?
De ontmoeting tussen bedrijf en wetenschap met daaruit voortkomend de
totstandkoming van Eiectroiogica is niet zomaar een interessant fenomeen
uit de jaren vijftig, maar ook vanuit het oogpunt van techniekhistorisch onderzoek beiangwekkend. De voortbrenging van de X-I is de exponent van
een cuituur waarin een nauwe samenwerking tussen wetenschap en praktijk
voorop staat. Het Mathematisch Centrum ontwikkeide zich tot een wetenschappeiijk centrum met een aanzienlijke kennis op het gebied van eiektronische apparatuur. Bij Niilmij was die kennis, zij het minder specifiek, ook
aanwezig. Een aantal van de topmensen van Nillmij vertoonde een grate
betrokkenheid bij het onderwerp automatisering.
De samenwerking tussen Nillmij en Eiectroiogica roept een vergelijking op
met een constatering van Constant dat we in iopend onderzoek drie sociale
'plekken' kunnen onderscheiden, waar de technologische praktijk wordt bedreven. Constant onderkent de technoiogische gemeenschap, het technisch
systeem en de complexe organisatie?3 Deze invalshoeken benadrukken ken-

21 Kranakis, De eerste computer, 330
22 Bibliotheek AEGON: Handleiding P rogrammeren X-I ; deel I
23 E.W. Constant II, 'The social locus of technological development; community, system or
organization? ', W.E. Bijker, T.P. Hughes en T. Pinch, red., The social construction of technological systems (Cambridge 1987) 223-242. Ten aanzien van de drie sociale plaatsen verwijst hij
naar respectievelijk E.W. Constant II, The origins of the turbojetrevolution (Baltimore 1980),
Th.? Hughes, Networks of power (Baltimore 1983) en AD. Chandler jr., The visible hand. The
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merken van techniek als kennis en functie. Deze kenmerken keren ook terug
in de systeembenadering, hoewel de nadruk daar volgens Constant meer ligt
op beperkingen en impulsen in de ontwikkeling van bepaalde systemen.
Constant trekt wat betreft de technische gemeenschap een parallel naar zijn
eigen werk. Hij stelt dat de ontwerpers van de turbojet niet tot een bepaalde
discipline, maar wei tot een bepaalde traditie behoorden. Een groep ingenieurs
en specialisten vormen daarbij een duidelijk identificeerbare gemeenschap.
De samenstelling van een dergelijke gemeenschap zal van belang zijn voor
het ontstaan van een bepaalde traditie. Het is de vraag in hoeverre discipline
hierin een rol speelt. Bijker wijst in zijn stu die ondermeer op het belang van
opleiding als onderdeel van het technisch raam, waarin een ingenieur of con24
structeur opereert. Scholten en Loopstra hadden beiden een fysisch-wiskundige achtergrond, waardoor zij in hun opleiding weinig kennis opdeden op het
gebied van elektronica. De invloed van Blaauw op dit terrein was alleen al om
die reden groot. Mogelijk creeerde zijn vertrek naar IBM een leemte, hoewel
het vroege gebruik van transistoren dit lijkt tegen te spreken. Zeker is dat
Scholten en Loopstra voortrekkers waren binnen Electrologica en daarmee de
onderzoekstraditie bepaalden. Een belangrijk element in die traditie was dat
de ontwerpers van computers van het Mathematisch Centrum zich primair met
rekenkundige problemen bezighielden. Dit had gevolgen voor de sterke en
zwakke schakels in het technisch systeem.
Het "concept" technisch systeem zoals door Hughes gehanteerd is niet beperkt tot het object. Hij beschrijft hoe succesvolle systeembouwers zich tegelijkertijd met het opbouwen van een technisch, economisch en politiek systeem moesten bezighouden. Daarbij weigert Hughes een a priori onderscheid
te maken tussen het micro- en macroniveau. Hij gaat derhalve uit van een breed
systeembegrip. Mijn uitgangspunt is bescheidener, meer in overeenkomst met
Mackenzie. 25 Mackenzie noemt zijn toepassing van het systeembegrip op geleide raketsystemen in eerste instantie absurd, omdat hier sprake is van een
gesloten systeem. Het toepassen van het systeembegrip mag zich ook naar zijn
oordeel niet beperken tot het object zelf. Om bij geleide raketten accuratesse
te bereiken is kennis nodig die buiten het systeem ligt. Hij refereert naast
technische kennis op het gebied van 'accelorometers' en gyroscopen aan geo-

managerial revolution in American business (Cambridge 1977).
24 Zie w.E. Bijker, The social construction of technology (Eysden 1990).
25 D. Mackenzie, 'Missile accuracy: a case study in the social process of technological change',
in Bijker, Hughes en Pinch, red., The social construction , 195-222.
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detische- en zwaartekrachtgegevens, lanceerpunt en correctie op verkeerde
navigatie.
Het technisch systeem in dit artikel bestaat uit de computer - de centrale
verwerkingseenheid - en randapparatuur. Tezarnen vorrnen zij de computerinstallatie. Voor de realisering van dit systeem was een assemblage van onderdelen nodig, waarbij verschillende fabrikanten componenten leverden. De
kracht van Electrologica's ontwerp lag in de centrale verwerkingseenheid.
Problemen deden zich voor bij de randapparatuur. De computerinstallatie is
het systeem in fysieke betekenis, maar behelst tegelijkertijd ook functionele
kenmerken. Met het functionele kenmerk staat het technisch systeem in zijn
omgeving, zoals in het geval van Nillrnij als hulpmiddel in de administratieve
verwerking. In de functionele betekenis krijgt het technisch systeem ook haar
commerciele waarde. Is het produkt bestemd voor een industriele, wetenschappelijke of administratieve toepassing? Electrologica verwachtte met haar
computersysteem, de X-I, de wetenschappelijke en administratieve markt te
bewerken.
Constant refereert voor wat betreft de complexe organisatie aan Chandler.
Chandler kijkt voornamelijk naar organisatorische verandering, waarbij techniek een belangrijke stuwende factor is. Die techniek heeft bij Chandler een
autonoom karakter. Constant wijst daarbij op twee zaken. Iedere afdeling van
een organisatie kunnen we beschouwen als een specifieke (deel)verzameling
van technologische kennis. Elke afdeling kan ook een potentiele bron van
verandering zijn. Constant projecteert dit op een ideaaJtypisch schema, dat
meer geschikt lijkt voor grote ondernemingen. Door de geringe omvang van
Eiectrologica, zeker in de beginfase, zijn deze uitgangspunten moeilijk bruikbaar. De organisatie vorrnt wei het bindend element tussen technologie als
kennis en technologie als systeem; het is immers de plaats waar constructeurs
kennis omzetten in het technisch systeem. Het bedrijf had daarbij niet alleen
behoefte aan een interne organisatie met produktie-afdelingen, verkoopafdelingen en een ontwikkelingsafdeling, maar ook aan een 'externe organisatie'.
Deze externe organisatie bestond aan de produktiekant uit toeleveranciers
voor de assemblage van het computersysteem. Aan de verkoopkant moest
Electrologica kanalen zoeken om het produkt op de markt te brengen. Voor
de directie lag de taak gelijktijdig aan de technische en organisatorische vernieuwing te werken.
Tussen de verschillende 'plaatsen' vervullen personen een belangrijke rol:
zij vorrnen als het ware de knooppunten tussen de diverse organisaties. Deze
personen en organisaties hadden verschillende motieven en redenen om tot
samenwerking te komen. Voor het Mathematisch Centrum als technische gemeenschap was het van belang voor een groep hoogwaardige specialisten een
waardig emplooi te vinden met waarborgen voor een verdere ontwikkeling.
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Nillmij had een directe behoefte aan een machine, een technisch systeem,
waarmee zij haar voortschrijdende automatisering kon opvangen. Daarnaast
zag Engelfriet in Electrologica een belegging met goede fmanciele perspectieven. Het Mathematisch Centrum had zich ertoe verplicht alles te zuilen doen
wat voor de vervaardiging van de door Electrologica vereiste apparatuur noodzakelijk was.
De banden tussen de organisaties waren naast technisch, fmancieel en sociaal ook gelegen in de verwachtingen, die bestonden voor de ontwikkelingen
op elektronisch gebied. Rosenberg wijst op het belang van verwachtingen in
aanvaarding van een innovatie.26 Verwachtingen spelen ook in het ontstaan
van samenwerkingsverbanden. In het geval van Electrologica hadden de participanten afwijkende verwachtingen ten aanzien van het resultaat van de samenwerking. Zij maken deel uit van de individuele doelstellingen. 27 Ret al
dan niet inlossen van deze verwachtingen heeft gevolgen voor de verdere ontwikkeling van de ondememing.

Van prototype naar commerciele produktie
De eerste jaren van Electrologica waren in menig opzicht turbulent. Electrologica was tot 1958 gehuisvest bij de werkgroep van het Mathematisch Centrum, waar voldoende ruimte was voor de bouw van een prototype. Door de
groei van de orderportefeuille moest ook een uitbreiding van de produktieeenheden plaatsvinden. Aanvankelijk stelde Nillmij her en der panden in
Amsterdam ter beschikking. Per ultimo 1960 was het bedrijf verdeeld over
drie panden. Produktie yond plaats in twee 'vestigingen' in Amsterdam, terwijl de verkoopafdeling was ondergebracht bij Nillmij.
De voomaamste zorg voor Electrologica - na aflevering van het prototype was de produktie op peil te brengen om in de vraag te voorzien. Op grond van
de specificaties hadden in 1958 al negen bedrijven een bestelling geplaatst.
Deze orders kwamen van naar aard en type zeer verschillende bedrijven. Het

26 N. Rosenberg, Inside the black box (Cambridge 1982) 104 e.v. Rosenberg wijst erop dat
verwachtingen met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van een technologische innovatie
een belangrijke, maar onderschatte, factor bij (aankoop)beslissingen vormt. Hij merkt daarbij
op dat een enkele technologische doorbraak vrijwel nooit tot een complete innovatie leidt.
27 Zij verwijst ook naar datgeen wat Bijker e.a. interpretatieve f1exibiliteit noemen : verschillende relevante sociale groepen kunnen verschillende betekenissen toekennen aan een object,
een institutie of proces. :lie Bijker, The social construction (1987 en 1990) en W.E. Bijker en
J. Law, red., Constructing technology, building society (Cambridge 1992).
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Mh.!. De Electrologica X·I in gebruik bij het CBS (Bron : CBS)

soort toepassing liep uiteen van administratief tot wetenschappelijk. De Eerste
Nederlandsche, CBS, Hoesch A.G., Mannesman en Interatom behoorden tot
de eerste maatschappijen die een order plaatsten. Naast een grote belangstelling uit wetenschappelijke kring toonden vooral Duitse maatschappijen hun
interesse. In Duitsland kwam aJ in 1959 een apart verkoopkantoor en onderhoudsdienst tot stand. Van de achttien afgeleverde installaties onderhield deze
dochter er in 1962 vijftien. Nadien richtte Electrologica ook verkoopkantoren
op in Brussel (1963) en Geneve (1964).
De ontwikkeling van Electrologica kwam voor beide partners onverwacht
snel. Dit had gevolgen voor de organisatie, de produktontwikkeling en de
ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld programmatuur. Electrologica
moest aan het prille succes vervolg geven. Wat nodig was, was een inbedding
van de produktie- en researchtechnieken in een industriele organisatie. Electrologica moest strategieen uiteenzetten om op langere tennijn levensvatbaar
te blijven. In het vervolg van dit artikel wijd ik mij aan twee van deze strategieen; de organisatorische inbedding van Electrologica en de voorbereidingen
voor een opvolger van de X-I. Daar waar het gaat om organisatorische inbedding lijken netwerken van beJang te zijn: een ondememing als Electrologica
blijkt verstrengeld te zijn in een aantal netwerken, die al naar gelang de fase
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van ontwikkeling van een bepaaId gewicht is?8 Deze netwerken vonden we
aan de inkoop- en verkoopzijde.

ZoekeD Daar steuD
Indien we praten over organisatorische inbedding gaat het enerzijds om de
opbouw van de eigen ondememing, anderzijds gaat het om de verankering
in technisch, commercieel en fmancieel opzicht. Nillmij had in het contract
met Electrologica de verplichting op zich genomen binnen vijf jaar te zorgen voor een financiele structuur, waarmee Electrologica zelfstandig verder kon gaan. De snelle groei van Electrologica in de eerste jaren van haar
bestaan vroeg om extra financiering , welke voor rekening van Nillmij
kwam. Door de lange levertijden - Electrologica had nog geen faciliteiten
om de X-I in serie te produceren - waren de opbrengsten gering. Het
cumulatieve verlies liep tussen 1956 en 1959 op tot over een miljoen gulden. 29
Voor Nillmij was duidelijk dat zij voor verdere expansie moest uitzien naar
een partner. Van begin af aan leek daarbij een voorkeur te bestaan voor Philips.
Waarom Philips? Philips had zich, afgezien van de drie eerdergenoemde machines voor eigen gebruik, onthouden van de ontwikkeling van een computerindustrie. Zij was geen concurrent van Electrologica. Philips leverde weI onderdelen voor de X-I. Bij de eerste contacten aan het eind van de jaren vijftig
had Philips geen concrete plannen voor de ontwikkeling van een commerciele
computer. Philips had weI de beschikking over een uitgebreid intemationaal
verkoopapparaat. Philips onderhield goede relaties met de overheid. En ook
voor Philips bood samenwerking aantrekkelijke kanten. Naar Philips ' begrippen bestreek Electrologica weliswaar een kleine markt, maar zij beschikte over
kennis van een produkt waarmee Philips tot dan toe voomamelijk gebrui28 Lawen Ca lion wijzen in dit verband op het belang van het construeren van globale en loca le
netwerken bij de ontwikkeling van het 'Technical Strike and Reconnaisance 2 project. Dit biedt
aanknopingspunten bij de bestudering van Electrologica. Zie J. Lawen M. Calion, 'The life and
death of an aircraft. A network analysis of technical change', Bijker en Law, red., Constructing
technology (Cambridge 1992). Ik wil hier bij refereren aan een mogelijke invalshoek om de beschrijving tegen een algemeen kader Ie plaatsen. Daarbij wil ik niet zover gaan als Calion (1987),
waarin aile elementen actoren zjjn in het netwerk. In de meest extreme vorm nadert deze netwerkanalyse aan een puur historische beschrijving in een abstracte terminologie. In de laatste
versie van hun netwerkmodel sluiten ze al veel meer aan bij de benaderingen van T. Hughes,
Networks of power (1983) en D. Noble, Forces of production (New York 1984).
29 AEGON oud archief: laarverslagen Electrologica.
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kerservaring had. Attractief voor Philips was oak het produktie-apparaat van
Electrologica, dat mogelijkheden creeerde om de Pascal in produktie te nemen.
Philips dacht daarbij aan een getransistoriseerde versie. De onderhandelingen
leken tot een snel resultaat te leiden. Philips wilde genoegen nemen met een
minderheidsaandeel en een beperkte binding; dit impliceerde dat zij zich zou
onthouden van het opzetten van een computerindustrie in de Benelux. 30
Toen Philips op deze toezegging terugkwam, ontstond een impasse. Hoewel
de partijen zich in beginsel tot samenwerking konden verenigen, zagen zij de
invulling daarvan anders. Philips wilde voarshands bij een minderheidsparticipatie een zekere geheimhouding betrachten. Electrologica wilde uit verkoopoverwegingen juist openlijk haar naam aan Philips verbinden. In technisch opzicht trad Electrologica uiterst gereserveerd op ten opzichte van de
Pascal, die naar hun mening gebaseerd was op verouderde technieken, ZOalS
het ontbreken van de mogelijkheid programma's gelijktijdig te draaien. Het
meest zwaarwegend was echter dat Philips niet verder wilde gaan dan de toezegging dat zij Electrologica geen concurrentie zouden aandoen. In oktober
1961 liepen de onderhandelingen vast. Electrologica kreeg te weinig ruimte
een eigen identiteit te houden. Naar het oardeel van Nillmij was dit terug te
voeren op een starnmenstrijd tussen de top van het bedrijf en Philips eigen
computermensen. De top van Philips zag Electrologica als de "nucleus" van
een op te bouwen computerindustrie. Philips' computermensen pronkten liever met eigen veren en zag en in Electrologica niet meer dan een "elektron".
Het mogelijke verlies van eigen identiteit was voor de Nillmij- en
Electrologicabestuurders onaanvaardbaar.
Daarmee was de kous nog niet af. Na een onderbreking van een maand nam
Philips het initiatief tot heropening van de besprekingen. Uitgangspunt van de
onderhandelingen was de eigen identiteit van Electrologica. Nillmij en Philips
dachten aan een losser samenwerkingsverband, waarbij de deelname in het
aandelenkapitaal door Philips slechts vijftien procent zou zijn. Philips zou een
'right of first refusal' krijgen ten aanzien van deelnemingen door andere
ondernemingen, die aktief waren op het gebied van informatietechnologie.
Hoewel Nillmij aanvankelijk geen bezwaar had tegen deze clausule kwam zij
hier in juli 1962 op terug. In de computerindustrie was een concentratietendens
gaande om IBM tegenwicht te bieden. In Engeland venninderde bijvoorbeeld
het aantal producenten tussen 1959 en 1964 van tien naar drie. Zelfs dat aantal
31
leek te veel om IBM goed te kunnen beconcurreren. Nillmij verwachtte dat

30
31

AEGON oud archief: X009.02: bespreking 25 augustu s 1960.

R. Winsbury, ' Out of the computer maze', MaTUlgement today , july/august 1966.

DE WIT WATNIETTE VERZEKERENVALT

277

deze tendens Electrologica aantrekkelijke mogelijkheden van samenwerking
met bestaande computerfabrikanten lOU kunnen opleveren. Toezeggingen aan
Philips beknotten de bewegingsvrijheid van, in dit geval, Nillmij. Het leek
erop of Nillmij haar kaarten aan het verspelen was.
De verschillen van inzicht over het identiteitsverlies waren niet overbrugbaar. Electrologica leek daarbij de speelbal van de moedermaatschappij en
Philips. Nillmij voelde zich echter gesterkt door de ontwikkeling bij Electrologica. De jaren 1960 en 1961 waren met winst afgesloten, terwijl ook voor
1962 goede vooruitzichten bestonden. Alhoewel de opdrachtenportefeuille
enigszins afvlakte, hoopte Electrologica deze daling op te vangen door een
nieuwe produktlijn. Na de afgebroken onderhandelingen met Philips leken er
goede mogelijkheden te liggen voor een samenwerking met CDC. Om voor
mij onduidelijke redenen ketste ook deze mogelijkheid af. Overigens probeerde in dezelfde periode ook IBM Electrologica van Nillmij over te nemen.
Nillmij kon de voorwaarden, die IBM stelde, niet accepteren. Electrologica
slaagde er in deze jaren niet in een hechtere verankering te krijgen in fmancieel
en commercieel opzicht. Hierdoor ondervond de organisatie belemmeringen
in haar ontwikkeling.
In de jaren 1963 en 1964 veranderden de omstandigheden voor Electrologica
op dramatische wijze. In toenemende mate sloeg de concurrentie van Amerikaanse en Engelse maatschappijen toe. 32 Het Franse Bull, dat al geruime tijd
een sterke vertegenwoordiging in Nederland had op het gebied van
ponskaartapparatuur, wist zich met haar computers achter IBM te scharen. De
afgeketste samenwerking met Philips leek ook de weg naar de overheid te
blokkeren, zodat de afzet van de X-I stagneerde. Daamaast vroeg de opvolger
van de X-I grote researchinspanningen, die de draagkracht van de ondememing in personeel en fmancieel opzicht te boven ging. Deze omstandigheden
dwongen tot het zoeken naar partners. Voordat ik hier op in ga, zal ik eerst het
produktbeleid aan de orde stellen.

Het technisch systeem: knelpnnten en verbeteringen
Electrologica voerde een produkt, het centrale orgaan van de computerinstallatie, de X-I. Het centrale orgaan als losstaand apparaat binnen een ad-

32 In de jaren vijftig hadden de Engels maatschappijen voornamelijk voor de thuismarkt geproduceerd. Gesteund door overheidsubsidies richtten zij zich in de jaren zestig op de Europese
marlel
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ministratie kan niets. Het centrale orgaan is onderdeel van een systeem van
invoer-velWerking-uitvoer. am de werking van het systeem te garanderen
was randapparatuur noodzakelijk. In de jaren vijftig en zestig was deze apparatuur voomamelijk ponskaart-georienteerd. am het systeem te kunnen
laten functioneren waren een ponsbandlezer, ponskaartlezer, een reproductrice, een sorteermachine en een schrijfmachine nodig.
Yoor de levering van deze apparatuur moest Electrologica samenwerking
zoeken met andere leveranciers, zoals zij voor de levering van transistoren ook
afhankelijk was van Philips. Randapparatuur zoals de ponskaartIezer betrok
Electrologica ondermeer van Bull. Het construeren van een technisch netwerk
van toeleveranciers verliep niet zonder moeilijkheden, vooral omdat Bull en
IBM met hun eindprodukten concurrent waren. Naast de genoemde elementen
heeft de computerinstallatie besturing nodig: een van de voornaamste verschillen immers tussen computers en ponskaartinstallaties is dat een computer zonder prograrnmaniet functioneert. Zeker, er bestond in de jaren vijftig een aantal
elektronische prograrnmeerbare ponskaartinstallaties, maar deze hadden zeer
beperkte mogelijkheden. Yoor een computer als de X-I was de ontwikkeiing
van eigen prograrnmatuur essentieel, evenals de opbouw van een eigen
prograrnmabibliotheek. Electrologica verkocht een systeem maar produceerde
slechts een onderdeel. Zowel in technisch als commercieel opzicht betekende
dit dat Electroiogica voor een deel afhankelijk was van ontwikkelingen bij
toeleveranciers. De onderzoeksgroep kon echter ook apparatuur ontwikkelen.
Ik zal nagaan welke initiatieven Electrologica nam om de X-I te moderniseren
en trachtte een technisch systeem te blijven leveren.
Bij de afIevering van de X-I aan Nillmij was er sprake van een prototype;
een functionerende computer, die nog niet op aile fronten optimaal presteerde.
Optimalisering van het bestaande produkt bleek in de navolgende jaren de
nodige aandacht te vragen, ofschoon de ontwikkelingsgroep al in 1958 aan
een opvolger van de X-I begon te denken. Uitgangspunt van deze 'X-2' was
een middelgrote machine, die voor de klant ongeveer anderhalf miljoen gulden
33
moest kosten. De bedoeling was met deze computer een nieuw marktgebied
te openen. De ontwikkelingscapaciteit van Electrologica was echter gelimiteerd. Problemen met de X-I leverden nog meer restricties op. Klanten kwamen met klachten over het geheugen en de koppeling van de invoer- en uitvoerapparatuur. Op deze drie vlakken richtte Electrologica haar onderzoek;
een magnetische trommel, een magneetbandinstallatie en een mechanische
snelle drukmachine. Zij vormden de technische knelpunten in het fysieke sys-

33

AEGON oud archief: X008.13 .053.7: Notulen directie 1 oktober 1958
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teem, die dringend om verbetering vroegen. Ais hypothetische vraag kunnen
we opwerpen of de X-I inderdaad geschikt was voor de administratieve markt.
Het CBS moest voor een goed functioneren van het technisch systeem buffers
tussen de randapparatuur aanbrengen. Zij kreeg voor onderhoud dageJijks beschikking over een technicus van Electrologica.
Door de aandacht te richten op de verbetering van de prestaties van de X-I
kwam de ontwikkeling van de 'opvolger' in gevaar. 34 Van Wijngaarden wees
erop dat de X-I wetenschappelijk niet lang interessant zou blijven, mede door
de opkomst van prograrnmeertalen als Algol en Cobol. De ideeen gingen in
de richting van een grote flexibele opvolger van de X-I, waarin zoveel mogelijk prograrnmeertalen toe te passen waren. Het ontwerp zou met behulp van
technici en prograrnmeurs tezamen moeten geschieden vanwege het toegenomen belang van prograrnmering. Hoewel deze constatering in de loop van de
jaren zestig juist bleek te zijn, was het uitgangspunt moeiJijk te realiseren. De
staf was te beperkt in omvang om gelijktijdig technische problemen op te
lossen en nieuwe ontwikkelingen te entameren: de organisatie was hiertoe niet
voldoende toegerust. Daarbij kwam de onzekerheid over de samenwerking
met Philips, waardoor research een geheel nieuwe richting kon nemen. De
directie moest haar aandacht verdelen over deze samenwerking, het
verkoopbeleid en de bouw van een nieuwe fabriek, waar serieproduktie kon
plaatsvinden.
Pas in 1962 yond de omslag plaats. De onderhandelingen met Philips waren
op niets uitgelopen, Electrologica maakte winst, zodat er financiele ruimte leek
voor nieuwe ontwikkelingen. Bovendien nam vooral de druk uit wetenschappelijk hoek toe om een adequate opvolger te leveren. Electrologica had twee
ontwikkelingslijnen voor ogen: een X-I achtige machine die acht tot zestien
maal sneller zou functioneren met een omvang van 16.000 woorden; en een
machine van een veel grotere omvang die als X-2 de opvolger van de X-I zou
worden. Electrologica wilde een middelgrote en een grote computer op de
markt kunnen brengen om administratieve en wetenschappelijke klanten te
bedienen. Zij kon echter niet de keuze maken tussen het vervolgen van de
research naar de X-O, een apparaat met een vergelijkbare rekensnelheid als de
X-I, of de X-2, waarmee zij een geavanceerde machine zouden realiseren.
De beslissing was niet alleen afhankelijk van de behoefte op de markt. Loopstra
wilde geen produkt maken dat iedereen kon produceren. Een eventuele opvolger moest dezelfde innovatieve eigenschappen hebben als de X-I. De tijd

34 In deze periode werd afwisselend gesproken over de X·O en de X-2 als opvo lger van de X-I.
Aanvankelijk ging het daarbij om dezelfde machine.
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drong en de mankracht was te beperkt om een computer te perfectioneren en
twee computers te ontwerpen.
Toen de Universiteit van Utrecht dreigde over te stappen naar een Elliot
machine reageerde Electrologica met een offerte voor een rekenmachine met
exact dezelfde code als de X-I maar met een snelheidsvergroting van een
factor acht, de X-8. Uitgaande van de bestaande technieken leek dit een goede
prestatie. Eiectrologica zou voor deze machine gebruik maken van door Philips
geleverde halfgeleiders, die veertig maal sneller waren dan de X-I transistoren. Riermee ging een stijging gepaard van het onderzoeksbudget. 35

Bron: Jaarverslagen Electrologica
Vergelijkbare ondememingen besteedden niet meer dan tien procent van
hun omzet aan research. In 1966 en 1967 zouden volgens rarningen de researchinspanningen door een sterke groei van de prograrnmeerafdeling zelfs
36
oplopen tot over de zes miljoen gulden.
De X -8 was vooral bedoeld als een wetenschappelijke machine met dezelfde
prograrnmeermogelijkheden als de X-l. De X-8 vormde de tussenfase voor
de ontwikkeling van een grote machine. Roewel het bestaan van gemtegreerde
circuits Electrologica wei bekend was, baseerde zij de X-8 op getransistoriseerde technieken. Gemtegreerde circuits waren moeilijk verkrijgbaar en bovendien lagen de kosten zeer hoog. Ret ontbrak Electrologica aan faciliteiten
om deze onderdelen zelf te ontwikkelen en te produceren. Ret was een bewuste
keuze om met deze machine enigszins achter te lopen op de technische ontwikkeling.
Als afgeleide van de X-8 nam Electrologica een serie kleinere computers in
produktie, de X-2 tot en met de X-So Deze machines hadden dezelfde bouwstenen als de X-8. De aankondiging van de X-8 had onmiddellijk resultaat en
leidde in 1963 tot acht bestellingen. De X-8 was vooral in wetenschappelijke
zin een substituut voor de X-I, een adrninistratieve opvolger kon zij niet bieden. Voor een deel hing dit samen met de onderzoekstraditie van de technische
gemeenschap, waarin wetenschappelijke en mathematische arbeid voorop
stonden. In de begeleidende brochure maakte Electrologica wei gewag van
35 Deze cijfers zijn niet helemaal ZlIiver. Verkoopkosten werden soms toegeschreven aan de
ontwikkeling van software. Ook de bedragen besteed aan apparatuuronderzoek zijn niet hard
door de verschillende boekingsmethoden, die Electrologica in de loop van haar bestaan hanteerde.
36 AEGON oud archief: Notitie inzake de financiele resultaten, 22 maart 1966.
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toepassingen Op het gebied van gelntegreerde administratieve verwerking, mathematische berekening en procesbesturing, maar in de praktijk bleek de programmatuur ontoereikend. Begin 1966 bleken vrijwel aile achttien bestellingen voor een X-8 installatie afkomstig te zijn van wetenschappelijke of semiwetenschappelijke instellingen. 37
Op het moment dat IBM in 1964 wereldwijd haar IBM 360 systeem aankondigde, waren nog slechts twee prototypes van de X-8 gereed. Het IBM 360
systeem zou de nieuwe standaard in de computertechniek worden. Gebaseerd
op het gebruik van gemtegreerde circuits was ook nieuw dat het 360 systeem
een familie van systemen was die liep van klein tot groot. Daarbij garandeerde
IBM compatibiliteit tussen de diverse types. Ben ander belangrijk onderscheid
ten opzichte van de vorige generatie was het gebruik van besturingsprogrammatuur. Met deze kenmerken vormde het 360 systeem het "begin" van
de derde generatie.
In haar jaarverslag over 1964 erkende Electrologica dat zij met de aankondiging van de X-8 te laat was geweest. Ondanks de sterke concurrentie wist
Electrologica zich tot 1965 met de X-8 nog een aardige positie te verwerven.
De orderportefeuille bedroeg in 196528 miljoen gulden, waarvan de X-8 26
miljoen gulden voor zijn rekening nam. De orderportefeuille voor de X-I was
na 1963 snel teruggelopen. De grote sommen geld, die Electrologica besteedde
aan de ontwikkeling van magneetbandapparatuur, leverden niet voldoende
resultaat. Door het ontbreken van een voldoende functionerende magneetbandinstallatie liep het aantal bestellingen voor de X-I snel terug. Dit leidde
tot onderbezetting van het produktie-apparaat.
Daarnaast bleek het minder eenvoudig de 'X-I' te versnellen. Dit kwam
vooral doordat de voomaamste toeleverancier in gebreke bleef. Philips leverde
de halfgeleiders voor deze serie waarvan de prestaties achterbleven op de specificaties. De transistor vormde een knelpunt in het technisch systeem. Om
dichter bij de opgegeven kwalificaties te komen paste Electrologica de bedrading aan. Toen Philips uiteindelijk wei aan de eisen voldeed, onderkende Electrologica deze verbeterde prestaties niet. De puls bleek te snel, waardoor nieuwe storing en ontstonden. Het lijkt een klassiek patroon van technische ontwikkeling, waarin verbetering van componenten in een technisch systeem leidt
tot nieuwe belemmeringen. Er bestonden nog meer problemen. Electrologica
had ook de compatibiliteit van de X-I programma's onderschat, doordat de
programmacode van de X-I niet geschikt bleek voor haar opvolger. Met het

37 AEGON oud archief: X.08.681 .142: Brief A W. Roelofsen, Electrologica, aan C. Krijgsrnan,
PCl, II januari 1966.
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oog op de continuiteit was dat een emstig nadeel. Wanneer bezitters van een
X-I systeem voor de selectie van een nieuwe computer stonden, moesten zij
bij de keuze voor een X-8 eveneens hun programma's omzetten. Daardoor
ging een relatief voordeel voor Electrologica veri oren. Daarbij moest de X-8
als geavanceerde computer van de tweede generatie opboksen tegen
concurrerende produkten van de derde generatie. Een concurrentiestrijd waarbij de beschikbaarheid van programma's een belangrijk onderdeel vormde. De
programma's waren op een andere wijze opgebouwd dan bij IBM. Om overeenkomstige mogeJijkheden te bieden moest de afdeling programmeriog
inspanningen leveren die de capaciteit te boven ging.
De periode 1962 - 1964 kenmerkte zich door zowel een produkt als procesinnovatie. De produktinnovatie had een lange aanlooptijd - zo lang dat de
buitenlandse concurrentie het nieuwe produkt achterhaalde. De procesinnovatie bestond uit de bouw van een geheel nieuwe fabriek in Rijswijk, die volgens
de 'modernste' fabricagemethoden werkte. In deze fabriek paste Electrologica
een lijnproduktiesysteem toe dat was ontleend aan de vliegtuigindustrie. Met
deze concentratie kwam een einde aan de situatie dat Electrologica over inmiddels zes panden was verdeeld. Electrologica probeerde haar pionierstijd te
ontgroeien. Het was de transformatie van een wetenschappelijk gelnspireerde

Afb.2: Assemblagehal voor de X-1 computer rond 1960
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ondememing, die computers per stuk bouwde, naar een industriele ondememing met een in ieder geval mentaal sterke verankering in de wetenschap; een
factor die van belang was in de cultuur van de ondememing. Electrologica, of
liever Nillmij, moest in deze transformatie op zoek naar nieuwe overlevingsstrategieen. De ondememing moest in staat blijven elders beschikbare kennis
te vertalen naar eigen produkten en waar mogelijk deze kennis zelf te ontwikkelen.
Voor Nillrnij begon deze ontwikkeling langzamerhand ook onaangename
kanten te krijgen, omdat het enige perpectief een forse uitbreiding van het
aandelenkapitaal leek te zijn. Na aflevering van het computersysteem verschoof de functionele betekenis van het technisch systeem naar Electrologica
als ondememing. Nillmij had in haar contacten met de verzekeringswereld aI
gemerkt dat de meningen over haar ondememende aktiviteiten verdeeld waren. De financieIe risico' s verbonden aan Electrologica vormden een obstakel
in onderhandelingen tot samengaan met andere maatschappijen. Bovendien
hield de Verzekeringskamer een nauw toezicht op de risicodragende aktiviteiten van Nillmij. Nillmij kon de fmanciele lasten van Electrologica niet langer
alleen dragen.

De wankele basis van de Nederlandse computerindustrie: integratie van
gemeenschappen?
De context waarbinnen Electrologica kon opereren was in twee jaar tijd
sterk veranderd. Niet aileen was de buitenlandse concurrentie onder invloed
van de derde generatie technologie sterk toegenomen, maar ook de Nederlandse situatie was zich aan het wijzigen. In 1963 kondigde Philips de oprichting van Philips Computer Industries aan. Vijthonderd acadernici moesten met de Pascal en haar opvolgers de macht van de Amerikaanse ondememingen zien te breken. Hoewel het geruime tijd duurde voordat Philips met
een produkt op de markt kwam, was de concurrentie voor Electrologica
voelbaar. Door de late aankondiging van de X-8 en het snelle uitlopen van
de X-I kenterde de gunstige ontwikkeling na 1963.
Onderstaande tabel geeft een indruk van de omzet en de behaalde resultaten.
In 1964 knoopte Electrologica met diverse maatschappijen onderhandelingen
aan om tot een vorm van samenwerking te komen. Zij greep terug op een eerder
gevoerde strategie. Elliot en Philips waren gegadigden. Elliot was de kleinste
van de drie Engelse producenten en kwam met vergelijkbare computers op de
markt. Bij de opening van de nieuwe fabriek van Electrologica in 1964 hield
ZKH Prins Bernhard een warm pleidooi voor het realiseren van een nationale

284

JbGBT 9{ 1992)

computerindustrie. Was Electrologica immers niet te klein in een wereld der
groten, en was Philips niet te traag in een wereld der snellen.

Bron: Jaarverslagen Electrologica
Door de slechte financiele situatie en de grote kapitaalbehoefte kon Electrologica in de onderhandelingen geen echte vuist maken. In de eerste maanden
van 1965 zette Nillmij de besprekingen met Elliot en Philips voort. Medio
maart 1965 kwamen Philips en Nillmij in beginsei tot een akkoord, waarbij
de precieze inhoud van de samenwerking nog onduideiijk was.
Beide partijen hadden weI uitgesproken verwachtingen. Voor Nillrnij bood
samenwerking een financieel krachtige partner en daarnaast toegang tot een
groot onderzoekslaboratorium. Philips kon met een belang in Electroiogica de
toegang krijgen tot een efficient produktie-apparaat in Rijswijk, waar PCI zelf
nog niet aan produktie toe was en kreeg op betrekkelijk eenvoudige wijze
beschikking over ' human capital'. Bovendien had Electrologica een redelijk
gevulde orderportefeuille. Het fmancieIe deel van de overeenkomst gaf weinig
problemen. PCI nam een belang van veertig procent in de ondememing. Juridisch zouden de ondememingen hun zelfstandigheid behouden. Doelstelling
van de sam en werking was het potentieel van beide vennootschappen zoveel
mogeiijk rendabel te maken zonder de zelfstandigheid te veriiezen. Zo bood
Philips een verkoopapparaat en Electrologica specifieke verkoopdeskundigheid. Beide ondememingen hadden toegang tot elkaar's kennisreservoir en
verleenden licenties op elkaars octrooien.1n april 1965 stelden ir.Th.P. Tromp,
vice-president van Philips, en Engelfriet werkcommissies in op het gebied van
hardware, software, produktplanning en marktverdeling. Het streven was naar
een zodanige vorm van integratie te komen dat dupliciteit van werkzaamheden
werd vermeden. De partners verwachtten een meerwaarde op het gebied van
techniek en verkoop.
Een eerste barriere vormden de ontwikkelingsplannen van beide ondemerningen. Philips had de P 1000 aangekondigd. De P 1000 familie bestond uit
drie types systemen, die oplopend in grootte waren. Uitgangspunt voor het
ontwerp van de P 1000 serie was onderlinge compatibiliteit van de diverse
types en met de IBM 360 serie. De machines waren in hardware en in opzet
38
analoog met de IBM 360. Electrologica had al een kleine familie op de markt.
De X-8 was nog voor de aankondiging van de IBM 360 ontworpen: de computer was gebaseerd op 'oudere' technieken en beschikte niet over mogelijkhe-
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AEGON oud archief: X008.I3.053.7.G: BriefBJ. Loopstra aan PCI, 20 december 1965.
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den als mUltiprogranunering. Electrologica streefde naar behoud en verdere
ontwikkeling van de X-lijn. Integratie van beide series stond op de agenda,
maar kon door de andere structuur en de fysische samenstelling pas bij een
volgende generatie plaatsvinden. Door afwijkingen in de 'black boxes', in de
terminologie van Philips, moesten beide ondememingen ook met andere
randapparatuur werken.
Beide ondememingen probeerden het gelijk van hun concept te bewijzen,
waarbij de onderzoekstraditie een belangrijke rol speelde. Philips met op de
achtergrond het Natuurkundig Laboratorium (Natlab) wilde zich vooral toeleggen op het ontwerp van een farnilie van systemen. Daarbinnen zou zij een
dunne filmtechniek gebruiken als gemtegreerd circuit. Philips zou in het gebruik van geihtegreerde circuits op Electrologica vooruitlopen. 39 Philips had
door het NatIab en haar fmanciele armslag alle ruimte intemationaal kennis te
verwerven of vindingen te perfectioneren. Een belangrijk voordeel voor Philips
leek te zijn dat zij nog niet gebonden was aan historische gegevens. Raar
ontwerpen waren nog niet ingevroren zodat zij gebruik kon maken van nieuwe
ontwikkelingen. Zoals Electrologicaafwijzend ten opzichte van de verouderde
structuur en samenstelling van Pascal had gestaan, stonden de ontwerpers van
Philips afwijzend tegen over de X-lijn. Electrologica had met name de wetenschappelijke wereld voor ogen, die zij wilde bewerken met een geavanceerde
versie van de X-8. Zij had daarbij een beperkte speelruirnte om gebruik te
maken van intemationale ontwikkelingen en toonden zich daarin - zoals eerder
vermeld - bewust terughoudend. De uitgangspunten, achtergronden en handelingsvrijheid van de ontwerpers en constructeurs van beide ondememingen
waren niet gelijkwaardig, waarbij een zekere verknochtheid aan het eigen ontwerp aanwijsbaar is.
Een tweede hinderpaal vormden de verschillen van inzicht over het verkoopbeleid. Commercieel gezien bood compatibiliteit met IBM ook nadelen.
GeJijkwaardigheid in apparatuur en progranunatuur verhoogde de confrontatie. Bovendien kon een dergelijke standaardisatie remmend werken op de eigen technische ontwikkeling. Een keuze voor de Philips filosofie betekende
het aangaan van directe concurrentie op technisch gebied; het navolgen van
de Electrologica Jijn rnitigeerde deze strijd maar was voor Philips niet acceptabel. Ret continueren van beide computerlijnen zou hoge ontwikkelingskosten met zich meebrengen. Electrologica kampte met hoge progranuneerkosten
door de ontwikkeling van een Algol en Cobolcompiler ten behoeve van de
X-8; progranunering had voor ruirn honderd mensjaren werk.

39

AEGON oud archief: X08.681.142: Besprekingsverslag hardware commissie, 6 juli 1965.
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Voor Engelfriet was de excessieve groei van de research aanleiding om contact te zoeken met de overheid voor ondersteuning. De gedachten gingen uit
naar ontwikkelingskredieten of voorkeur bij automatiseringsopdrachten van
de overheid. 40 Hoewel Economische Zaken niet direct afwijzend leek, beschouwde het ministerie PCI en Electrologica nog steeds als afzonderlijke
ondememingen. Zij was niet bereid steun te geven zolang er twee
computerindustrieen bestonden. Maar ook Philips toonde zich hierin midden
jaren zestig nog terughoudend. Deze gereserveerdheid liet zij overigens na
enige jaren ervaring in de computerindustrie volledig los. Overigens bestaan
er duideJijke aanwijzingen dat de bestelling van een Philips systeem door de
Postcheque- en Girodienst (Pcgd) in de jaren zestig primair een politiek inge41
geven keuze was.
Daar waar technische integratie niet direct tot de mogelijkheden behoorde,
hoopte Electrologica in ieder geval op commercieel gebied de vruchten van
de samenwerking te kunnen plukken. Hier liepen de belangen van moeder en
dochter uiteen. Een gemeenschappelijke verkooporganisatie met Philips stuitte bij Nillmij op bezwaren omdat soms de verkoop van computers en de verkoop van verzekering hand in hand zouden kunnen gaan. Voor Electrologica
zou koppeling aan Philips daarentegen voordelen kunnen opleveren.
Samengaan op commercieel gebied impliceerde echter ook keuzes op technisch gebied. De coordinatiecommissie kon niet tot de keuze voor een bepaalde produktielijn komen. Deze aarzelende houding gold de apparatuur en
prograrnmatuurontwikkeling, maar tevens het verkoopbeleid. Philips had voor
zichzelf uitgemaakt dat zij eerst wilde bewijzen dat haar produkten vol waardig
konden concurreren wat betreft prijs, kwaliteit en prestatie. PCI was overtuigd
van het gelijk van haar conceptie; volgens haar was zij met de P 1000 serie op
de juiste weg. Ten aanzien van de mogelijkheden van de X-8 lijn was Philips
minder zeker. 42 Alternatieven waren hetzij de P 1000 lijn dan weI de X-8 lijn
te laten doodlopen. Een andere mogelijkheid was beide lijnen te continueren
43
en de inspanningen te richten op een nieuwe serie per 1971. De moeizame
samenwerking kan verwijzen naar afwijkende onderzoekstradities. Electrologica had een rekenkundige achtergrond. Bij Philips was een groter potentieel
aan elektrotechnici aanwezig, die bovendien meer industrieel waren gericht.

40 AEGON oud archief: Coordinatiecomrnissie, 9 december 1965.
41 Mijn archiefonderzoek naar automatiseringsprocessen bij dePostbank wijst in deze richting.
42 AEGON oud archief: X08.681.142: Vergadering coordinatiecomrnissie inzake samenwerking, 9 december 1965.
43 AEGON oud archief: Besprekingsvers1ag beleidscomrnissie, 12 januari 1966.
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Engelfriet kon het doodlopen van de X-8 niet verkroppen; de participatie
met Philips leidde toch al tot uitgestelde verkopen door onzekerheid over
continuering van Electrologica. Engelfriet stelde dat indien zij geen opvolging
van de Electrologica lijn kon verzekeren, verkoopactiviteiten niet meer met
succes waren uit te voeren en zij beter gestaakt konden worden. 44 Hier trad
een mechanisme op waar ook Rosenberg op wijst. De behoefte aan aanvullende innovaties zijn medebepalend voor de snelheid van verspreiding. Indien
perspectieven omtrent continulteit of verbeteringen ontbreken, kunnen aankopen achterwege blijven. Potentiele gebruikers moeten verwachtingen koesteren ten aanzien van de ontwikkeling van een innovatie willen zij tot aankoop
overgaan.45 Bij Electrologica bleek de onzekerheid over haar toekomst van
negatieve invloed op de ontwikkeling van de orderportefeuille.
In de jaren zestig waren de verwachtingen omtrent een innovatie van groot
belang. De gebruikers kozen vaak op grond van specificaties en hadden te
maken met lange levertijden. Voor een mogelijke klant als bijvoorbeeld de
Rijkscentrale voor Mechanische Administratie was het ontbreken van concrete
vooruitzichten bij Electrologica een onoverkomelijk bezwaar. Hoewel Philips
als nieuwkomer hier natuurlijk ook mee te maken had, dwong de omvang van
het concern een zeker vertrouwen af. Bovendien wilde PCI als nieuwkomer
op de computermarkt graag het gelijk vanhaarconceptie bewijzen en koppel de
dit aan een groot optimisme. Klanten bleken dit optimisme niet altijd te delen.
De Pcgd stelde zich van begin af aan zeer kritisch op ten aan zien van de
beloften van Philips. Begin jaren zeventig kreeg ook Philips met een aarzelende houding ten opzichte van haar computersystemen te maken.
De vele meningsverschillen over het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe lijn, of de eventuele voordelen in het bundelen van de software-inspanningen, lijken de uiting van een diepergaand conflict. Electrologica en Philips
pasten niet bij elkaar als soorten onderneming. Qua structuur, werksfeer en
doelstellingen botsten de partners. De technische gemeenschappen waren
evenmin als de produkten "compatibel". Philips wilde zich vooral richten op
de industriele markt: deze markt was aantrekkelijk vanwege de omvang, de
geografische concentratie en de ervaring die Philips op dit terrein had opgedaan. Electrologica had met name de adrninistratieve en wetenschappelijke
markt voor ogen. Electrologica was daarbij gebonden aan een bepaalde klantenkring en had haar eigen ontwikkeling doorgemaakt. In dat opzicht had Electrologica een eigen identiteit: de samenstelling van de organisatie, de infor-

44
45

AEGON oud archief: X08.681.l42: Brief 1. Engelfriet aan PCI, 21 februari 1966.
Rosenberg, Inside Ihe black box, 114. Zie ook noot 21.
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me Ie wijze van werken sloten niet aan bij de stijl van Philips. Electrologica
vertoonde trekken van een 'modeme' ondememing: een platte organisatie,
waarin de mensen in een informele omgeving werkten: kenmerken die wij
bijvoorbeeld ook bij Apple aantreffen. De selectie van het personeel was hierop gericht. Electrologica was een locus van ontwikkelaars en constructeurs,
die binnen een bepaalde cultuur opereerden. Deze cultuur was in de pioniersfase en in de uitbouw van de ondememing van belang. In termen van Constant
bestonden tussen de twee ondememingen afwijkingen in technische traditie,
opvatting over het technisch systeem qua samenstelling en functie en in de
wijze waarop de organisaties waren opgebouwd.
Deze structuur en stijl van Electrologica hadden naast positieve ook negatieve kan ten. In administratief opzicht heeft in de eerste jaren chaos overheerst,
wat ten koste ging van de efficientie. De ontwikkeling naar een geolied en
geografisch geconcentreerd produktieproces vergde geruime tijd. De directie
was niet berekend op de eisen die industriele organisaties stelden. Loopstra en
Scholten waren afkomstig van het Mathematisch Centrum. De andere twee
leden, Dek en Engelfriet, konden maar gedeeltelijk tijd voor het bedrijf vrij
maken omdat zij ook belast waren met de leiding van Nillrnij.

Electrologica's laatste dans
Electrologica sloot in 1965 het tweede achtereenvolgende jaar met verlies
af. De dreigende discontinuHeit van haar produkten als gevolg van de samen werking met Philips vormde een steeds grotere belemmering voor de afzet van de bestaande system en. Door onderbezetting van de produktie-afdeling en overbelasting van de onderzoeks-afdeling liepen de verliezen snel
op. De X-2 en X-8 hadden zware concurrentie te verduren van ICT en Siemens
op haar voomaamste markten, waardoor Electrologica grote kortingen op
verkoopprijzen moest geven. Zij kon vaak niet in de eisen ten aanzien van
prograrnmatuur voldoen. Voor Nillrnij begon het beleggingsmotief langzamerhand haar glans te verliezen. Begin 1966 ventileerde Engelfriet vier
46
altematieven:
- continuering van de bestaande situatie met een belangrijk verlies voor de
komende jaren
- ombuiging van de Electrologica-aktiviteiten in de richting van een ingenieursbureau

46

AEGON oud archief: Notulen beleidscommissie 9 maart 1966.
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- 'freewheelen' tot 1968 waama integratie zou plaatsvinden.
- liquidatie van de ondememing
Philips was gechoqueerd door deze ontwikkeling. Liever had zij deze heldere vooruitzichten in 1965 vemomen toen de indruk bestond van een goed
bezette orderportefeuille. Voor de president van Philips was duidelijk dat noch
Nillmij, noch Philips zich een liquidatie kon veroorloven. Als enige uitweg
zag hij een integratie van beide ondememingen. Voorop stond dat het
Electrologicateam als eenheid behouden zou blijven, omdat de waarde voor
Philips voomamelijk in het menselijk kapitaa1lag.
Na deze vergadering yond de verdere uitholling van het Nillmij belang in
rap tempo plaats. Door een snelle verslechtering van de situatie was voortzetting van de fmanciering niet langer aanvaardbaar. Voor PCI was fmanciele
ondersteuning van de ontwikkeling van de X-8 niet acceptabel. Eind maart
was de zaak beklonken. PCI nam het team van Electrologica over, met daarbij
alle onzekerheden over de marktontwikkeling. Philips bood voor de resterende
zestig procent van de aandelen 2,5 rniljoen. Daarbij verstrekte Nillmij een
grote lening aan Philips tegen een lage rentevoet. Beide partijen wenste het
zichtbare verlies van 11 miljoen te camoufleren.
Nillmij noemde als argumenten voor de Commissarissen en de aandeelhouders de scherpe buitenlandse concurrentie en het ontbreken van effectieve
overheidssteun, maar dat waren niet de enige factoren. In somrnige sectoren
was het management bij Electrologica niet toereikend, een factor die bij soortgelijke buitenlandse initiatieven ook een rol speelden. Daarnaast bleek het
netwerk van toeleveranciers afhankelijkheid in de hand te werken, waardoor
het oorspronkelijke innovatieve karakter van het produkt niet behouden kon
blijven. Binnen de ondememing lagen fmanciele en organisatorische restricties op het gebruik van de nieuwste technieken. In commercieel opzicht slaagde Electrologica er niet in een eigen netwerk op te bouwen. Zij bleef afhanke47
lijk van persoonlijke relaties van directie en comrnissarissen. Op de weg naar
de overheid yond zij Philips op haar pad, een obstakel dat ook na de nauwe
samenwerking bleef bestaan.

47 AEGON oud archief: X.08.681.142: Brief A W. Roelofsen, Electrologica, aan C. Krijgsrnan,
PCI, 11 januari 1966.
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Samenvattiog: Mislukte strategie ?
Voor een groot deel ligt de verklaring voor het korte bestaan van Electrologica in ontwikkelingen in de techiek en de veranderingen in de markt.
Electrologica bleek niet in staat op een aantaI van deze ontwikkelingen in te
spelen. Na een succesvolle start had zij problemen met de levering van een
goed functionerend technisch systeem. De voor de administratieve markt
benodigde randapparatuur vormde zwakke schakels in het technisch systeem. Veel onderzoeksinspanningen gingen daardoor in de richting van de
randapparatuur. Daarnaast was de fmanciele en organisatorische ruimte te
gering om de technische ontwikkeling op het gebied van micro-elektronica
bij te benen. Electrologica moest met tweede-generatie apparatuur concurreren tegen derde generatie systemen op een markt waar grote maatschappijen
sterk vertegenwoordigd waren. Door het ontbreken van een uitgebreide programmabibliotheek schoot het technisch systeem in haar functionele betekenis tekort. Naast dit brede kader waren er meer factoren in het geding.
Electrologica kende in het begin twee betrokken partijen, het Mathematisch
Centrum en Nilmij. Het belang voor het Mathematisch Centrum lag in de
continwteit van de onderzoeksgroep en de vergroting van de kennis. Nillmij
had een drievoudig belang. De onderzoeksgroep beloofde een produkt te kunnen leveren dat niet op de markt voorhanden was: Electrologica leek een
investering, die in een zich ontwikkelende markt een behoorlijk rendement
kon opleveren; daarnaast had de president-directeur van Nillmij een meer dan
warme belangstelling voor electronische apparatuur. In de diffusiefase van het
produkt, de pionierstijd van de ondememing, ontstonden verschillende netwerken, in technisch, sociaal en commercieel opzicht. Soms vervullen dezelfde actoren in verschillende van deze netwerken een ro\. Philips, IBM, en Bull
waren allemaal toeleverancier voor de bouw - assemblage - van het X-I systeem. Bull en IBM waren ook concurrent op de markt. Philips heeft diverse
posities ingenomen, eerst als leverancier, vervolgens als potentiele partner,
daarna als concurrent en tenslotte als ovemamekandidaat.
Philips opereerde in aIle netwerken en had daarmee invloed op de ontwikkeling van Electrologica. De nauwe contacten van Philips met de overheid,
ondermeer lopend via de P1T, vormde een belemmering in het tot stand brengen van contacten met de overheid. Nillmij probeerde deze barriere te slechten
door samenwerking met Philips. Ook dacht Nillmij door strategische zetten
als de juiste bezetting van de commissarisplaatsen commercieel voordeel te
kunnen halen. Ondanks deze pogingen slaagde Electrologica er niet in een
commercieel net te effectueren, terwijl zij in technisch opzicht afhankelijk
bleef van concurrerende ondememingen.

DE WIT WATNIETTE VERZEKERENVALT

291

Voor de moedermaatschappij verloor Electrologica langzamerhand het
imagoversterkende karakter. De computer was afgeleverd, maar het bezit van
Electrologica bleek de onderhandelingspositie in fusiebesprekingen te verslechteren. Als belegging was Electrologica daardoor in verschillende opzichten niet meer rendabe!. De oorspronkelijke doelstellingen en verwachtingen
van de samen werking waren voor een deel gerealiseerd of boden weinig perspectief. De overlevingsstrategieen in commercieel en technisch opzicht hadden niet het gewenste effect. Het duurde te lang voordat het management rond
48
de produkten een sociaal-technisch systeem wist te bouwen.
In het proces van pionier naar industrieel bedrijf verioor de ondememing
haar veerkracht. De samenwerking met Philips kwam in fmancieel opzicht te
laat. Philips bleek ook niet de opening te zijn naar andere verkoopkanalen.
Daarvoor was PCI teveel gericht op het vinden van een markt voor haar eigen
serie. PCI slaagde er niet in de kennis en ervaring van het team van Electrologica uit te buiten, omdat kort na de overname hetElectrologica-team uiteen vie!.
De naam Electrologica bleef tot 1973 behouden tot Philips onder invloed van
de zware concurrentie een intemationaal samenwerkingsverband aanging onder de naam Unidata.

* Ten behoeve van rnijn promotie-onderzoek stelde AEGON haar archief
voor rnij open. Dit artikel is daar een uitvloeisel van. Ik wil in persoon
L. Potuijt bedanken voor de ruimhartige medewerking en gastvrijheid van
AEGON zijde. Een woord van dank is tevens gepast voor het commentaar
van drs A.W. Dek en drs 1.F.M. Peters, respectievelijk oud-president en president van de Raad van Bestuur van AEGON, op dit artike!. Bovenal hebben
de kritische kanttekeningen van W.E. Bijker en H.H. Vleesenbeek bij eerdere versies bijgedragen tot het uiteindelijk resultaat.

48 Waar Mackenzie buiten het gesloten systeem treedt, waar het gaat om kennis die nodig is
voor de besturing van raketgeleidingssystemen, kan ik het eigen technisch systeem begrip uitbreiden. Analytisch is de beperking tot het computersysteem bruikbaar, maar zodra het gaat om
het technisch systeemin zijn functionele betekenis, moet ikdiebeperking loslaten. Bij de koppeling
van techniek als kennis en techniek als functie lijkt het systeembegrip van Hughes bruikbaarder.
Zie noot 23.

Bedrijfskunde: een nieuwe loot aan de acade-

mische starn?
L. KARSTEN EN H. DE MAN

'Da schiessen nun die gewerblichen Anstalten und
die technischen Anstalten und die Handelsschulen
aus der Erde, und das Gymnasium und die klassische
Bildung sind plOtzlich Betisen, und alle Welt denkt
an nichts als Bergwerke und Industrie und Geldverdienen'
Th. Mann, B uddenbrooks

Inleiding*
De opkomst en ontwikkeling van bedrijfskunde als universitaire discipline
in de context van de Nederlandse verhoudingen kent een bijzondere geschiedenis. De introductie van dit nieuwe yak is eigenlijk pas na de Tweede
Wereldoorlog goed van de grond gekomen. Mede dankzij de Marshall-hulp
raakte het Nederlandse bedrijfsleven gemteresseerd in de Amerikaanse stijl
van bedrijfsvoering. De gouden jaren van de Amerikaanse industriele ontwikkeling werd door velen ervaren als een navolgenswaardig pad. Managementopleidingen dienden het Amerikaanse model te volgen om een nieuw
elan te kweken. Maar het mateloze vertrouwen in de Amerikaanse aanpak is
1
de laatste jaren getaand. Nu gebleken is dat de economische vooruitgang
van Japan en Duitsland niet langer valt toe te schrijven aan een of andere inhaalmanoeuvre maar te maken heeft met een ander, cultureel bepaald, economisch proces rijzen er twijfels over de kwaliteit van de Amerikaanse managementstijl. Verklaringen worden veeleer gezocht in de sfeer van cultureIe verschillen en identiteiten dan in economische aspecten.
Ret is vanuit die achtergrond dat in Europa weer belangstelling is gerezen
voor de eigen wortels van bedrijfsvoering. De afgelopen jaren hebben auteurs

W. Skinner, 'The Taming of Lions: How Manufacturing Leadership Evolved, 1780-1984',
K.B. Clarke.a., The uneasy alliance. Managing the productivity· technology dilemma (Cambridge

1985).
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2

als R.R. Locke en R. Whitl ey 3 zich gebogen over de vraag of managementvaardigheden te leren zijn vanuit een wetenschappelijke kader en of er sprake
kan zijn van een standaardbenadering. Locke heeft de stelling gelanceerd, dat
de Amerikaanse aanpak van na de Tweede Wereldoorlog valt te typeren als
een nieuw paradigma. Terwijl voor die tijd managementvorming werd gezien
als een beroepsopleiding die was afgestemd op praktijkoplossingen, leefde na
1945 sterk de gedachte dat managementopleidingen zich een wetenschappelijk karakter eigen konden maken door vooral het wiskundige, abstracte denken centraal te stellen. Het neo-klassieke economisch denken, operations research en kwantitatieve methoden en technieken hebben toen een prominente
plaats verworven in de gedachtenvorming over scholing en training van breed
inzetbare (top)managers. Aan de universaliteit van dit paradigma wordt de
laatste tijd gemord. Onderwijssystemen, industriele tradities en recrutering
van jonge managers verschillen per land erg sterk en blijken door te werken
in de managementtaal. De context waarin die taal wordt gesproken is minder
homogeen dan men had voorondersteld.
De onderstaande bijdrage is bedoeld om de specifieke Nederlandse context
te achterhalen. Wij hebben geprobeerd de genealogie van de huidige situatie
te schetsen in de hoop daarmee enige helderheid te verschaffen over het managementonderwijs. De lezer zal bemerken dat zich in Nederland meerdere
groeperingen druk hebben gemaakt over de aard van dit onderwijs. Ingenieurs
kennen op dit terrein al een lange traditie. Bedrijfseconornische opleidingen
hebben zich in een later stadium over dit terrein gebogen en vanuit de sociale
wetenschappen heeft men zich evenrnin onbetuigd gelaten. Daamaast hebben
zich het bedrijfsleven zelf en zeker ook het organisatie-adviesveld indringend
ingelaten met de opleiding van aankomende managers om de betekenis van
de toepassingspraktijk in de opleiding veilig te stellen.
Onze bijdrage heeft een verkennend karakter. Er zal nog verder speurwerk
moeten worden verricht om te beoordelen of dehoofdlijnen, die wij hier schetsen, stand kunnen houden. Wij hebben de tekst in drie grote segmenten ingedeeld. In het begin schetsen wij de contouren van een nieuw aandachtsgebied
(I). In deel II leggen wij het accent op de Amerikaanse invloeden die onder
invloed van de Marshall-hulp overkomen en in deel III staan wij stil bij het
ontstaan van bedrijfskunde als discipline.
2
RR Locke, Management and higher education since 1940. The influence of America and
Japan on West Germany, Great Britain and France (Cambridge 1989).
3
R Whitley, The management sciences and management skills (Manchester 1987). in 1991
is in Uppsa1a ook een Berch congres aan dit therna gewijd, 'Symposium on Management Studies
in an Academic Context'.
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I. Management in opkomst (1890-1940)
A chtergronden
In Nederland kwam de industrialisatie pas laat op gang. Terwijl de 'take·
off na 1870 enige vonn begon te krijgen, maakte de industrialisatie pas na
1890 een beslissende fase door. In de nijverheid voltrok zich toen het ver·
dringingsproces van het traditionele kleinbedrijf door het midden- en grootbedrijf. Bedroeg het industriele kleinbedrijf (1-10 ambachtslieden) in 1890
nog 76,5% van het industriele arbeidspotentieel, in 1909 was dat teruggelopen tot 55,5 % en in 1963 gedaald tot 20%. Ret grootbedrijf (50 of meer
werknemers) groeide daarentegen in dezelfde jaren van 15% naar 29% en
omvatte in 1963 zo'n 60%. Rond 1900 werkte 40% van de beroepsbevolking in handel, nijverheid en verkeer, terwijl de traditionele betekenis van
de landbouw tezelfdertijd was teruggelopen tot 30%. Opmerkelijk was daarbij de zuigkracht van de machine-industrie. In deze branche steeg de werkgelegenheid tussen 1899 en 1909 met bijna 60%. 4 Roewel er in 1908 zo'n
9500 ondememingen zijn met meer dan 10 arbeiders, waarvan er 68 met een
personeelsbezetting tussen 500 en 10.000 en 29 met meer dan 1000 werknemers, is er in deze periode nauwelijks sprake van een groep ondememers die
op professionele wijze is opgeleid om het funktioneren van de organisatie te
coordineren en leiding te geven aan het personeel. Ret leeuwedeel van de
ondememers is "zakelijk tot in het merg en in het besef van hun economische plicht beconcurreren zij elkaar, op het voorbeeld van een overheid, die
twee spoorwegnetten had geschapen ten behoeve van de concurrentie. Zij
zijn nog bij uitstek vakman op een bepaald gebied, hetzij van de techniek of
van de commercie".5
Tot de Eerste Wereldoorlog werd de tenn ondememer in Nederland in verband gebracht met de koopman. Met enige minachting werd in handelskringen
nog aangekeken tegen jonge industrielen die vaak met geleend geld een ondememing proberen op te zetten. De hegemonie van de economisch-commer6
ciele kring en het daarbij behorend standsgevoel domineerden het beeld. Maar
door de groei van het aantal naamloze vennootschappen werd dat beeld al snel
doorbroken. Waren er in 1890 nog maar 957 vennootschappen, in 1900 was

4
Vergelijk lA de longe, De industrialisatie in Nederland (Nijmegen 1976).
5
H.W. Lambers, ' De industrie1e ondernemer in een bewegende economische orde', M Rooy,
red., Ondernemend Nederland (Leiden 1959) 106.
6
P .W. Klein, Traditionele ondernemers en economische groei in Nederland 1850-1914 (Rotterdam 1966).
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dit MIHal al opgelopen tot 3192 en tienjaar later is het getal meer dan vertweevoudigd tot 6874.

Accountants
De toename van ondernemingen in aantal en omvang riep gaandeweg aandacht op voor de aard van de organisatie en de wijze waarop aan de onderneming leiding wordt gegeven. Tot degenen die zich rond 1900 bewust met
dit probleemveld gingen bezighouden behoorden de boekhouders en accountants. Bij gebrek aan een beredeneerd bedrijfsbeleid binnen de economische wetenschap schiepen zij geleidelijk aan een samenstel van gedragsregels. In navolging van de Engelse aanpak was in 1895 het Nederlands Instituut van Accountants opgericht om beunhazerij op het gebied van kostprijsberekening, controle en advisering van naamloze vennootschappen
7
tegen te gaan. Tot de oprichters van het Instituut behoorde J.G.Ch. Volmer,
die als de taken voor het Instituut zag weggelegd een deskundige administratieve controle op Engels pei! te realiseren en de instelling van een eigen
examen te regelen om een verantwoorde beroepsuitoefening te kunnen garanderen. In 1906 ontstond er binnen het Instituut een conflict tussen de
groep van ongediplomeerde ouderen en een groeiend aantal jonge gediplomeerden over theorie en praktijk in het accountantsvak. Ret jonge streven
werd aangevoerd door Th. Limperg jr. Hij verweet de oude garde conservatieve opvattingen en vooroordelen, trad uit het Instituut en richtte in 1907
met anderen (waaronder Volmer) de Nederlandsche Accountants Vereeniging (N.A.V.) Op.8 Zijn optreden bleek volgens De Vries succes te hebben.
"Als een magneet heeft Limperg de medestanders der nieuwe richting tot
zich getrokken".9 Hij maakte van de accountant een gerespecteerd beroep.
De invloed en betekenis van de accountants lag aanvankelijk vooral op het
terrein van de fmanciele controle en advisering bij het aantrekken van vreemd
vennogen. Interne organisatorische problemen werden binnen de ondernemingen veelal opgelost op basis van de bestaande ervaring. Maar toen er door
bedrijfsvergroting nieuwe stafafdelingen werden ontwikkeld, zoals personeelsbeheer, planning en werkvoorbereiding, ontstond er behoefte aan een
andere deskundigheid binnen de grote onderneming. Juist in kringen van tech-

7
J oh. de Vries , Geschiedenis der Accountancy in Nederland CAs sen 1985) 39.
8
AJ. Maastrigt en LA V.M. Metzernaekers, Een eeuw in balans. De wordingsgeschiedenis
van Moret en Limperg, 1883-1983 CNijrnegen 1985) hoofdstuk 4.
9
J oh. de Vries op. cit., 55.
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nisch onderlegde ondernemers en directeuren van NV's begon het interne organisatievraagstuk een rol te spelen. In het buitenland leken ingenieurs op dat
terrein hun eerste sporen te hebben verdiend.In Nederland groeide de behoefte
aan opleidingen die aan deze wens tegemoet konden komen.

lngenieurs
Sinds het begin van de 1ge eeuw bestonden er plannen om aan de universiteiten instituten voor industrie en ambacht te verbinden. Lodewijk Napoleon
had al met de gedachte gespeeld een instituut zoals de Franse Ecole Polytechnique op te richten. Koning Willem I had middels een Koninklijk Besluit van 1825 bekend gemaakt, dat de universiteiten toepassingsgericht onderwijs dienden te verzorgen. Enkele hoogleraren namen deze opdracht serieus. Bekend is de Groninger "professor - grootindustrieel" Sibrand Stratingh
Ez. die als hoogleraar in de chernie zich ook verdienstelijk had gemaakt als
oprichter van een loodwitfabriek en bestuurder van scheepsrederijen. I O Maar
de verschillende initiatieven om aan de universiteit hoger technisch onderwijs te realiseren rnislukten teikens. Pas na het Koninklijk Besluit van 1842,
waarin tot oprichting van een Koninklijke Akadernie voor de opleiding van
burgeriijke ingenieurs was besloten, kwam daarin verandering. De nieuwe
opleiding werd in Delft gevestigd. Ret verschil met de ingenieursopleiding
aan de Koninklijke Militaire Akadernie van Breda lag vooral in de aard van
de benadering der studenten. De Delftse studenten kenden geen kazernering
lI
en er bestonden geen voorschriften aangaande hun sociaal gedrag. Desondanks waren er enkele directeuren van de Akadernie die de Delftse studenten wilden drillen volgens een strak rnilitaristisch model van studiedwang, studietoezicht en controle over de studie. Dit had ernstige conflicten
tot gevolg. Binnen het kader van een herziening van het onderwijsbestel
werd de Delftse opleiding in 1864 omgezet in de Polytechnische School.
Voor de civiele ingenieurs was dit een grote teleurstelling omdat zij hadden
gehoopt op de status van een wetenschappelijke onderwijsinstelling. 12
In de tweede helft van de 1ge eeuw vonden de ingenieurs van deze nieuwe
opleiding niet alleen werk bij de waterstaatszorg, de aanleg en de exploitatie
van de spoorwegen, maar ook in de industrie en nijverheid. Ir. J.e. van Marken
10 J. Huizinga, Universiteit Verzamelde Werken VIII (Haarlem 1951) 113.
II Vergelijk H. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de Negentiende Eeuw (Den Haag 1980)
153.
12 De onderwijsvernieuwing was het initiatiefvan hetkabinet onder leiding van J.R. Thorbecke
en leidde o.a. tot de instelling van de Hogere Burger School.
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vroeg als een van de eerste afgestudeerden aandacht voor de organisatie van
de ondememing. Als sociaal bewogen directeur van de N.V. Gist- en Spiritusfabriek te Delft deed hij in 1893 een oproep om naast de technische ook een
sociale ingenieursopleiding in het leven te roepen. "In de studie der toekomstige industrieIen op technische hogescholen mag niet langer als leervak ontbreken de kennis der maatregelen, die in de fabrieken en ondememingen genomen worden ter verhoging van de welvaart, de gezondheid en veiligheid
van het personeel, ter bevordering van een goede verstandhouding tussen
meerderen en minderen".13 Behalve aandacht voor de staathuishoudkunde
moest er in zo 'n opleiding aandacht worden besteed aan het arbeidsvraagstuk:
arbeidswetgeving, vakverenigingen, maatregelen door patroons genomen in
het belang van hun personeel, loonregelingen, participatie, cooperatie,
scheidsgerechten, woningkwestie, spaarinstellingen, pensioen- en ziekenfondsen, normale arbeidsdag etc. Ook de studie van de gezondheidsleer yond
hij binnen dit kader van groot belang, omdat er steeds meer klachten rezen
14
over vermoeidheidsverschijnselen tijdens het werk in de fabriek. Naast zijn
intellectuele capaciteiten zal de toekomstige sociale ingenieur ook getoetst
moeten worden op zijn karakter: hij moet zowel de belangen van de patroon
als van de arb eider weten te behartigen en "geen aanmatigend optreden aan de
dag leggen".
Van Marken was niet de enige die er zo over dacht. De Delftse ingenieur C.
Lely had als Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid eveneens oog voor
het arbeidsvraagstuk. In 1894 liet hij een onderzoek naar arbeidsomstandigheden bij de waterwerken, spoorwegen en rijksbestekken instellen. Tijdens
zijn tweede ambtsperiode kwam hij met maatregelen om de veiligheid en gezondheid van de arbeiders te verbeteren en de arbeidstijden in fabrieken en
werkplaatsen te verkorten. De Nederlandse werkgevers waren fel gekant tegen
dit soort overheidsinitiatieven. Zij waren niet te overtuigen van de rendementsverbeteringen die hiervan uit konden gaan. 15
Om op de hoogte te blijven van de industrieIe ontwikkelingen en de wijze
waarop het onderwijsprograrnmadaarop moestaansluiten, vertrokken in 1904
enkele stafleden van de Polytechnische School naar de wereldtentoonstelling
in St. Louis (V.S.). De reis werd betaa1d door de Maatschappij voor Nijverheid
en Handel en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In het tijdschrift van de

13 I.e. van Marken, Vit hetfabrieksLeven. Deel 3 (Delft 1869-1905) 312.
14 Zie over het internationale karakter van dit verschijnse1 A Rabinbach, The human motor.
Energy, fatigue and the crisis of modernity (New York 1990).
15 1. Karsten, De achturendag (Amsterdam 1990) 253.

298

IbGBT9(1992)

Maatschappij verscheen een uitgebreid verslag over de stroom van industriele
vemieuwingen. Tevens werd het bezoek van verscheidene Amerikaanse universiteiten beschreven en werd met waardering gesproken over de manier
16
waarop daar de wetenschap op toepassingsmogelijkheden was gericht. Het
rapport van deze reis heeft zeker deel uitgemaakt van de beraadslagingen over
de verbetering van de ingenieursopleiding in Delft.
De eerder door Van Marken geuite voorstellen vonden vooral een gewillig
oor binnen de Sociaal-Technische Vereeniging van Demokratische Ingenieurs
en Architecten (STY), die in 1904 was opgericht. Toen eenjaar later, dankzij
een wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs de Polytechnische School
een Technische Hogeschool (TH) werd, juichte de Vereniging de gelijkschakeling van de ingenieursopleiding met de Universiteit toe. Tegelijkertijd yond
zij dat de sociale aspecten van de opleiding meer inhoud moesten krijgen. Aan
de bedrijfs- en openbare hygiene diende daarbij evenveel aandacht te worden
besteed als aan de technische vakken. Het bestuur van de TH nam het verzoek
van de STY serieus en in 1907 werd de arts L. Heyermans bereid gevonden
een aantal voordrachten hierover te verzorgen. In 1910 volgde, door de grote
belangstelling daartoe gedwongen, de benoerning van Sleeswijk als hoogleraar in de hygiene aan de TH.
Ondertussen had het bestuur van de TH in 1907 bij qe overheid een verzoek
ingediend tot ins telling van een leerstoel 'Bedrijfsleer en Boekhouden'. Men
yond dit onderdeel van belang voor de opleiding, omdat steeds meer ingenieurs niet langer bij de overheid, maar in het bedrijfslevenhun beroep begonnen
uit te oefenen. Zonder kennis van boekhouden dreigde de ingenieur daar een
ondergeschikte positie te krijgen. De overheid ging akkoord met het voorstel
en zo werd in 1908 de eerste leerstoel op het gebied van de Bedrijfsleer en
Boekhouden door de accountant J.G.Ch. Volmer bezet. Het lijkt erop dat concurrentie-overwegingen ten opzichte van Rotterdam de TH tot deze aanvraag
hebben gebracht. Want hoewel in de eerste plannen voor de oprichting van
een Handels Hogeschool in Rotterdam dat onderwerp nog niet was vermeld
op de lijst van vakken, was in 1904 toch ook al over het belang van handelsbedrijfsleer gesproken. Rotterdam wilde daartoe een eigen handelsopleiding
in het leven roepen. Delft za1 deze Rotterdamse plannen niet zijn ontgaan, zo
schrijft Gosselink.17
16 1. Bierens de Haan, Van OecO/wmische Tak tot Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1777-1952 (Haarlem 1952) 142.
17 FJ. Gosselink, Organisatiekunde in historischperspectief. Onderzoeksrapport EUR 8617/0
(Rotterdam 1986) 18; vergelijkookl.H. van Stnyvenberg, DeNederlandsclre EconomischeHoogeschool
1913-1963 (Rotterdam 1963) 11.
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Volmer is in Nederland de grote propagandist van het Taylorisme geweest.
Taylors Shop-Management uit 1903 werd in 1909 in vertaling op de Nederlandse markt gebracht. De vertaler H.J. Hendriks was via Duitse tijdschrif18
ten op Taylors werk geattendeerd. De ingenieurs kregen voor wetenschappelijke bedrijfsvoering en rationalisatie van het produktieproces steeds meer
belangstelling. Volmer was ervan overtuigd dat Taylors aanpak voordelen
zou opleveren voor kapitaal en arbeid. De grondslag voor dat vertrouwen
was het dogma van efficiency, hetgeen inhield dat met de verbetering van
produktietechnieken onnodige arbeidshandelingen verminderen en de arbeidsproduktiviteit stijgt. Met het verhogen van de arbeidsprestaties nemen
de winsten toe en kunnen ook de lonen stijgen. Dankzij uitgekiende loonstelsels is een rechtvaardige beloningsstructuur binnen de onderneming te
bereiken en dankzij het optreden van de ingenieur wordt het autokratisch bewind van de ondernemers teruggedrongen. ZoaIs Rabinbach recentelijk
heeft aangetoond, was men in het Europa van v66r de Eerste Wereldoorlog
niet overtuigd van de vermeende voordelen van het Taylorstelsel. Onderzoek naar arbeidsomstandigheden en vermoeidheidsverschijnselen in de industrie door artsen, fysiologen en psychologen had duidelijk gemaakt, dat
het niet zo voor de hand lag dat het menselijk lichaarn aileen aangepast
diende te worden aan de technische vooruitgang. De levens- en arbeidsomstandigheden van de arbeiders dienden eveneens onderwerp van onderzoek
te zijn. Van Marken had zeer scherp gezien dat een ingenieursopleiding die
daarvoor geen oog heeft, geenszins afgestemd is op een modeme praktijk in
de onderneming. Maar het bedrijfsleven was niet erg gevoelig voor deze kritiek. WeI vonden er vlak voor en tijdens de oorlogsjaren enkele experimenten met Tayloristische bedrijfsvoering plaats om haar effecten te onderzoeken.

18 K. Bertels, 'Hoe arbeid en sociologie elkaar niet kregen; Nederland 1820-1920', Grafiet
(1981-1982).
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Eerste Wereldoorlog
Ondanks de industriele opleving tijdens de oorlogsjaren, waar Nederland
dankzij haar neutraliteitspositie buiten bleef, leefde er onder werkgevers en
vakorganisaties in het algemeen de nodige skepsis over het Taylorisme. Dat
weerhield Volmer er tijdens de algemene vergadering van de Maatschappij
voor Nijverheid en Handel in 1915 niet van, om een warm pleidooi voor het
Taylorstelsel te houden. Hij was ervan overtuigd dat door samenwerking
tussen werkgever en werknemer de groei van de welvaart wordt gediend.
Toch wilde hij Taylors aanpak niet tot een evangelie verheffen. Hij yond dat
de tijd- en bewegingstudies verdere wetenschappelijke verdieping vereisten
19
om de nauwkeurigheid ervan te kunnen vaststellen. Volmer deed er alles
aan om de werkgevers van de voordelen van het Taylorstelsel te overtuigen.
Hij kreeg het hoofdbestuur van de Maatschappij zo ver een voorstel voor te
bereiden om een aantal hoogleraren van de TH Delft een studiereis naar de
Verenigde Staten te laten maken. Het geringe aantal toezeggingen uit het bedrijfsleven voor financiele ondersteuning duidde echter niet op weinig enthousiasme. Door de oorlogsomstandigheden kon de reis geen doorgang
vinden. Later heeft men er helemaal vanaf gezien.
De skepsis in het bedrijfsleven weerhield een aantal ondememers er echter
niet van om met wetenschappelijke bedrijfsvoering te experimenteren. In 1902
had demachinefabriek van Werkspoor al proeven met tijdprograrnma's genomen. In 1911 waren bij Philips de eerste ingenieurs aangetrokken om bij de
ontwikkeling en ingebruikneming van nieuwe machines het Taylorstelsel toe
te passen. Hetzelfde gebeurde bij de artillerie-inrichtingen aan de Hembrug.
De daar werkzame werktuigkundige J.F. Quanjer had al in 1913 een brochure
over de voordelen van Taylors werkwijze gepubliceerd. De ingenieur P. Persant Snoep filmde in 1917 een Leerdamse glasblazer tijdens zijn werk om een
protocol van handelingsaktiviteiten te kunnen opsteUen.
Tijdens de oorlog veroorzaakte de schaarste aan grondstoffen en de problemen om machines uit het buitenland te betrekken moeilijkheden in de industrie. De onder druk van de oorlogsomstandigheden versnelde industrialisatie
(hoogovens, scheepsbouw, machinebouw) droegen een gelmproviseerd karakter waardoor een te grote verscheidenheid aan material en, produkten en
halffabrikaten op de markt kwam. Om meer eenheid in het aanbod te krijgen
en vertragingen in de produktie tegen te gaan, werd in 1916 de Stichting voor
Normalisatie in Nederland opgericht. 20 De inmenging van de overheid in deze

19
20

E.S.A B1oemen, Scientific management in Nederland 1900-1930 (Amsterdam 1988) 99.
Joh. de Vries op. cit., 115.
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stichting stoorde het bedrijfsleven en de effecten van deze Stichting bleven
dan ook gering. Pas toen overlegcommissies tussen gebruikers, producenten
en tussenhandelaren werden opgericht, kwarn het tot onderlinge afstemming
en nonnstellingen. Bij het vaststellen van eisen en nonnen van machines,
werktuigen en gebruiksvoorwerpen speelden ingenieurs een belangrijke rol.
Hun optreden boekte succes en 1eidde tot plannen voor een blijvend instituut.
Toen in 1918 op initiatief van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de
Nederlandsche Maatschappij voor Handel en Nijverheid een Centraal Normalisatie Bureau werd opgericht, kreeg ir. E. Hijmans de post van directeur.

Adviseurs
De ervaringen die waren opgedaan tijdens de Eerste Wereldoorlog versterkte de gedachte dat in het bedrijfsleven behoefte bestond aan adviseurs die ter
verbetering van de bedrijfsvoering met raad en daad konden bijstaan. Niet
alleen ingenieurs maar ook accountants beg onnen zich op dit terrein te profi1eren. Mede door een verbetering van zijn bedrijfs-economische bagage
werd de accountant steeds vaker om organisatie-adviezen gevraagd. In die
praktijk ontmoette hij veelvuldig de ingenieur die raad gaf aangaande technische aspecten van de bedrijfsvoering. Om dit soort adviezen op verantwoorde wijze te laten verstrekken, was a1 in 1917 de Orde van Raadgevende
Ingenieurs in het leven geroepen. 21 Desondanks bleef de Maatschappij voor
Nijverheid en Handel bezorgd over de gevolgen van knelpunten die in de
produktie konden optreden. Hijmans had dit in de gaten en samen met zijn
studiegenoot V. van Gogh richtte hij in 1920 het Adviesbureau voor Organisatie en Metaalbewerking op. Het Bureau gaf adviezen op het terrein van arbeidsbesparende werkmethoden, indelen van werkzaamheden, aanschaf van
gereedschapsmachines, verbeteren van bestaande fabriekscomplexen, verbeteringen in de sfeer van werkzaamheden op de werkvloer en op de administratie. Tot 1925 bleef dit adviesbureau de enige instantie die adviezen verstrekte over organisatievraagstukken. In datzelfde jaar richtte ir. I.M. Louwerse zijn eigen Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie op. Daarv66r was
hij compagnon van Hijmans en van Van Gogh geweest, maar Hijmans had
a1 na twee jaar de samenwerking verbroken. 22 Ondertussen waren ook de ac-

21 Joh de Vries op.cit., 187.
22 E.S.A Bloemen, 'Bedrijfsadviseurs in het interbellurn; het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie van ir. J .M. Louwerse, 1925-1938' ,laarboek voor de Geschiedenis van BedriJf en Techo
niek 7 (1990).
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countants zich gaan roeren. In de jaren twinitg werden vraagstukken van
kostprijsberekening, werkverdeling en planning niet alleen aktueel in het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid. In Amsterdam verrees een gemeentelijke inspectiedienst en bij de overheid wilde men de efficiency van de belastingdienst verhogen. Om dit te bereiken moest een helder fmancieel overzicht van het bedrijfsgebeuren worden opgesteld, dat als basis diende voor
het efficienter organiseren en controleren van organisaties. Deze taak leek
bij uitstek weggelegd voor accountants.
Om in brede kring aandacht te vragen voor het belang van efficiency en
rationalisatie werd in 1923 een Bezuinigings-Efficiency Congres belegd in
Amsterdam. Volmer hield de openingsrede, waarin hij nog eens pleitte voor
de betekenis van het wetenschappelijk bedrijfsbeheer. Ret organiserend comitt, bestaande uit ingenieurs, accountants, nijverheidsconsulenten en bezuinigingsinspecteurs, liet het niet bij dit initiatief. Eind 1925 wisten een paar
mens en uit hun midden tot oprichting te komen van het Nederlandsch Instituut
voor Efficiency (NIVE). De bedoeling was om accountants en ingenieurs,
alsmede administratieve en technische bedrijfsleiders bij elkaar te brengen.
Ret Instituut stelde zich ten doel middels voordrachten en congressen de
nieuwste inzichten in de wetenschappelijke bedrijfsvoering bij de direct belanghebbenden bekend te maken. Om dat doel te bereiken was het verrichten
van diepgaand onderzoek een eerste vereiste. Samenwerking met de universiteit lag claarbij voor de hand.

A cademisering
Aanvankelijk had het zich laten aanzien dat er tussen ingenieurs en bedrijfseconomen qua opleiding geen grote verschillen zouden ontstaan. Met de benoeming van Volmer in de bedrijfsleer was juist in Delft een accountant op
deze leerstoel terechtgekomen. Toen op basis van een initiatief van het Rotterdamse zakenleven in 1913 de Nederlandsche Randels Roogeschool was
opgericht, verzorgde Volmer - die aan het initiatief had deelgenomen - tezamen met Th. Limperg Jr. in het begin ook claar het cursusonderdeel bedrijfsleer. 23 Gaandeweg ontstond er echter kritiek op de wetenschappelijke status
van het yak 'algemene leer van het boekhouden'. Toen Limperg in 1922 aan

23 Naast Volmer (buitengewoon hoogleraar) doceerde J.G. de J ongh vanaf 1915 bedrijfsleer.
Limperg werd niet tot buitengewoon hoogleraar benoemd, hoewel de Senaat dit wei in 1913 had
voorgesteld; vergelijk J.H. van Stuyvenberg, De Nederlandse Ecorwmische Hogeschool19J31963 (Rotterdam 1963) 44.
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de kersverse Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam het
hoogleraarsambt voor accountancy aanvaardde, zette hij in zijn oratie uiteen
waar de schoen wrong. De bedrijfsleer miste het wetenschappelijke niveau
en vertoonde veeleer de eigenschappen van een 'kunstleer'. Dat karakter
raakt men alleen kwijt, als het economisch motief van de ondememing centraal staat bij onderzoek en advisering. De bedrijfsleer kan alleen wetenschappelijke verklaringen geven als zij uitgroeit tot bedrijfshuishoudkunde.
Met zijn benoeming was onderstreept, dat men hier nog maar aan het begin
stond: bedrijfshuishoudkunde is nog een onbekende wetenschap. Twee jaar
later herhaalde hij nog eens, dat bedrijfshuishoudkunde een gevolg is "van
het streven naar arbeidsverdeling op het gebied der wetenschap". Eigen
doelstellingen heeft het nieuwe yak nog niet; het is een onderdeel van de
staathuishoudkunde. Toch had hij erg veel vertrouwen in deze specialisatie.
'De nauwkeurige kennis van de techniek van het bedrijfsleven [vormt] een
der grondslagen voor de specialisatie van de beoefening der economie in de
bedrijfshuishoudkunde. De bedrijfshuishoudkundigen bezetten de voorposten bij de onderzoekingsarbeid in het bedrijfsleven,.24
Limperg wilde de rol van de accountant beperkt houden tot die van economisch-adviseur. De accountant diende zich verre te houden van sociale taken,
die de ingenieurs bij hun advieswerk nogal eens tot zich trokken. Verder was
hij beducht voor het 'liefhebberen' van ingenieurs op het terrein van de accountancy. Veel advieswerk leek nauwelijks een economisch verantwoorde
fundament te bezitten. Dat was zijns inziens in de hand gewerkt door de aanpak
die vanuit Duitsland was komen overwaaien. Daar had E. Schmalenbach een
'Betriebslehre' voor practici ontwikkeld die "geheel het karakter van een
kunstieer draagt". De Duitse boekhoudkundigen waren gevormd in de praktijk
en zijn nauwelijks geneigd wetenschappelijke analyse te verrichten. Dit heeft
volgens hem tot een antithese tussen kunstleer en de bedrijfshuishoudkunde
geieid, "die voor een groot deel haar oorsprong yond in gebrekkig inzicht bij
de groep Schmal en bach in het wezen van hun yak en van de economie en die
op haar beurt dat inzicht vertroebelde".25 Met deze kritiek spaarde hij boekhouders, noch ingenieurs, noch technici. Geen der groeperingen is in staat om
de bedrijfshuishoudkunde, die regeis verschaft voor een doelmatige bereke24 Th. Limperg jr., •De betekeni s der bedrijfshuishoudkunde voor de accountant', Vijfentwintig
jaar Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde (purmerend 1950) 20. Ook in Rotterdam was toen nog geen sprake van een afgeronde bedrijfshuishoudkunde. Er kwamen wei
steeds meer vakken bij zoals waardering, winstbepaling, reservering en dividendpolitiek; vergeIijk 1. Brands, Een halve eeuw bedriJfseconomie 1913-1963 (Leiden 1963) 17.
25 Limperg, op cit., 33.
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ning van de kostprijs voor de bepaling van de waarde en winst in het bedrijf,
regels voor de organisatie van het bedrijf en ook voor de fmanciering, op
verantwoorde wijze uit te oefenen.
Hoewel de hoogleraar N.J. Polak, die in 1922 het ambt van gewoon hoogleraar in de bedrijfsleer in Rotterdam had aanvaard, met deze kritiek op de
26
gebrekkige wetenschappelijke status van zijn vak instemde , groeide er tussen
Rotterdam en Amsterdam gaandeweg toch enige animositeit. Terwijl in Rotterdam aan bedrijfsleer werd vastgehouden en de praktijkproblemen het uitgangspunt bleven, zocht men in Amsterdam naar wegen om elk praktisch probleem terug te brengen tot een economisch vraagstuk. Voor Limperg stond
het belang van de theorie op de voorgrond. Normatieve uitspraken van adviseurs dienden afgeleid te zijn uit theoretische veronderstellingen. Van Rossum
heeft in zijn studie dit verschil van benaderingswijze als voIgt samengevat.
"De tegenstelling tussen beide opvattingen is er niet een tussen verschillende
concepties maar tussen verschillende probleemdefmities. In de ene opvatting
is het centrale probleem nog steeds het praktische probleem, terwijl men aanneemt dat het oplossen van deze, naar inhoud steeds verschillende problemen,
op den duur en via inductieve weg, kan leiden tot een casulstisch type theorie.
De andere opvatting houdt staande dat het praktische probleem in eerste instantie vertaald moet worden in een theoretisch, econornisch probleem, waarbij op deductieve wijze vanuit de oplossingen van dit theoretische probleem,
normatieve aanwijzingen voor de praktijk kunnen worden afgeleid".z:7 In Rotterdam leek men vast te willen houden aan de aanpak zoals de Duitse Handelshochschulen hadden ontwikkeld. Daar werd de 'Kunstlehre' omgezet in
een 'Betriebswirtschaftslehre' die een homeostase moest bewerkstelligen tussen wetenschap en praktijk. 28 Net als hier bestond daar een spanningsveld
tussen de universitaire traditie en de hogeschool. De oprichting van Duitse
Handelshochschulen was noodzakelijk geworden omdat de universiteit zich
afzijdig wilde houden van verbindingen tussen theorie en praktijk.
Om in Amsterdam binnen de universitaire muren aanvaard te worden moest
de wetenschappelijke status van de bedrijfshuishoudkunde worden waargemaakt. In Rotterdam was de ingenieur en praktijkman J. Goudriaan, die in
1926 tot buitengewoon hoogleraar in de bedrijfsleer was benoemd, niet geluk26 N.J . Polak, 'Het huidige stadium en de naaste taakvan de bedrijfsleer', H.T. Go en J.P .
Kikkert, red., Verspreide Geschriften van prof. dr. N J. Polak (purmerend 1953).
27 W. van Rossum, Wetenschappelijke ontwikkeling als een sociologisch probleem met speciale
aandacht voor ontwikkelingen in de Nederlandse bedrijfseconomie (Amsterdam 1979) 216. In
Rotterdam werd de bedrijfsleer pas in 1942 vervangen door bedrijfshuishoudkunde.
28 Vergelijk R Locke, Management and higher education since 1940 (Cambridge 1989) 90-91.
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kig met dit standpunt van zijn vakbroeders. Hij yond dat de economen te gemakkelijk ondernemingsproblemen terugbrachten tot economische vraagstukken. Zijns inziens moest het curriculum gericht zijn op vijf funktionele
aktiviteiten: teclrnische, comrnerciele, sociaal-economische, administratieve
en fmanciele. Studenten dienen zich niet te vroeg te specialiseren, maar behoren een aIgemene visie op de organisatie bijgebracht te krijgen en open te staan
voor samenwerking met andere beroepsgroepen. Een universitair getrainde
bedrijfshuishoudkundige heeft niet aIleen oog voor wetenschappelijke vraagstukken, maar is ook getraind in de kwaliteiten van de ondernemer. 29 Goudriaans opvattingen riepen zowel weerstand op aIs waardering. 30 In 1935 werd
hij in Delft aIs hoogleraar voor hetzelfde vakgebied aangetrokken.
De academische aandacht voor het paIet van ondernemingsfacetten yond
tijdens de crisis van de dertiger jaren in de praktijk nauwelijks weerklank.
Ondernemingen aIs Philips en AKU vormden uitzonderingen wanneer het
ging om een benaderingswijze waarbij de organisatie aIs een managementtherna werd gezien. Zo besteedde de directeur van AKU, St. van Schaik, in 1938
in zijn studie Rationalisatie in de kunstzijde-industrie aandacht aan de rationele vorm van organiseren om het vermogen tot concurrentie op de internationaJe mark ten te vergroten. De meeste werkgevers daarentegen hoopten via
loonsverlagingen en ontslagen het voortbestaan van hun ondernemingen veilig
te steUen.
Toch zijn het in het InterbeUum niet aIleen de ingenieurs en accountants die
zich bezighouden met vraagstukken rond het organiseren en beheren van ondernemingen. Binnen het NIVE probeert men de organisatie aIs meer te beschouwen dan alleen een ingenieurstopic of een bedrijfseconomisch thema 31
De menselijke kant van het fabriekssysteem mocht volgens het NIVE niet uit
het oog worden verloren.

29 J . Goudriaan jr., 'De ontwikkeling van de bedrijfsleer als toegepaste wetenschap', in J .G.
de Jongh e.a ., Bedrijfseconomische Studiiin (Haarlem 1932).
30 A van der Zwan verhaalt, dat Goudriaan de economenwereld eens uitdaagde met :lijn be·
wering dat de hele economische wetenschap in 16 pagina 's viel op te schrijven, A van der Zwan,
Goudriaan in botsing met NS (Schiedam 1991) 55.
31 Vergelijk Bertels op . cit., 97.
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Psychotechniek
In het maandblad Administratieve A rbeid - spreekbuis voor het NIVE werd in deze jaren regelmatig aandacht besteed aan de rationele werkmethode die tot hervormingen kon lei den op zowel technisch en econornisch als
sociaal vlak. De redactie wil de fout vermijden die bij het wetenschappelijk
management, dat uit de Verenigde Staten is overgewaaid, aan het daglicht is
getreden: daar lijkt men enkel oog te hebben voor een zuiver mechanische
beschouwing van de arbeid om de produktie te verhogen zonder acht te
32
slaan op de psychologische effecten voor de werknemers. In Europa was
er daarentegen meer aandacht voor de mens in de organisatie. Middels onderzoek naar vermoeidheidsverschijnselen, arbeidstijden, psychische druk
en fysiologische reacties proberen artsen, fysiologen en psychologen een arbeidswetenschap te ontwikkelen die zicht moet geven op de optimale spankracht van het individu. De Duitser H. Miinsterberg genoot op dit gebied bekendheid. Tijdens zijn jarenlange verblijf aan de Harvard Universiteit hekelde hij de Amerikaanse aanpak. Weliswaar had Taylor gewezen op het belang van een verantwoorde personeelsselectie, maar de uitwerking ervan
schoot in zijn ogen tekort. Experimenten, geleid door psychologen, waren
vereist om een wetenschappelijke aanpak van de menselijke factor in de ondememing mogelijk te maken. Miinsterberg pleitte daarom voor de ontwikkeling van een "human factors psychology" oftewel psychotechniek. Een
juiste psychologische test zorgt voor verhoging van de arbeidsproduktiviteit
en van het plezier in het werk. In 1913 had Miinsterberg in zijn studie Psychologie und W irtschaftsleben daarover al gepubliceerd.33
In Nederland stelden de jezun en neerlandicus Jac. van Ginneken en de psycholoog F. Roels de benadering van de arbeidswetenschap aan de orde. HoeweI de psychotechniek een heel scala aan onderzoeksonderwerpen kende rond
vermoeidheid, monotomie, fysische omgeving, bewegingen en houdingen en
technisch onderwijs, orienteerden zij zich voomamelijk op de wetenschappe34
lijke advisering van selectie en beroepskeuze. Voor dat doel was in 1918 het
Centraal Zielkundig Beroepskantoor opgericht. De katholieken Van Ginneken
en Roels, die enkele jaren later hoogleraar in de experimentele psychologie in
Utrecht werd, hadden bezwaar tegen de wijze WaarOP arbeidspsychologen kritiekloos het modeme fabriekssysteem omarmden. Zij wilden via hun weten-

32 Bertels, op. cit. 116.
33 Vergelijk Rabinbach op. cit.
34 R ter Meulen en W. van Hoorn, 'P sychotechniek en menselijke verhoudingen. Bedrijfspsychologie in Nederland tijdens en kort na het Interbellum', Grafiet (1981-1982) winter.
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schappelijke aanpak een harmonieus samengaan tussen kapitaal en arbeid bewerkstelligen. Al gauw werd dit initiatief nagevolgd door de hoogleraar
H.J.F.W. Brugmans, die in Groningen een stichting in het leven riep voor
beroepskeuze-adviezen. In Protestants-Christelijke kring bleef men niet achter
en in 1921 werd de Christelijke Psychologische Centrale opgericht die werd
geleid door de VU hoogleraar J. Waterink. Op dit terrein viel dus zeker de
doorwerking van de verzuiling te bespeuren.
De psychotechnici pretenteerden meer dan de ingenieurs oog te hebben voor
de mens in de organisatie en beschuldigden de ingenieurs ervan aileen in de
mens aIs arbeidskracht gei"nteresseerd te zijn. De subjectieve beleving van de
arbeider viel volkomen buiten hun beeld. Personeelsafdelingen en scholingsaktiviteiten konden dat ondervangen. Maar over het aIgemeen wisten deze
instituten weinig belangstelling in het bedrijfsleven te wekken. Er werd teveel
accent gelegd op de wetenschappelijkheid van hun benadering en te weinig
ingegaan op de praktijk in de ondememingen. Aan de andere kant bleek diezelfde pretentie binnen de academische wereld nauwelijks waargemaakt te
kunnen worden. In 1938 liet de hoogleraar J. van Dael in zijn oratie over de
geschiedenis van de psychotechniek zich ontvaIlen, dat onderzoek naar de
35
aanpassing van de arbeid aan de mens nagenoeg ontbrak.

De stand van zaken
In de peri ode tot de Tweede Wereldoorlog is het denken over organisaties in
termen van coordinatie en controle vooraI ontwikkeld binnen de opleidingen
voor ingenieuTS, accountants en bedrijfshuishoudkundigen. Hierbij viel wat
de econornische kant van de organisatie betreft de Duitse invloed te bespeureno Bij de ontwikkeling van de ingenieursopleiding die gericht was op het
bedrijfsleven, was er van meet af aan aandacht voor de Amerikaanse aanpak. De eenzijdigheden van het scientific management werden ook in Nederland tijdens het Interbellum merkbaar rniddels de psychotechniek. Van
een nauwe sam en werking of wederzijdse versterking van onderzoek op het
gebied van organisatievraagstukken was tussen scientific management en
psychotechniek voor 1940 echter zeker geen sprake. Om de kwaIiteit van
het onderwijs van universiteit en hogeschool veilig te stellen, leek men zich
steeds meer in eigen kring terug te trekken. Aan de praktijk van de organisatie-adviseurs werd in deze kringen voomamelijk middels hoogleraarsbenoe-

35 J. van Dael, De geschiedenis der psychotechniek van het bedriJfsleven (NijrnegenlUtrecht)
1938.
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mingen vonn gegeven.1n vergelijking met Amerika waar tot 1940 de 'Business Administration' een beroepsgerichte opleiding presenteerde, die Locke
heeft omschreven als paradigmatisch van karakter, was van zo'n opleiding
in Nederland zeker geen sprake.

II. Wederopbouw en vernieuwing van bet management (1945-1960)
Economisch herstel en Noordamerikaanse invloeden
Meer dan in andere landen van West-Europa heeft Nederland geleden onder
de oorlogschade. Volgens de laatste schattingen is 27% van het vooroorlogse vennogen verloren gegaan. 36 V66r de oorlog was Duitsland de belangrijkste handelspartner geweest. Na 1945 was het beleid van de geallieerden
erop gericht de Nederlandse betrekkingen met Duitsland tot een minimum te
beperken. Pas eind 1949 kwam er een liberalisering tot stand. Nederland
was tot dat moment dan ook sterk aangewezen op betrekkingen met de Verenigde Staten, de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Voor velen sprak het
nog vanzelf dat het herstel van de koloniale band met Indonesie van eminent
belang was voor de wederopbouw van de Nederlandse econornie. De onafhankelijkheid in 1949 bracht Nederland gevoelige verliezen toe. Handelsmaatschappijen zagen een belangrijk deel van hun aktiviteiten verdwijnen
en de katoenindustrie en scheepvaart verloren een aanzienlijk werkterrein.
De overheid zag zich gedwongen het econornisch herstel en de wederopbouw krachtdadig ter hand te nemen. Een krachtige industrialisatiepolitiek
en een geleide loonpolitiek moesten aan dit beleid gestalte geven. Tot 1953
bleven de lonen gekoppeld aan de kosten van levensonderhoud en werd geprobeerd de exportindustrie te stimuleren om de handelsbalans te verbeteren.
In de jaren vijftig kwam alles wat modem was uit Noord-Amerika. Dit gold
zowel voor amusement en kleding, als voor ideeen over leidinggeven en organiseren. Organisatieadviseurs lieten niet na de vooruitgang in de Verenigde
Staten toe te schrijven aan de nieuwe inzichten op het gebied van management
en organisatie.1n 1950 benadrukte B.W. Berenschot, die al in 1938 een eigen
Raadgevend Bureau voor Bedrijfsorganisatie had opgericht, tijdens zijn inaugurele rede in Delft de superioriteit van de Noordamerikaanse management37
technieken. Hij verweet het bedrijfsleven gebrek aan aandacht voor coordi-

36 J.L van landen en R T. Griffith, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw
(Utrecht 1989) 185-187.
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natievraagstukken. Ook maakte hij zich zorgen over de geringe leiderschapskwaliteiten van de manager. Men bleef ten onrechte aannemen, dat leiders als
zodanig werden geboren en dat leiderschap niet viel te leren. Tot slot signaleerde Berenschot het ontbreken van uitwisseling van ideeen tussen het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en het onderwijs. Als Nederland hetzelfde
niveau van arbeidsproduktiviteit als de Verenigde Staten wil bereiken, is een
mentaliteitsverandering in het bedrijfsleven onontkombaar, zo hield hij zijn
toehoorders voor. Berenschot defmieerde het probleem in termen van een tekortschietende arbeidsproduktiviteit; een omschrijving die volstrekt in overeenstemming was met de Amerikaanse opvatting dat dit het kernprobleem van
het na-oorlogse Europa vormde. Berenschot wist waarover hij het had. In 1945
was hij al naar de Verenigde Staten afgereisd om daar te bekijken hoe de
industriele vernieuwingen vorm kregen.
Menigeen vreesde dat het gebrek aan arbeidsproduktiviteit spanningen en
conflicten kon genereren die op hun beurt een voedingsbodem konden vormen
voor communistische bewegingen. HetEuropese Herstelprogramma, beter bekend als Marshall Plan, dat in 1947 werd aangekondigd, wilde hiertegen een
dam opwerpen. Het Plan berustte op de veronderstelling, dat ' when old European ways of conducting business and old habits of class conflict gave way to
American methods of scientific management and corporative coUaboration,38
de politieke problemen van Europa in technische vraagstukken zouden kunnen
worden omgezet. Binnen het Plan was een programma van Technische Bijstand ontworpen, dat van direct belang was voor de ontwikkeling van de managementpraktijk en -opleidingen in Europa. Het doel van dit programma was,
volgens Hogan, 'to stimulate greater efficiency in industrial production
through the introduction of American production techniques, styles of business organization, and labour-management partnerships.39Er werden in Europa 'productivity teams' opgericht waarin overheid, vakorganisaties en werkgevers samenwerkten. Zo'n ' productivity team' stond aan de wieg van de
COP, eerst Contactcommissie, later Commissie Opvoering Produktiviteit.
Deze commissie kreeg een sleutelrol in de verbreiding van Noordamerikaanse
managementideeen in Nederland, vooral door haar rol in het organiseren van
bezoeken aan belangrijke 'business schools' in de Verenigde Staten. De vernieuwing van het Nederlandse management werd aldus een onderdeel van een

37 B.W. Berenschot, Welke betekenis kan de studie van de wetenschappelijke bedrijfsorganisatie hebben voor de verhoging van de arbeidsproduktiviteit. Rede (Delft 1950).
38 MJ . Hogan, The Marshall Pum (CambridgelNew York 1987) 19.
39 Hogan, op cit., 142.
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kruistocht waarin de 'American way oflife' ten strijde trok tegen verouderde
managementstijlen en arbeidsverhoudingen in Europa. 40
Managementtechnieken waren slechts een onderdeel van het modeme evangelie. Daarnaast werden nieuwe manieren gepropageerd om met personeel om
te gaan en arbeidsverhoudingen te verbeteren. De Amerikaanse invloed zorgde
enerzijds voor een versterking van de bestaande technische managementtraditie in Nederland, maar leidde anderzijds tot een hernieuwde aandacht voor
menselijke relaties in de ondememing.

Technische organisatie en menselijke relaties
De Nederlandse ingenieurstraditie, waarvan wij de vroege geschiedenis in
het voorgaande behandelden, kwam in de jaren vijftig tot volle wasdom.
Adviesbureaus en organisatieafdelingen van grote ondememingen voerden
technieken van wetenschappelijke bedrijfsvoering in, zoals tijd- en bewegingsstudies en funktiewaardering. De adviesbureaus op het gebied van
technische organisatie behoorden alle tot een stamboom, waarbij nieuwe bureaus zich van bestaande hadden afgesplitst. Via Louwerse, die met Hijmans
en Van Gogh had samengewerkt en samen met Berenschot in 1925 een eigen adviesbureau had opgezet, waren alle bureaus genealogisch met Hijmans verbonden. Maar meer dan Louwerse groeide Berenschot uit tot de
centrale figuur in de wereld van de naoorlogse organisatieadvisering. Uit
diens directe nabijheid verrezen bureaus als dat van D. Horringa en dat van
Twijnstra en Gudde. Desondanks bleef Hijmans vrijwel tot aan zijn dood in
1987 de 'eminence grise' van de organisatieadviespraktijk. De organisatieadviesbureaus groeiden in omvang en aantal. Rond 1950 schatte men het
aantal organisatieadviseurs in Nederland op 250. Zij adviseerden ongeveer
41
500 ondememingen, vooral de grotere.
De organisatieadviseurs met een technische achtergrond verbreedden allengs hun werkterrein. Sociale aspecten en structuurproblemen kregen meer
aandacht. In de nationale arbeidsverhoudingen speelden ingenieurs een invloedrijke rol bij het ontwerp van de 'genorrnaliseerde methode van werkclassificatie'. Hijmans was lid van de 'deskundigencommissie', die daarover adviseerde. Opvallend was dat deze invloedrijke commissie geheel werd gedo-

40
41

Hogan, op. cit., 143.
Berenschot,op cit., 7.
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mineerd door marmen van de praktijk. Academici, zoals psychologen, speel42
den daarbij geen enkele ro1.
Het werk van de adviseurs beperkte zich niet tot het verhogen van de produkti viteit in de industrie. Zij waren ook actief bij de overheid en de staats bedrijven (PTT, Nederlandse Spoorwegen). In deze organisaties kregen structuurproblemen, waaronder de relatie tussen staf en lijn, veel aandacht. Op deze
wijze werden de nieuwe ideeen over organisatie en management overwegend
binnen de wereld van de adviesbureaus in nauwe wisselwerking met de praktijk ontwikkeld. Hoewel er enige verbindingen waren tussen de adviesbureaus
en de academische wereld, droegen de universiteiten en hogescholen in deze
periode weinig bij tot de vernieuwing van theorie en praktijk van het management. Vernieuwende ideeen op het gebied van 'Operations Research' die in
de Verenigde Staten steeds meer aanhang verwierf, bleken nauwelijks door te
dringen tot de praktisch werkende ingenieurs. Hiervan getuigt bijvoorbeeld
43
het boek van Hijmans uit 1948. Daarin vindt men wei een overzicht van de
managementtechnieken, die toen in industriele organisaties werden ge'introduceerd zoals operationele plannings- en controlesystemen, waaronder planborden, methoden van personeelsbeheer en fmanciele beheerssystemen. Maar
de nieuwe wetenschappelijke ideeen op het gebied van management, het zogenaamde ' nieuwe paradigma van management'44, bleef buiten de geestelijke
horizon van de Nederlandse organisatieadviseurs.
De invoering van rationele technieken van plarming en beheersing brachten,
net als in andere landen, menselijke problemen met zich mee. In Nederland
waren die problemen wellicht extra voelbaar omdat hier, vergeleken met het
buitenland, minder sprake was van een industriele cultuur: landbouw, transport, handel en enkele ambachten waren immers van oudsher de pijlers van
onze economie. Daarbij kwam dat veel nieuwe industrieen waren of werden
gevestigd in van oudsher agrarische gebieden.
De wetenschappelijke bedrijfsvoering bood de leidinggevende niet alleen
technieken van planning en beheersing, maar ook een rationalistisch en optimistisch wereldbeeld. Hijmans, die dit wereldbeeld met verve uitdroeg, verklaarde de weerstand tegen de modeme bedrijfsvoering uit de aanwezigheid
van resten van een voorbije beschaving gebaseerd op ambacht en individualisme. 45 Toch was het wereldbeeld van de ingenieurs geen afdoende medicijn
42 S.G. Lijftogt, De genormaliseerde methode voor werkclassificatie, waardering en kritiek
(Utrecht 1966).
43 E. Hijrnans, Hoofdlijnen der toegepast organisatie (DeventerlBatavia 1949).
44 Locke, op. cit.
45 E. Hijrnans, De toekomst van onze arbeid (S.1. 1950).
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tegen de psychologische kwalen, die voortkwamen uit de rationalisering van
de produktie. Uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten werden
denkbeelden over menselijke verhoudingen in de industrie geiinporteerd als
aanvulling op de eenzijdige technisch rationele benadering van de industriele
organisatie.
In dit proces van introductie van ideeen over menselijke relaties spcelde de
Fundatie Werkelijk Dienen een bijzondere ro1. Deze stichting, die een nieuwe
ethiek voor samenleving en bedrijf wilde verbreiden, sproot voort uit gesprekken die tijdens de bezettingsperiode plaatsvonden in ondememingskringen die
eveneens bij de voorbereiding van de Stichting van de Arbeid betrokken waren. De 'Fundatie' werd in 1945 opgericht als Nederlandse afdeling van de
Internationale Morele Herbewapening. De stichting had ten doel om 'op basis
van duidelijke inspiratie, een verandering in zedelijk-religieus opzicht van
mensen, vooral van leidinggevende personen op sociaal, politiek en econo46
misch gebied', te bewerkstelligen. L. Neher, algemeen directeur van de
J>'rT7, werd de voorzitter van deze nieuwe organisatie. De nieuwe ethiek, die
mensen moest helpen de verleidingen van fascisme en communisme te weerstaan, werd onder andere vertaald in voorstellen om de menselijke relaties in
de industrie te verbeteren. Managers zouden moeten worden getraind om zich
bewust te worden van hun verantwoordelijkheid voor het functioneren van
hun ondergeschikten als mensen. Hiermee zou tevens de arbeidsproduktiviteit
verhoogd kunnen worden.48 In 1947 richtten de Fundatie Werkelijk Dienen en
het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde (NIPG) het Nederlands Instituut voor Personeelsopleiding op. Met behulp van dit instituut
moesten de nieuwe ideeen in praktijk gebracht worden. Het instituut organiseerde een groot trainingsprogramma voor lager- en middenmanagement naar
het voorbeeld van de Noordamerikaanse en vooral Britse aanpak 'Training
within Industry' . In Nederland sprak men van 'Bedrijfskadertraining'. Dergelijke trainingsmethoden hadden gedurende de oorlog al de aandacht getrokken,
onder andere bij Philips.49 Hoewel Berenschot en de psycholoog J.L.M. Her-

46 MC.M. van Elteren, Staal en Arbeid. Een sociaal-historische studie naar industriifle accomodatieprocessen onder arbeiders en het desbetreffende bedrijfsbeleid bij Hoogovens-Ilmuiden,
1924-1966 (Leiden 1986) 209.
47 L. Neher was tijdens de oorlog actief geweest in het verzet en daama als autodidact binnen
de PTT opgeklommen. Hij was algemeen directeur van de PTTtussen november 1945 en oktober
1954, met een onderbreking tussen rnaart 1947 en februari 1949.
48 Gosselink, op . cit., 40.
49 lie bijvoorbeeld : P .c. Boone, Mens en medemens in het bedrijf(J3ussem 1954) 29-35. Bij
Philips was men onder de indruk van de studie van A Carrard, De chef, zijn vorming en taak;
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old van de Oranje Nassau zich al in 1945 tijdens hun verblijf in de Verenigde
Staten hadden laten voorlichten over 'Training within Industry', werd het Instituut voor Personeelsleiding het alleenrecht gegeven voor de Bedrijfskadertrainingen in Nederland. De zaak werd grootscheeps aangepakt. Duizenden
managers kregen een training in werkinstructie, werkmethoden en menselijke
relaties. Voor de cursussen over werkmethoden is het aantal deelnemers op
60.000 geschat. so
Het NIPG legde verder verbindingen tussen menselijke relaties in bedrijven en
het ruimere thema van de geestelijke volksgezondheid. Er bestonden levendige
contacten tussen het NIPG enhet Engelse Tavistock Institute of Human Relations.
Dit instituut verenigde een aantal psychologen en psychiaters die zich de opdracht
hadden gesteld de tijdens de Tweede Wereldoorlog opgedane ervaringen en inzichten in ondernemingen verder te ontwikkelen en te testen. Zij lieten zich daarbij
sterk leiden door hun psycho-analytische scholing. Deze groep onderzoekers
droeg onder de term 'sociatry' een aanpak uit van curatieve en preventieve werkzaamheden op het terrein van de geestelijke gezondheidswrg. Men had echter
aIleen oog voor sociale problemen zoals zij werden gedefinieerd door de leiding
van een onderneming. Er was nauwelijks aandacht voor de maatschappelijke context van de arbeidsverhoudingen en de sociale strukturen van de samenleving.SI
Het NIPG speelde een pioniersrol in de Nederlandse bedrijfspsychologie en
was een kweekvijver voor jong talent op dit gebied. Vele onderzoekers van het
NIPG gingen in de jaren zestig en zeventig een leidende rol spelen op het terrein
van managementonderwijs. H.A. Hutte, de drijvende kracht achter veel wetenschappelijk werk aan het NIPG, ontwikkelde hier zijn 'sociatrische benadering',
voordat hij hoogleraar in de sociale psychologie werd te Groningen. Anderen,
zoals M. Mulder, H.J.J. van Beinum en M.R. van Gils, allen later hoogleraar
op het gebied van management en organisatie, brachten enkele jaren door aan
het NIPG. Hier werd de basis gelegd voor een sterke beweging van organisatiekunde en sociaal beleid. Het tijdschrift 'Mens en Organisatie' (M&O), dat
met deze beweging verbonden was, is nog steeds een belangrijke spreekbuis
voor de gedragswetenschappelijke richting in de Nederlandse bedrijfskunde.

oorspronkelijk verschenen onder de title 'Le chef, sa formation et sa tache' .
50 Gosselink, op. cit., 48.
51 MeM. van Elteren, "Tussen opvoering van arbeidsproduktiviteit en ethiek' Psychologie
en maatschappij 41 (1987) 345; vergelijk ook MeM. van Elteren, 'Arbeidssociatrie en bedrijfsleven in Nederland', Sociale wetenschappen 30 (1987).
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B edrijfseconomie
De ontwikkelingen in het managementdenken in de jaren vijftig, die in het
voorgaande aan de orde kwamen, voltrokken zich overwegend buiten de
wereld van de universiteiten en hogescholen. De vernieuwingen kwamen
daarentegen tot stand in netwerken van bedrijven, overheidsinstellingen, instituties op het gebied van de arbeidsverhoudingen en adviesbureaus. Academische bedrijfseconomen waren bij dit geheel maar zijdelings betrokken.
Terwijl ingenieurs en de voorvechters van menselijke relaties vooral in de
praktijk actief waren, deden de academische bedrijfseconomen vooral hun
best om van hun yak een geaccepteerde wetenschap te maken.
In de typisch Nederlandse situatie, waar bedrijfseconomie en algemene (micro- en macro-) economie in een faculteit werden gedoceerd, lag de nadruk op
de eenheid van de economische wetenschap.52 In de curricula werd in de loop
van de jaren de verwetenschappelijking extra betoond door de vermindering
van het gewicht van de keuzevakken ten gunste van een verzwaring van de
economische theorie. De geringe beheersing van de wiskunde bij economiestudenten stond deze ontwikkeling overigens aanvankelijk nogal in de weg.
Vandaar dat aanvullende wiskunde een onderdeel werd van de curricula.
Een tegenovergestelde beweging vormde de druk van buitenaf om de studie
economie te verbreden en meer praktijkgericht te maken, ondermeer door sociologie een belangrijke plaats in het curriculum te geven. De economen wisten aan deze druk echter succesvol weerstand te bieden. In Groningen, waar
sinds 1948 een economische faculteit was opgericht, moest de historisch-sociologische benadering van het Yak, het werk van PJ. Bouman, wijken voor
de hoofdstroom van neo-klassieke economische theorie, zij het dat sociaaleconomische geschiedenis weI deel van het curriculum bleef uitmaken. Ook in
Rotterdam, waar sociologie aan economen werd gedoceerd, bleef integratie
uil. Specialisatie en verzelfstandiging was de algemene lijn in de Nederlandse
economische wetenschap. AIleen in Tilburg, waar sinds 1927 een Rooms Katholieke Handelshoogeschool bestond, was er sprake van enige integratie tussen de sociale en economische wetenschappen.
Deze situatie was niet gunstig voor de introductie van management als gemtegreerd yak aan de Nederlandse universiteiten. Aan de ene kant verhinderde
de nadruk op het zuiver-economische tot een verwaarlozing van andere belangrijke onderwerpen, zoals personeel en organisatie. Aan de andere kant was
het gebrek aan mathematische scholing van veel economen wellicht een bar-

52 T. Kastelein, K. Bijsterveld en H. van der Meulen, red., Een eigenzinnige koers. 40 jaar Fa·
cuileil der Economische Welenschappen in Groningen (Groningen 1988).
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riere voor de introductie van de nieuwe technieken van de Operations Research. De afdelingen bedrijfseconomie zouden in het begin zeker de ideale
plaats zijn geweest om het 'nieuwe paradigma van het management' in de
betekenis van Locke te ontwikkelen. Gaandeweg kreeg de Operations Research, ontwikkeld in het Amerikaanse en Britse leger, enige bekendheid onder Nederlandse economen en werd in de zeventiger een aanvaard werkterrein.
Weliswaar waren aan het eind van de jaren vijftig ook de gedragstheorieen
over de onderneming van de zogenaamde Carnegie-school tot de Nederlandse bedrijfseconomen doorgedrongen, maar toch zouden deze ideeen
nooit tot de hoofdstroom van de Nederlandse economische wetenschap
gaan behoren. De scheiding tussen accounting en financiering, van oorsprong een gemtegreerd yak in de Nederlandse traditie, is mogelijkerwijze
door de Amerikaanse invloeden tot stand gekomen. Toch bleef voorlopig
de Duitse invloed zichtbaar in de Nederlandse bedrijfseconomie, met name
in de nadruk op de theorie van de kostprijs. Ook in het denken over interne
organisatie bleef het controle-aspect centraal staan, met als gevolg dat het
feitelijk funktioneren van organisaties werd gereduceerd tot analyse van
de formele structuren.

Druk op universiteit en hogeschool
De universiteit van de jaren vijftig was een elitaire instelling, waarin de
ideal en van de ' Humboldt-Universitat' nog duidelijk zichtbaar waren. Studieprograrnma's waren lang, de feitelijke studieduur nog langer. Een studietijd van zo'n negen of tien jaar was geen uitzondering. De universiteit
was er niet om beroepsopleidingen te verzorgen; die liet men graag over
aan het hoger beroepsonderwijs. De universiteit werd geacht een algemeen
wetenschappelijke opleiding te bieden. In de persoonlijkheidsontwikkeling
van de student had de universiteit geen taak. Gezelligheidsverenigingen, en
vooral het Corps, boden de student de mogelijkheid om zich naar eigen
goeddunken te ontplooien. Dit van oorsprong Duitse academische model
voldeed steeds minder in de tijd van industrialisatie en modernisering na de
Tweede Wereldoorlog. Overheid en bedrijfsleven wezen met klem op de
noodzaak van verandering. 53 De Verenigde Staten waren ook hier het lichtende voorbeeld. De cursusduur moest bekort worden - het baccalaureaat
(bachelor's degree) werd vaak als mogelijkheid geopperd -, studies moes-

53 Zie bijvoorbeeld: Rapport van de Contactcommissie Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs (Den
Haag 1957).
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ten meer op de praktijk gericht worden en de universiteit moest een uitdrukkelijke taak krijgen in de persoonlijkheidsontwikkeling van studenten.
De geringe betekenis van de universiteiten voor de ontwikkeling van leidinggevend talent yond zijn tegenhanger in het belang, dat werd gehecht aan
interne opleidingsinstituten, vooral bij de overheid en de staatsbedrijven. De
vorming van officieren in het Nederlandse leger en het opleidingssysteem van
de Rooms Katholieke kerk waren voorbeelden van een type opleiding, dat ook
bij de PTf en Nederlandse Spoorwegen kon worden aangetroffen. Het internaatsconcept was essentieel voor het opleidingsinstituut Voorlinden van de
54
PTf. Dit uitgangspunt was ook een belangrijk ingredient van het Nederlands
Opleidingsinstituut voor het Buitenland, beter bekend als Nijenrode, dat was
opgericht in 1946. Het ging in deze internaten om het vormen van een 'corps'
met een eigen cultuur. 55 Zij boden ambitieuze jongens met een HBS-opleiding,
overwegend afkomstig uit de rniddenstand, toegang tot de managementhierarchie. Voor technologisch geavanceerde bedrijven, als Philips, de Staatsrnijnen, Hoogovens en Koninklijke-Shell werd zo'n opleidingstaak vervuld door
de Technische Hogeschool te Delft, die met deze ondernemingen vaak nauwe
banden onderhield. In het bankbedrijf werden jongelui met een HBS-diploma
rniddels interne opleidingen tot manager klaar gestoomd. Deze nadruk op interne recrutering in de grote Nederlandse organisaties vormde een belemmering voor de ontwikkeling van academische managementopleidingen.
In de vijftiger jaren begon men zich echter ongerust te maken over een tekort
aan ingenieurs. Door de herindustrialisatie werd hun kennis in het bedrijfsleyen steeds noodzakelijker gevonden. Toen in 1951 het besluit werd genomen
een tweede TH in Eindhoven op te richten was daarna in feite het monopolie
van Delft doorbroken. Eindhoven opende haar poorten in 1956. Niet lang daarna werden er ook initiatieven ontplooid om in Twente een soortgelijke opleiding te beginnen. Daarbij was van meet af aan sprake van integratie met niettechnische wetenschappen. De Amerikaanse invloed op de plannen werd
zichtbaar in ideeen over het baccalaureaat, de campus en het tutoraat. 56 Tot op

54 lie voor een uitvoerige en diepgaande behandeling van de PTT-opleiding: PJ . van Baalen,
Opleiding in verandering: een bedriJfshistorische studie van de opleiding vanhogere ambtenaren
bij de PIT, 1945-1970 (Rotterdam 1987), niet gepubliceerde doctoraalscriptie.
55 J.AA van Doom, Organisatie en maatschappij. Sociologische opstellen (Leiden 1966) 194195.
56 lie het rapport dat een belangrijke rol speelde in de oprichting van de T.H. Twente: Sj.
Groerunan, R van Hasselt en F. van Heek,De vestiging van hager onderwijs in Oost-Nederland:
een nadere uitwerking (Enschede 1959).
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zekere hoogte bleken zij ook te zijn gerealiseerd toen de TIl Twente in 1964
werd geopend.
De ontwerpen voor academische vemieuwing op Amerikaanse leest hadden
vooralsnog weinig invloed op de opleiding van leidinggevenden in Nederland.
De integratie van de benaderingen van ingenieurs en psychologen - wetenschappelijke bedrijfsvoering en menselijke verhoudingen - bleven in de hier
besproken periode nog grotendeels buiten de muren van de universiteit en de
hogeschool.

Initiatieven in de richting van bedriifskunde
Ondanks de weerstand die in Nederland bestond tegen het universitair opleiden van managers, werd het thema in de jaren vijftig weI besproken door leden van de academische gemeenschap en de (grote, multinationale) industrie. Hierbij speelde de beschikbaarheid van Marshall-gelden een stimulerende rol. In 1952 bracht een groep vooraanstaande managers 57 een bezoek
aan de Verenigde Staten om er het verschijnsel 'Management Development'
van nabij te leren kennen. In haar verslag 58 pleitte de groep voor de oprichting van een management development-instituut, in samenwerking met bestaande universiteiten en adviesbureaus. De oprichting van het International
University Contact for Management Education (IUCME) in 1952, op initiatief van Berenschot, stimuleerde eveneens de discussie over managementopleidingen. In 1956 bracht A. Wattel, die later zeer actief werd in het Nederlandse managementonderwijs 59, een bezoek aan Amerikaanse businessschools (Wharton, MIT en Harvard). Hij was toen nog student in de bedrijfseconomie te Groningen. In zijn verslag 60 legde Wattel plannen ter tafel
voor een curriculum van de business-school. Hij benadrukte de wenselijkheid van een brede intellectuele ondergrond en specialisatie in tenminste een
funktioneel gebied van het management, aangezien de student na zijn afstuderen niet meteen manager zou worden. Wattels voorkeur ging meer uit

57 Daaronder waren managers van Esso, Unilever, 'De Zeeuw', Staatsmijnen, Van V1issingen
& Co., Stork, Nederlandse Spoorwegen, en de directeur van het NIPG.
58 Wie voigt ons op? Contactgroep Opvoering Produktiviteit (Den Haag 1952).
59 Hij speelde een centrale rol bij de oprichting van Bedrijfskunde Groningen en was daarvoor
al betrokken geweest bij de oprichting van Bedrijfskunde Eindhoven. Later is hij nog actief geweest bij de verdere ontwikkeling van Nijenrode en de opzet van bedrijfskunde aan de Open Universiteit
60 A Wattel, The teaching of organization and management of an enterprise at universities
and in industry in the United States. Report of personal experiences (philadelphia 1956).
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naar de vemieuwde, dat wil zeggen sterk verwetenschappelijkt, opleiding
van Wharton en de curricula van Cornell en MIT, dan naar het conservatieve Harvard. Hij bepleitte een wiskundige basis voor de toekomstige bedrijfskundestudent. Wattel zag overigens geen noodzaak voor nieuwe business-schools in Nederland, aangezien de vereiste cursussen gemakkelijk aan
bestaande curricula konden worden toegevoegd. Hoogstwaarschijnlijk heeft
hij daarmee de bedrijfseconornie op het oog gehad.
Vanwege het belang dat werd gehecht aan aktiviteiten op het gebied van
management development organiseerden particuliere instellingen en adviesbureaus buiten de acadernische wereld allerlei cursussen op dit terrein, waarbij
zij overigens weI academici als docenten inhuurden. Het NlVE gaf cursussen
op alle gebieden van het management, met nadruk op produktie en fmancie61
ringstechnieken. In 1953 werd het Nederlands Centrum voor Directeuren
opgericht dat een breed scala van conferenties en studiebijeenkomsten organiseerde. In het zelfde jaar werd op initiatief van de Nederlandse Maatschappij
voor Nijverheid en Handel de Stichting Studiecentrum Bedrijfsbeleid opge62
richt, dat zich op het hogere kader van grote bedrijven richtte. Dat de uni versiteiten langzaam aan ook belangstelling gingen tonen voor deze groeiende
branche, bleek uit de oprichting van de SIOO, de Stichting Interuniversitaire
Opleiding in de Organisatiekunde. Deze Stichting zou zich naderhand steeds
meer tot een adviseursopleiding ontwikkelen.

Continuiteit en verandering
Op het eerste gezicht laat de periode 1945-1960 een groeiende acceptatie
zien van de Noordamerikaanse ideeen over management en managementonderwijs. Maar de geschiedenis toont ook dat de ideeen niet onverkort werden overgenomen; zij werden binnen een bestaande context aangepast.
Naast de veranderingen valt vooral de continuHeit in het Nederlandse managementdenken en -praktijk op. Het wantrouwen dat zakenlieden koesterden
jegens de universitaire wereld, de nadruk op interne loopbanen voor leidinggevenden en de opvatting van de universiteit als een instelling, die zich
diende te beperken tot zuivere wetenschaP, waren allemaal factoren die op
61 Data over management development zijn gebaseerd op: Formazione dei quadri e innovazione gestionale nelle piccole e medie imprese. FORMEZ, Centro di Formazione e Studi per il
Me:zzogiorno (Roma 1976).
62 In zijn vroege jaren stond het instituut bekend als 'Berg en Dal', naar het hotel waar de
bijeenkomsten plaatsvonden. In 1983 koos men een nieuwe naam 'Semafor': Senior Management
Forum

KARS1EN EN DE MAN BEDRIJFSKUNDE EEN NIEUWE LOOT?

319

de achtergrond de ontwikkeling van het academische managementonderwijs
sterk hebben be'invloed. Dit blijkt al uit de eerste voorsteUen voor academisch managementonderwijs, die vooral werden gezien als aanvullende
praktische training en niet als nieuwe curricula. De verondersteUing dat een
leidinggevende eerst een yak moest leren, alvorens zich met management
bezig te houden, bleef in Nederland lange tijd gekoesterd. Dat verklaart ook
de nadruk op het postacademisch onderwijs in management development.
Management als zelfstandige, door middel van academisch onderwijs over
te dragen, discipline, was vreemd aan de bestaande opvattingen over leiding
en organisatie. Ret 'nieuwe paradigma' in de zin van Locke kreeg in Nederland
nauwelijks een kans.

ill. Het ontstaan van bedrijfskunde (1960-1977)

Groei en Verandering
Bedrijfskunde is als een universitaire studierichting ontstaan in de jaren zestig en de vroege jaren zeventig. Ret was een periode van verandering en vernieuwing en dat werkte door in opvattingen over het onderwijs. De vemieuwing van managementdenken en -onderwijs yond plaats tegen de achter63
grond van stijgende welvaart en een expanderende consumptiemaatschappij. Een ander type werknemer deed van zich spreken. Rij stelde hogere
eisen aan zijn werk en zijn werkomgeving en accepteerde autoriteit minder
klakkeloos dan voorheen. De sterke positie van de werknemers op de arbeidsmarkt, die werd veroorzaakt door een toenemende krapte, gaf hem
meer zelfvertrouwen. Er was sprake van een verharding van de arbeidsverhoudingen. Tegelijkertijd vonden structurele veranderingenin het bedrijfsleyen plaats. Textiel, eens een sterke bedrijfstak, raakte in verval, en de mijnen in Limburg werden gesloten. In de jaren zeventig yond in de scheepsbouw een ingrijpend proces van herstructurering plaats. Verdere rationalisatie door middel van technieken van wetenschappelijke bedrijfsvoering - nu
in toenemende mate verbonden met de computer - yond plaats in de industrie. Er deden zich concentraties voor in verschiUende branches en bedrijfstakken. 64 Massa-ontslagen konden vaak niet worden voorkomen. Ret verlies
63 Tussen 1955 en 1970 verdubbelden de reeIe lonen, zie: W.S.P . Fortuyn, Kerncijfers 19451983 van de sociaal-economische ontwikkeling in Nederland. Expansie en stagnatie (Deventer
1983).
64 A W.M. Teulings, red., Herstructurering vande industrie: praktijk, beleid enperspectief(A1phen aan den Rijn 1978).
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aan banen leek tot 1973 te worden gecompenseerd door de groei buiten de
industrie. Na 1973 werden er echter crisis-symptomen zichtbaar, die de
groei van de werkloosheid sterk aanwakkerden.
Deze veranderende sociale en economische context betekende een uitdaging
voor het management, dat veel vanzelfsprekendheden zag verdwijnen en met
nieuwe taken werd geconfronteerd. Welke bijdrage had de academische wereId in deze nieuwe situatie te bieden?

B edrijfseconomie en de sociaJe wetenschappen
In de bedrijfseconomie bleef men het accent leggen op de wetenschappelijkheid van economische theorieen en kwantitatieve methoden. De ontwikkeling van electronische gegevensverwerking stimuleerde het gebruik van
operations research. Lineaire prograrnmering en verwante technieken werden op operationele planningsvraagstukken toegepast en de eerste bedrijfssimulaties werden gemtroduceerd. 65 Naast het groeiende vertrouwen in de
techniek van het managen brachten de gedragstheorieen, zoals ontwikkeld
door H. Simon, R.M. Cyert en J.G. March, echter een vernieuwend element
in het bedrijfseconomisch denken waardoor het geloof in perfecte rationaliteit begon te wankelen. Marketing en ondernemingsbeleid (corporate planning, business policy) - onderdelen die in de Nederlandse traditie tot nog toe
weinig aandacht hadden gekregen -werden uit Amerika geiinporteerd. Systeemtheorie en systeemanalyse werden in de latere jaren gezien als een nieuwe benadering waarop analyses van organisaties goed leken te kunnen worden gefundeerd. 66 Deze nieuwe ontwikkelingen vonden overigens voor een
deel buiten de bedrijfseconomie plaats, in de nieuwe bedrijfskundige (inter)faculteiten.
De sociale wetenschappen gedijden in het klimaat van de jaren zestig en
zeventig. Dit gold ook voor de bedrijfssociologie en -psychologie. Met de
toegenomen macht van de vakbeweging en de aandacht voor de eisen, die
werknemers aan werk en organisatie begonnen te steUen, kon de sociale benadering van bedrijfsvraagstukken zich in een groeiende belangsteUing verheugen. Bij het stijgend aantal conflicten in bedrijven wierpen specialisten van
het sociale management zich in toenemende mate op als deskundigen om integratie tussen mens en bedrijf te bewerkstelligen. Dit kwam bijvoorbeeld tot

65 Zoals INTOP bij de Stichting Bedrijfskunde te Rotterdam.
66 Hier was met name de Systeemgroep Nederland actief, door A Hanken e.a . opgericht in
1970.
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uitdrukking in de Protestants-Christelijke benadering van H.J. van Zuthem aan
67
de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het veldexperiment of 'action research' , een mengvorm tussen praktijk en wetenschap, genoot een toenemende
populariteit onder de sociale wetenschaps beoefenaren.68
Thema' s als overleg, medezeggenschap en macht kregen veel aandacht. Dit
bleek onder meer uit het werk van C.J. Lammers en zijn medewerkers aan de
Rijksuniversiteit te Leiden. Hij introduceerde in Nederland de ideeen van de
Amerikaanse onderzoeker R. Likert, die in het denken over arbeid een grotere
plaats toebedeelde aan de wensen en verwachtingen van werknemers dan
voorheen het geval was geweest en daarmee het revisionisme van de 'Humanrelations' benadering inluidde. De bedrijfssociologische studiedagen van
69
1964 werden geheel aan het thema medezeggenschap in het bedrijf gewijd.
De COP speelde een stimulerende rol in de verbreiding van ideeen over
participatief management en organiseerde veldexperimenten met werkoverleg
en werkstructurering. Het NIPG liet zich ook niet onbetuigd bij het uitdragen
van nieuwe opvattingen op het gebied van arbeid en organisatie. H.J.J. van
Beinum en anderen propageerden opvattingen over de sociotechniek, zoals
deze binnen het Tavistock Instituut waren ontwikkeld. Dit Instituut stond na
experimenten in de mijnbouw een benaderingswijze voor, waarbij technische
elementen in combinatie met sociale factoren richting moeten geven aan een
organisatie. Onder invloed van de systeembenadering werd het individuele
niveau verlaten en dat van de werkgroep als uitgangspunt genomen. De technische en sociale subsystemen dienen zodanig op elkaar te worden afgestemd
dat economische en sociaal-menselijke doeleinden tegelijkertijd nagestreefd
70
kunnen worden.
Terwijl in deze benadering het consensusdenken sterk op de voorgrond trad,
kreeg men in de vroege jaren zeventig steeds meer oog voor macht en conflict.
Dit was een afspiegeling van de onmiskenbare verharding in de arbeidsverhoudingen in die tijd.71 Besluitvorming inkleine groepen kreeg veel aandacht.

67 H.J . van Zuthem,De integratievande onderneming alssociologisch vraagstuk (Assen 1961).
68 J .F . den Hertog, Werkstructurering. Ervaringen met alternatieve werkorganisaties binnen
het Philips bedrijf (Alphen aan den Rijn 1977).
69 Het verslag van deze studiedagen is te vinden in: C.J. Lanuners, red., Medezeggenschap en
overleg in het bedrijf(Utrecht/Antwerpen 1965).
70 Vergelijk MR Weisbrod, Productive workplaces (1987) hoofdstukken 7 en 8.
71 Voor een overzicht van de discussie zie: A W.J .E. van de Bunt, K. T.A Halbertsrna en M
Mulder, red., Macht in en rond organisaties (Alphen aan den Rijn 1977).
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'T-group training', 'organisatie-ontwikkeling' en 'team-building' werden aan
het vocabulaire van de moderne manager toegevoegd.
Hoewel de nieuwe ontwikkelingen in de sociologie en psychologie metmanagementproblemen te maken hadden, werden deze nauwelijks middels opleidingen aan leidinggevenden doorgegeven. Wei kwamen managers via de
veldexperimenten en andere onderzoeken indirect in aanraking met de nieuwe
ideeen over management. Desondanks speelden de sociale wetenschappen een
belangrijke rol bij de totstandkoming van de bedrijfskunde.

De start van bedrijfskunde
De praktische invloed van de nieuwe management-ideeen moest in de jaren
zestig nog beginnen. Het opleidingsniveau van de Nederlandse manager was
nog laag. In 1960 had slechts 12% van de NV-directeuren een academische
titel. 72 Ook was de directeur gemiddeld vrij oud, zodat hij spoedig vervangen zou moeten worden. De overwegend interne recrutering van de leiding
in de Nederlandse bedrijven leidde tot een sub-optimale allocatie van managerstalent. Hoewel een toenemend aantal jonge academici - juristen, bedrijfseconomen en ingenieurs - tot het Nederlandse bedrijfsleven toetrad,
voorspelden diverse rapporten een tekort aan academisch geschoolde managers in de toekomst. In 1961 had op initiatief van IUCME een delegatie van
vertegenwoordigers van universiteiten en bedrijfsleven een bezoek aan de
Verenigde Staten gebracht. Deze reis leverde een rapport Op73, waarin werd
verwacht dat voor zo'n 120.000 funkties in Nederland een academische opleiding in management en organisatie een vereiste was. Ter bevordering van
de opleidingsbehoefte schetste het rapport hoofdlijnen van wat later bedrijfskunde zou worden: een studie na het kandidaatsexamen op een interdisciplinaire basis. De docenten voor zo'n studie dienden in het buitenland lees: Amerika - opgeleid te worden. Hoewel zulks niet openlijk in het rapport naar voren werd gebracht, leek er duidelijk een voorkeur te bestaan
voor een nieuwe facuiteit, op te richten door de NEH te Rotterdam en de TH
74
te Delft. Hoe het ook zij, in Rotterdam begon in 1966 de Stichting Be-

H.A Becker, MafUJgement aLs beroep. Kenmerken van de mafUJgersgroepering in socioLogisch perspectie/ (Den Haag s.a.).
73 Onderwijs en onderzoek inzake Leiding van bedrijven en insteLLingen. Connnissie Opvoering
Produlctiviteit/Sociaal-Economische Raad (Den Haag 1964). Het rapport leidde tot oprichting
van een studieconnnissie bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (Philips, Unilever, IBM,
en hoogleraren, onder wie Berenschot.
74 C. Brevoord en J .J . Kamp, Bedrijfskundig jourfUJaL. In opdracht van de Connnissie opvoering
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drijfskunde een plan uit te werken voor de oprichting van de Interuniversitaire InterfaculteitBedrijfskunde. Een gift van de Koninklijke Nederlandse
Petrolewn Maatschappij, gevolgd door giften van de Algemene Bank Nederland, AKU, Amrobank, Hoogovens, Kon. Zout Ketjen, Philips en Unilever, leverde het financiele draagvlak voor de Stichting. Injuni 1969 werd de
Interfaculetit Bedrijfskunde in Delft opgericht en een jaar later stroomden
de eerste studenten binnen.
Naast dit initiatiefhad de minister van Onderwijs Cals in 1961 de Comrnissie
Technische Studie en Maatschappijwetenschappen in het leven geroepen onder voorzitterschap van L. Neher, die, al eerder op dit gebied actief was ge5
weest. In haar rapport van 196i benadrukte zij het belang van de sociale
wetenschappen voor de opleiding van ingenieurs. De sociale wetenschappen
moesten de ingenieur voorbereiden op de complexiteit van de modeme industriele samenleving. In het curriculwn moesten filosofie, psychologie, econornie (inclusief organisatietheorie) en recht worden opgenomen om de geestelijke horizon van de ingenieurs te verruimen. Naast deze aanbeveling gaf de
comrnissie een reactie op het voorstel van de T.H. Eindhoven om een studierichting bedrijfskunde op te zetten. Het studieprogramma vertoonde volgens
de commissie veel gelijkenis met het 'Unified Curriculwn' van het 'Department of Engineering' van de de Universiteit van California. Hoewel de commissie positief stond tegenover het Eindhovense initiatief, adviseerde zij de
minister om bedrijfskunde nog niet in het Academisch Statuut op te nemen.
In Eindhoven ging in 1962 binnen werktuigbouwkunde een bedrijfskundig
getinte specialisatie van start. In 1966 begonnen vijftig studenten daar een
postpropaedeutische bedrijfskundestudie. In 1969 werd dit programma door
een zelfstandige vijfjarige studie vervangen, en drie jaar later werd bedrijfskunde in het Acadernisch Statuut opgenomen.
De plannen van Eindhoven werden al ras gevolgd door de TH Twente. Vanaf
het begin had het in de bedoeling gelegen een bedrijfskunde-opleiding deel te
laten uitmaken van het onderwijsaanbod. In 1968 startte er een post-baccalaureaatsstudie bedrijfskunde. Hoewel de traditionele universiteiten aanvankelijk
buiten dit proces bleven staan, was de aandacht voor deze nieuwe opleiding
duidelijk merkbaar. Naast de dissertatie van Wattel uit 196276 over management development kreeg de socioloog H.A. Becker middels een gift van de
Produktiviteit van de Sociaal-Economische Raad (Lei den 1971).
75 Rapport van de Commissie Technisclu! Studie en Maa/schappijwetenschappen (november
1962).
76 A Wattel, Vorming van leidinggevende arbeid in de onderneming. Het economisch-organisatorische vraagstuk van management-development (Leiden 1962).
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Rotterdamse Bank NY de gelegenheid een onderzoek te doen naar het beroep
van de manager. Ook hij wees op het kwantitatieve tekort aan geschoolde
n
managers en de lage graad van professionalisering. Ook Horringa onderstreepte in een studie uit 1966 Ondememingsbestuur in de modeme samenleving dat de stijl van leidinggeven moest worden herzien. Professioneel opgeleide managers waren meer dan nodig. 78 Tezelfdertijd wijdde het tijdschrift
Doelmatig B edrijfsbeheer een serie artikelen aan de business school van de
79
toekomst. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, particuliere opleidingsinstituten en professoren gaven in dit blad hun visie op de toekomstige
business school. Bedrijfseconomen van de Rotterdamse Hogeschool lieten
zich in positieve zin uit over de business school-gedachte.
In Groningen vonden sinds 1967 besprekingen plaats tussen de bedrijfseconomen en die afdelingen in de sociale faculteit die zich met organisatie en
management bezighielden. Uiteindelijk leidden deze gesprekken tot plannen
om een zelfstandige studie bedrijfskunde op te zetten. Er was naast politieke
behendigheid zeer veel geduld nodig om in de gepolitiseerde universiteit van
de jaren zeventig het draagvlak voor een nieuwe studierichting op te bouwen.
In 1976 werd bedrijfskunde in Groningen uiteindelijk opgericht en een jaar
later kwamen de eerste studenten binnen. Buiten dit universitaire initiatief
ontwikkelde zich in de jaren zeventig in Nijenrode een volledige studie bedrijfskunde: vanaf 1972 werd een Bachelor of Business Administration curriculum aangeboden. Het duurde daarna nog tien jaren, voordat Nijenrode een
volledige acadernische status kreeg en een eerstefase-opleiding bedrijfskunde
kon aanbieden.
Dankzij een combinatie van verdraagzaamheid en mime beschikbaarheid
van rniddelen zag men in deze jaren kans bedrijfskunde binnen het universitaire bestel aanvaard te krijgen. Tot een echte discussie over inhoud en vorm
van academisch managementonderwijs kwam het echter niet. Praktijkgerichtheid en samenwerking met het bedrijfsleven stonden binnen deze nieuwe opleiding op de voorgrond. Dientengevolge leek bedrijfskunde op een gespannen
voet te staan met traditionele universitaire opleidingen, een spanningsveld dat
men ook in Engeland kende waar de business school niet werd gei'ntegreerd
80
in de academische wereld. In Nederland kwam het tot een tweedeling tussen

77
78

Becker, op. cit.
D. Hornnga, Ondernemingsbestuur in de moderne samenleving . Hoofdstuk III, 'Kracht en
zwak:te van het Familiebestuur'(Utrecht/Antwerpen 1966).
79 Naar een business school in Nederland, Doelmatig bedrijfsbeheer 18 (1966) en 19 (1967).
80 Locke op. cit., hoofdstuk 4 en 5
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bedrijfskunde en bedrijfseconomie die men in andere landen heeft willen vermijden. 81

Groei en consolidatie van de nieuwe opleiding
De bedrijfskunde-opleidingen werden opgericht in een tijd waarin de universiteiten een ongeevenaarde groei doonnaakten. In 1969 betraden ongeveer vijfduizend afgestudeerden de Nederlandse arbeidsmarkt. Tien jaar later was dat aantal reeds verdubbeld. 82 In deze periode trokken vooral de sociale wetenschappen veel studenten aan. De democratiseringsbeweging aan
de universiteiten had haar wortels in deze snel groeiende faculteiten. De belang stelling voor het vak economie bleef vrijwel constant en maakte zelfs
een lichte daling door tussen 1965 en 1970, van 10% naar 9% van het totaal
aantal studenten. Het aantal bedrijfskundestudenten bleef in de begintijd van
de bedrijfskunde zeer bescheiden. Hun aantal studenten steeg van 50 in
1966 tot zo'n 700 in 1981. Het duurde tot 1987 voordat het aantal afgestudeerden hoven de 500 uitkwam, dat is minder dan 2% van het totaal aantal
afgestudeerden. In de jaren tachtig kreeg bedrijfskunde desondanks de wind
mee. 83 Het opvallende is dat dit geschiedde op een moment, dat de positie
van de academicus op de arbeidsmarkt over het algemeen slechter werd.
Van de weeromstuit gingen studenten de arbeidsmarkt meer dan voorheen
in hun studiekeuze betrekken. Er was duidelijk sprake van een herwaardering van ondememerschap, markt en winst. Ben carriere in het bedrijfsleven
werd in toenemende mate geprefereerd hoven een toekomst in wetenschap,
gesubsidieerde sector of overheid.

81 Vergelijk RP. Amdam, 'Different traditions in the Norwegian academic business context',
C.J . Norstrom,' The development of business administration in Norway 1936-1945' en R Pieper
'The bistory of business administration and management education in the two Germanies'. Lezingen tijdens het Berch Symposium Uppsala 14-16 sept. 1991 (verschijnt 1992).
82 Viifentachtig jaren statistiek in tijdsreeksen. Centraal Bureau voor de Statistiek (Den Haag
1984).
83 Deze aantallen wijken enigszins afvan die van het CBS. De hier opgenomen gegevens zijn
voor een eerdere publicatie direct door ons bij de betreffende faculteiten verzameld. Zie M.R
van Gils, L. Karsten en H. de Man, 'Bedrijfskunde: Veri eden, heden en toekornst', S.K.Th. Boersma en O.AM. Fisscher, red., Structureren van het ongestructureerde (Groningen 1987) 13-46.
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TABEL 1. Aantallen eerstejaarsstudenten en afgestudeerden bedrijfskunde
jaar

instroom

afgestudeerden

50
50
125
125
200
229
181
224
280
284
448
560
634
679
1.068
1.141
1.397
984
1.205

1
7
28
120
120
179
148
183
198
202
229
274
347
390
414
561

1966/67
1967/68
1968/69
1969nO
1970m
1971n2
1972n3
1974n5
1975n6
1976m
1977n8
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
Bron: eigen inventarisatie

Niet aIleen bedrijfskunde maar ook bedrijfseconomie profiteerde van deze
verschuivingen. Mede door de numerus flXus van bedrijfskunde groeide het
aantal econorniestudenten.
TABEL 2. Aantallen afgestudeerden in ecofUJmie en bedrijfskunde

1974n5
1979/80
1985/86
1987/88

totaal

economie

techn.bdk

alg. bdk

9928
10.127
15.164
20.667

812
807
1513
2033

85
93
262
287

46
100
387
330

totaal bdk
131
193
649
619

Bron : zakboek onderwijsstatistieken, CBS 1989

De belangstelling voor bedrijfskunde werd ook sterk in de hand gewerkt
door het onderwijsbeleid van de overheid. Terwijl bedrijfskunde oorspronkelijk was opgezet aIs een postkandidaatsopleiding, werd zij vanaf 1982 in
het keurslijf van de tweefasenstructuur geperst. De Delftse Interfaculteit Be-
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drijfskunde verhuisde gelijk met deze verandering naar Rotterdam en werd
als Faculteit Bedrijfskunde een gewoon onderdeel van de Erasmus-universiteit. Naast de eerste fase werd een op Amerikaanse leest geschoeid MBAprogramma gestart. Daamaast kreeg Nijenrode als Universiteit voor Bedrijfskunde een volledige academische status. Bovendien ontwikkelde men
in Nijmegen binnen een nieuwe Faculteit der Beleidswetenschappen, initiatieven om een eigen bedrijfskunde-opleiding op te zetten. Met de start van
deze opleiding in 1990 zijn er momenteel zes voltijdse (eerste fase) acadernische opleidingen in de bedrijfskunde: Eindhoven, Twente, Rotterdam,
Groningen, Nijenrode en Nijmegen. Tot slot werd er vanaf 1984 aan de
Open Universiteit een voUedig bedrijfskundig curriculum opgebouwd,
waaraan Wattel een belangrijke bijdrage leverde. In 1992 zal het mogelijk
zijn via de Open Universiteit in de bedrijfskunde af te studeren.
De tweefasenstructuur heeft bedrijfskunde gelijk geschakeld met andere
academische studierichtingen. Met de invoering van de Voorwaardelijke Financiering is bedrijfskunde gedwongen onderzoek te verrichten en zich niet
aIleen meer te orienteren op praktijkgericht onderwijs. Vooralsnog lijkt het er
niet op, dat de afzetmarkt problemen voor de afgestudeerde bedrijfskundigen
zal opleveren. In 1984 voorspelde het adviesbureau McKinsey nog een onverzadigbare behoefte aan bedrijfskundigen: er zouden er zevenduizend per jaar
84
nodig zijn. Terwijl in datzelfde jaar het aantal afgestudeerden de driehonderd
nog niet haalde, werd voorspeld dat deze output in 1995 tot ongeveer 1400
..
85
zou ZlJn gestegen.
Hoewel de afzetmarkt de afgelopen jaren gunstige signalen te zien heeft
gegeven, zijn er tezelfdertijd veel vragen gerezen over de identiteit van de
bedrijfskundige. Gesprekken met grote ondernemingen (o.a. Shell, Unilever,
Fokker, Amro) hebben geleerd, dat de waardering voor de bedrijfskundige
meer schuilt in zijn of haar inzetbaarheid en flexibiliteit dan in kennis of professionaliteit. Voor funkties waar het in de eerste plaats op kennis aankomt,
geeft men de voorkeur aan specialisten uit de traditionele studierichtingen. Dit
86
beeld spreekt ook uit ander onderzoek. Daar doet men overigens de aanbeveling in de opleiding vooral praktische vaardigheden zoals onderhandelen,
presenteren, het gebruik van software en het schrijven van rapporten te versterken. Het beeld van de bedrijfskundige dat hier wordt gepropageerd, heeft
84 Symposium bedrijfskunde. Noordwijk, 29-30 november 1984, Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, Cs-Gravenhage 1984).
85 Tj.A Maris, Nieuwe kansen op de arbeidsmarkt (Deventer 1987).
86 C. van Dam, J.A Keizer en P .M. Kempen, 'Living apart together: over de spanning tussen
theorie en praktijk in de bedrijfskunde', Bedrijfskunde 62 (1990) 173-187.
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weinig te maken met het ideaal van de wetenschappelijk, geprofessionaliseerde manager uit de jaren vijftig en zestig, waaruit bedrijfskunde is voortgekomen. Daarmee is dan tevens het probleem onderkend van de status van de
bedrijfskunde-opleiding. 87

Tot Slot
Locke heeft er in zijn vergelijkende studie over de organisatie - en managementopleidingen op gewezen, dat de oorspronkelijke aanpak van de business school gericht was op een beroepsopleiding, waarbij kennis en inzichten die ontwikkeld waren in andere disciplines werden toegepast. Dit oude
paradigma is door het gewrijf en geschuur van managementopleidingen tegen de alma mater verwaterd geraakt. De academisering van de business
school heeft geleid tot een grotere invloed van technieken, die op kwantificeren en rekenen zijn geent. Lineair prograrnmeren, operations research,
kortom mathematisering diende het nieuwe fundament te gaan vormen. Locke trekt hierbij een duidelijk parallel met het paradigmabegrip dat T. Kuhn
voor de natuurwetenschappen heeft ontwikkeld. "The new paradigm in management studies was really a matrix of interlocking, mutually conditioning
scientific relationships in which no one science or discipline predominated,
unless it was the instrumentality of mathematics". 88 Daarbij nam volgens
Locke het denken in termen van operations research vooral in Engeland en
de Verenigde Staten een centrale plaats in.
In het ideaalbeeld van de professioneel opgeleide N ederlandse manager
lijkt dit nieuwe paradigma niet zo'n doorslaggevende rol te hebben gespeeld. In meer of mindere mate heeft men hier altijd oog gehad voor de
menselijke kant van de organisatie, die zich moeilijk in zo'n aanpak laat
vertalen. En het is ook maar de vraag of die weg moet worden ingeslagen
nu allerwegen de kritiek op het nieuwe paradigma losbarst. Niemand minder dan R. Ackoff, een van de operation research pioniers, ziet in deze
benaderingswijze van managementvraagstukken een "mathematic masturbation without substantive know ledge of organizations, institutions or their
87 Vergelijk C. van Dam, 'Vijftigjaar bedrijfskunde 1965-20.15', en de reactie van MR van
Gils, ' Van Dam en de zin en onzin van de algemene bedrijfskunde'. Beide in Bedrijfskunde
63(1991) 4-20..
88 Locke, op. cit. , 24. Overigens heeft de Harvard Graduate School of Business Administration
rich vanwege haar pre-occupatie met de case methode veTTe gehouden van dit nieuwe paradigma.
Idem, 160-161.
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management"~9 Het lijkt er verder op dat bedrijfskunde haar oorspronkelijke doeistelling van praktijkgeorienteerde opleiding hoog moet houden
en kritisch moet staan ten opzichte van de pretenties van de modeme wetenschapsbenadering. 90 De twijfel over het modeme karakter van die benadering kan haar daarbij van dienst zijn. 91
Steun leveren aan het oplossen van managementproblemen heeft aileen kans
van slagen aIs het onderwijs afziet van een wetenschapsbenadering die universele pretenties heeft. De economische ontwikkelingen in Amerika en Japan
hebben aangetoond hoe doorslaggevend cultuurgebonden aspecten zijn. Dit
moet ook op het niveau van het onderwijs zichtbaar blijven. Een succesvolle
managementopleiding staat en vaIt met het aantrekken van mens en die gemteresseerd zijn in een programma, dat eigenlijk gericht is op het verbeteren
van maatschappelijke welvaart en welzijn. De Europese context mag daarbij
niet verwaarloosd worden.

* Wij danken H. Dijkgraaf, L. van Es, K. Gelderman, M.R. van Gils, A van
Goor, PP. Storm en J van der Werf voor commentaar op eerdere versies. P.
van Baalen is bezig over hetzelfde onderwerp een dissertatie te schrijven getiteld 'De geschiedenis van het academisch managementsonderwijs in Nederland in het licht van de ontwikkeling van de Amerikaanse business
schools, 1945-1990'.

89 Geciteerd bij Locke op. cit., 39.
90 Overigens signaleerde Locke nog een belangrijk onderscheid tussen technische bedrijfskunde en algernene bedrijfslrunde. 'The business academic is an outsider who is trying to find
out what is going on inside the firm. That is why so much business school research takes the form
of case studies, participative projects and surveys. In an engineering school scientific experimentation in the Baconian sense of laboratory work is important', Locke op. cit., 43.
91 Vergelijk St Toulmin, Cosmopolis. The hidden agenda of modernity (New York 1990).
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