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I

Techniekgeschiedenis tussen de zusterdisciplines
ERNST HOMBURG, BEN GALES EN GEERT VANPAEMEL

Techniekgeschiedenis heeft zich de laatste decennia ontwikkeld tot een aparte tak
aan de boom van de geschiedwetenschap. Voor die tijd zagen sommigen het vak
als een aanhangsel van de wetenschapsgeschiedenis, terwijl anderen het beschouwden als een vrijetijdspassering voor oudere ingenieurs. Eerst in Duitsland en de
Verenigde Staten en vervolgens in vee 1 andere landen kwam daarin verandering,
zo ook in Nederland. Vanaf het begin van de jaren zeventig ontstonden organisaties op dit terrein, de Werkgroep Geschiedenis van de Techniek (1974) en de Afdeling Geschiedenis der Techniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
(1980). Er kwamen techniekhistorische leerstoelen aan de Technische Universiteiten en er werden aparte tijdschriften opgericht: het laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek (1984) en Erfgoed van lndustrie en Techniek (1992) .
Hierdoor kreeg de beoefening van de geschiedenis van de techniek in Nederland
steeds meer gestalte, met als voorlopig hoogtepunt de publikatie van de zesdelige
Geschiedenis van de techniek in Nederland: de wording van een moderne samenleving, 1800-1890.
Naast een harde kern was en is er een hele brede rand.) Niet aileen professionele
techniekhistorici en ingenieurs bewogen zich op dit gebied, maar ook wetenschapshistorici en filosofen betraden het terrein, evenals bedrijfshistorici, economisch
historici, onderzoekers op het gebied van de zeegeschiedenis, de waterstaatsgeschiedenis, de stads- en milieugeschiedenis, de historische geografie, cultuurhistorici en vele anderen. Dat dat zo is, heeft niet in de laatste plaats te maken met het
feit dat de techniek aanwezig is in vrijwel iedere sector van de moderne maatschappij.
Door die centrale plaats gingen tal van historische disciplines aandacht schenken aan de techniek. Tegelijk zorgde de nadruk op de wisselwerkingen tussen 'techniek en context' voor talloze verbindingslijnen met de omringende vakgebieden.
De tijd is voorbij dat de geschiedenis van de techniek uitsluitend door ingenieurs
I. E. Homburg, 'Geschiedenis van de techniek', Gewina 17 (1994) 43-46 .
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en wetenschapshistorici wordt bestudeerd als een veri eden van bouten en moeren
en daarop gerichte theorieen. Evenzeer is de tijd voorbij dat techniek voor buitenstaanders een zwarte doos was -om in technisch jargon te blijven -, met andere
woorden een doos van Pandora: iets dat intrigeerde, maar ter voorkoming van
rampen beter gesloten kon blijven. De techneuten kregen meer oog voor het belang van de context, voor de vormgeving en voor het functioneren van machines
en andere artefacten. Tegelijkertijd daagden de verbindingen tussen de techniek
en de wetenschap, de cultuur, de politiek en de nijverheid anderen uit om vanuit
hun gezichtspunt visies te ontwikkelen op de techniek en de historische ontwikkeling ervan. Zo ontstond geleidelijk een ander beeld van wat techniekgeschiedenis
is. In dit nog lang niet afgesloten proces lijken zelfs meerdere beelden te ontstaan. 2
Om helder te zijn, moeten beelden zichtbaar gemaakt worden. Oaarom is het
verschijnen van het zesde en laatste deel van de Geschiedenis van de techniek in
Nederland 1800-1890 aangegrepen om de verhouding tussen de techniekgeschiedenis en de 'omringende' disciplines in kaart te brengen. Door op een congres
vertegenwoordigers van verschillende (historische) disciplines de hele serie kritisch te laten analyseren en bespreken, zouden enerzijds de sterke punten en de
grenzen ervan aan het licht komen . Anderzijds kon, zo was de gedachte, tevens de
wijze waarop men de techniek elders in de geschiedwetenschap benadert, worden
omlijnd.
Oit congres, georganiseerd als een gezamenlijke activiteit van het Genootschap
voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek GeWiNa, de Studievereniging voor Sociaal-Economische Geschiedenis, de
Afdeling Geschiedenis der Techniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
en de Werkgroep Negentiende Eeuw, vond op 13 mei 1995 plaats in het Techniekmuseum te Delft. Uitgenodigd waren sprekers afkomstig uit verschillende deelge2. Deze heterogeniteit kenmerkt ook elders het vakgebied. Zie voor recente overzichten:
Klaus Plitzner, 'History of technology in Austria', SHOT Newsletter no . 59 (maart 1993)
4-6; Hans-Liudger Dienel en Paul Erker, 'The history of technology in Germany', SHOT
Newsletter no. 62 (december 1993) 4-6; Per Ostby, 'The history of technology in Norway', SHOT Newsletter no. 63 (maart 1994) 5-6; Joan Lisa Bromberg en Leida Fernandez
Prieto, 'The history of science and technology in Cuba', idem, 7-8; Mikael Hard, 'The
history of technology in Sweden', SHOT Newsletter no. 64 Guni 1994) 5-8; Amitabha
Ghosh, 'History of technology in India: a critical review' , SHOT Newsletter no. 66 (december 1994) 5-7; Agusti Nieto-Galan, 'The history of technology in Spain', SHOT Newsletter no. 67 (maart 1995) 6-9; Fumihiko Satofuka, 'Technology studies in Japan ', New
Icohtec Newsletter no. 14 (november 1994) 13-15 . Voor een stimulerend recent overzicht
van vooral de Amerikaanse ontwikkelingen, met nadruk op de verbindingen met de bedrijfsgeschiedenis, zie: David A. Hounshell, 'Hughesian history of technology and Chandlerian business history: parallels, departures, and critics' ,History and technology 12 (1995)
205-224.
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bieden van de geschiedwetenschap en de techniek. Vanuit de ingenieurswereld
werd prof. dr ir A.P. Oele uitgenodigd, voor de economische en sociale geschiedenis drs E. Horlings, uit de wetenschapsgeschiedenis dr B. Theunissen, vanuit de
politi eke geschiedenis prof. dr S. Stuurman, terwijl voor de techniekgeschiedenis
prof. dr K. Davids het woord voerde. Ruim honderdtwintig belangstellenden waren aanwezig.
De sprekers was gevraagd om vanuit hun specifieke achtergrond ten eerste commentaar te leveren op de wijze waarop de geschiedenis van de techniek in Nederland beschreven is in het genoemde overzichtswerk, en ten tweede de balans op te
maken met betrekking tot de rol die de techniek in de negentiende eeuw heeft
gespeeld in de wording van de Nederlandse samenleving. Aan deze opdracht heeft
geen van de sprekers zich precies gehouden. De voordrachten - zo kunt u hier
nalezen - waren noch een evaluatie van het belang van de techniek in die eeuw,
noch een gedetailleerde kritiek op de beoefende geschiedschrijving. ln feite bewogen de voordrachten zich op het grensvlak van beide vragen. Vanuit hun eigen
achtergronden, ervaringen en visies hielden de sprekers de globale benaderingswijze van de serie tegen het licht. Zij mengden waardering, zo niet bewondering
voor de Geschiedenis van de techniek in Nederland 1800-1890 met suggesties
hoe techniek ook anders kan worden uitgelicht.
De uitgewerkte teksten van hun voordrachten worden hier gepubliceerd, tezamen met een korte inleiding over de organisatie van het project door de voorzitter
van de Stichting Historie der Techniek ir w.J. Wolff, die op 13 mei voorafging aan
de analyses van de commentatoren. Voorts bevat deze reeks een verhaal over de
voorgeschiedenis van het project door dr E. Homburg en een uitvoerige reactie
van de onder leiding van prof. dr ir H.W. Lintsen staande redactie van de serie.
Aile artikelen verschijnen tegelijk en op identieke wijze zowel in hetNEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis als in Gewina: Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde
en techniek. Dit is een gevolg van het feit dat verschillende verenigingen, met een
nauwelijks overlappend ledenbestand, waren betrokken bij de organisatie van het
congres.
In de eerste bijdrage schetst Ernst Homburg het ontstaan van het Eindhovense
onderzoeksproject over 'Techniek en Industrialisatie in Nederland'. Hieruit zou
uiteindelijk de Geschiedenis van de techniek in Nederlandvoortkomen . Hij laat in
zijn bijdrage zien dat het project aanvankelijk kon aansluiten bij techniekhistorisch onderzoek, dat omstreeks 1980 werd verricht aan de universiteit van Leiden
en de Technische Hogescholen Delft en Twente. Later sloegen de verschillende
groepen onderzoekers gescheiden wegen in . Een aantal spanningen dat zichtbaar
.is in de zesdelige serie, blij kt begrepen te kunnen worden uit de ontstaansgeschiedenis van het project. Heterogene vraagstellingen en historische benaderingen
werden door de onderzoekers en redactieleden weliswaar geassimileerd, maar niet
werkelijk hecht met elkaar verbonden en tot een perfecte synthese gemaakt.
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Wanneer men zich echter realiseert hoe veel auteurs een bijdrage leverden aan
de serie, elk schrijvend vanuit zijn eigen achtergrond, dan moet men eerder verbaasd zijn dat er toch nog een betrekkelijk homogeen produkt is uitgekomen. Daarbij
speelde een gestructureerde checklist met aandachtspunten een rol, die gebruikt
werd in de communicatie tussen de auteurs en de redactie. In de bijdrage van W.J.
Wolff - sprekend namens de Stichting Historie der Techniek, de organisatie die
verantwoordelijk was voor het uitgeven van de serie en voor de werving van de
benodigde fondsen - wordt deze checklist ge'introduceerd, terwijl tevens de praktisch-organisatori sche kant van het project kort de revue passeert.
A. Oele had graag meer gelezen over de verbindingen met bouten, een belangrijke vernieuwing van de negentiende eeuw. Hij stelt vast, dat in de meerdelige
techniekgeschiedenis de ingenieur in de schaduw blijft van de koopman . De geschiedschrijving van de techniek biedt vee I context, maar weinig pure techniek.
Daardoor lijkt het alsof de maatschappelijke factoren overheersten, terwijl technici toch ook een zelfstandige impuls uitoefenden. Voorts bepalen bedrijfstakken in
hoge mate de grenzen van de opzet, waardoor de verspreiding van technieken over
die grenzen heen er bekaaid vanafkomt. Datzelfde geldt zijns inziens ook voor de
al dan niet ge'institutionaliseerde netwerken waarbinnen de ingenieurs werkten.
Oele stelt duidelijk de techniek en de technici centraal. Hij gaat niet zover te stellen, dat de zelfstandige impuls van de techniek belangrijker was dan de economische en politieke randvoorwaarden . Wei suggereert hij, dat meer ondernemende
technici en meer waardering voor ondernemende technici een andere negentiende
eeuw in Nederland tot resultaat zouden hebben gehad.
De economische aspecten van de techniekgeschiedenis komen aan bod in de
bijdrage van Edwin Horlings. Hij wijst met name op het probleem van het tempo
en de periodisering van de technische ontwikkeling in Nederland. Vertrekkend
vanuit een macro-economisch groeimodel in de traditie van S. Kuznets schetst de
auteur de rol van de vraagzijde, iets waardoor hij afwijkt van de hoofdstroom
onder fheoretische groei-economen en de door hen ge'inspireerde historici, enkele
decennia geleden nog 'new economic historians' genoemd. Hoewel in sommige
bedrijfstak- en innovatiestudies, zoals die over de winning van delfstoffen, wordt
gewezen op het belang van de vraag, is volgens Horlings de serie in zijn geheel te
sterk georienteerd op het aanbod. Hij plaatst dan ook de vraagkant hier expliciet
tegenover. Door de prominente plaats van de aanbodanalyse komt zijns inziens de
belangrijkste verklaringsfactor van de economisch-technische groei in de serie
onvoldoende uit de verf, namelijk de enorme vergroting van de Nederlandse markt
na 1850.
In tegenstelling tot beide voorgaande artikelen worden in de drie volgende bijdragen de culturele dimensies van de techniek nadrukkelijk in de beschouwing
betrokken. Bert Theunissen opent die rij met een beschouwing over de relaties
tussen wetenschap en techniek. Naar zijn oordeel is het beeld dat daarvan in de
serie wordt geschetst, teveel gekleurd geraakt door moderne, twintigste eeuwse
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theorieen en begrippen. Een goed tegenwicht tegen zo'n verklaring en een relevant onderzoeksthema uberhaupt had, zo stelt hij, het onderzoeken van de kennisidealen van de negentiende eeuwse technici zelf kunnen zijn. Uit de schets van
universitaire wetenschaps- en kennisidealen die Theunissen vervolgens presenteert, blijkt dat er inderdaad interessante onderzoeksmogelijkheden liggen op dat
terrein. Met name zijn idee om het beperkte kader van het gangbare professional iseringsonderzoek te verlaten en te kijken naar beroepsgroep overstijgende ideologieen op het gebied van opvoeding, beschaving en nationale cultuur, is innovatief.
Een vergelijkbare aandacht voor de rol van ideologieen en nationaal-politieke
motieven klinkt door in de bijdrage van Siep Stuurman. Hij benadrukt dat voor
bestuurders en politici technische verandering niet aileen nieuwe problemen en
uitdagingen behelsde. Techniek leverde ook nieuwe machtsmiddelen die bruikbaar waren bij het besturen van een samenleving, en techniek kon een inspiratiebron zijn voor verbeeldingskracht met maatschappelijke consequenties. Beide laatste aspecten komen in de serie nauwelijks aan bod, terwijl de veranderingen in
communicatie het politiek bedrijf ingrijpend veranderden en het Jan Salie-syndroom vooral een politieke boodschap bevatte en een intemationale plaatsbepaling. Stuurman bepleit verder te kijken dan de 'materiele technieken' en het zoeklicht ook te richten op de techniek achter wereldbeelden en de wereldbeelden achter
de techniek.
Waar Stuurman in zijn bijdrage de Nederlander Jan Salie in perspectief plaatst
door de Engelsman James Watt er naast te zetten en daarbij de nationale reacties
op beide figuren vergelijkt, maakt Karel Davids de comparatieve benadering tot
hoeksteen van zijn commentaar. In de serie was beloofd dat, waar mogelijk, een
vergelijking met het buitenland zou plaats vinden. In de praktijk bleef dat beperkt
tot het vermelden van gegevens over de relevante buitenlandse techniek in de casestudies en tot een incidentele vergelijking in de concluderende hoofdstukken. Het
is daarom te verwachten, zo betoogt Davids, dat een systematische vergelijking
met ontwikkelingen in het buitenland nog vele nieuwe inzichten zal opleveren,
ook over de Nederlandse techniek. In die zin is, volgens hem, de serie niet het
eindpunt van het onderzoek van de geschiedenis van de techniek in Nederland,
maar eerder een mooi begin van nieuw, comparatief onderzoek. Dat zou zich overigens niet zozeer op een perfectionering van de geijkte vergelijking met landen
als Engeland en Belgie moeten richten, maar meer op de nog nauwelijks geexploreerde vergelijking met landen met een vergelijkbare bevolkingsgrootte, economische omvang en technische 'staat van dienst' als Noorwegen, Denemarken en
Zwitserland. Een eerste aanzet tot zo'n vergelijking wordt door Davids zelfreeds
gegeven, maar een systematische analyse blijft zonder meer een desideratum voor
toekomstig onderzoek.
Het leek de redactie een goed idee het laatste woord te laten aan de samenstellers van de serie zelf. In hun bijdrage antwoorden zij op de bezwaren en kritieken
die in de vorige teksten naar voren zijn gebracht. Het ging daarbij niet om 'het
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halen van het eigen geJijk'. Wei wordt getracht conclusies te trekken uit de opmerkingen, zowel voor de waarde van wat gepresteerd is, als voor wat verder onderzoek in de toekomst kan bieden. De lezer zal zelf kunnen vaststellen, dat niet op
aile punten een afdoend antwoord kon worden gegeven, maar dat een debat met
nieuwe uitdagingen is gestart.
Wanneer we het geheel overzien, kunnen we concluderen dat het Delftse congres van 13 mei 1995 ruimschoots aan het doel heeft beantwoord de sterke punten,
maar vooral ook de grenzen van de serie Geschiedenis van de techniek in Nederland in beeld te brengen. De gedachte om het territorium van de Eindhovense
techniekhistorici als het ware te laten omsingelen door representanten van aangrenzende disciplines is een gelukkige geweest. Duidelijker dan tot nog toe in
recensies van delen van de serie gebeurde, zijn tijdens deze operatie de contouren
van het Eindhovense project uitgetekend, zijn de witte plekken en blinde vlekken
in kaart gebracht, de sterke bastions gelokaliseerd en plannen ontwikkeld voor
toekomstige veldtochten op het gebied van de geschiedenis van de techniek van de
negentiende eeuw. Het congres vormde de eerste reactie op de serie in zijn geheel.
Door aIle sprekers zijn uitermate interessante en veelbelovende ideeen naar voren
gebracht, die richtinggevend kunnen zijn voor techniekhistorisch onderzoek in de
toekomst.
Een kanttekening dienen we echter te maken. De opzet van het congres bracht
met zich mee dat het commentaar van de sprekers - met Oele en Davids als gedeeltelijke uitzonderingen - vrijwel uitsluitend de synthese-gedeelten betrofvan het
overzichtswerk (de zogenaamde 'cluster' in- en uitleidingen en de delen V en VI)
en niet de talloze innovatiestudies, waaruit de eerste vier delen van de serie zijn
opgebouwd. Dat is zeker een beperking van de hier gepresenteerde bijdragen, want
door de direct betrokkenen zoals Wolff en Lintsen worden deze gedeelten als de
harde kern van de serie beschouwd. Het is evenwel een niet te vermijden beperking. Bespreking van de kwaliteit van de verschillende case-studies had kunnen
geschieden door specialisten. Vooraf was er echter voor gekozen naar de serie te
kijken vanuit wetenschapsgebieden of -benaderingswijzen. Het is natuurlijk van
belang dat de lezer zich bewust is van die beperking. Deze benadering heeft evenwei als voordeel, dat zo een begin is gemaakt met een breed debat dat open staat
voor vele participanten en hopelijk zal doorklinken bij het techniekhistorisch onderzoek in de komende jaren. De dialoog tussen de verschillende medewerkers
aan deze bundel heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de klooftussen droom
en daad een stukje kleiner is geworden en dat van de weemoedigheid die Eisschot
aan zijn vers toevoegde, geen spoor is terug te vinden.

II

Techniek in Nederland (TIN): de (voor)geschiedenis
van een proj ect
ERNST HOMBURG

1. IDleidiDg

Het project ' Geschiedenis van de techniek in Nederland, 1800-1890 ' heeft een
lange voorgeschiedenis gehad en het stond niet op zichzelf. Verschillende andere
Nederlandse techniekhistorici en -sociologen hebben invloed uitgeoefend op de
uitgangspunten en werkwijzen van het project, hoewel ze er in directe zin niet bij
betrokken waren. Doel van dit artikel is het presenteren van een schets van de
(voor)geschiedenis van het seriewerk die zulke invloeden zichtbaar maakt en die
tevens laat zien welke keuzen er in de loop van de tijd gemaakt zijn. Op die wijze
hoop ik bij te dragen tot een scherpere plaatsbepaling van de serie en tot een beter
begrip van de verdiensten en beperkingen ervan.
De basis voor het seriewerk - en de basis tiberhaupt voor de huidige Nederlandse beoefening van de geschiedenis van de techniek -werd gelegd in de tweede helft
van de jaren zeventig. Van de vele initiatieven die toen het Iicht zagen, zal ik drie
wat grotere projecten - elk verbonden met een andere Technische Hogeschool kort beschrijven en daarna nader ingaan op de ontwikkeling van het project dat
hier centraal staat: het Eindhovense project 'Techniek in Nederland' (TIN).'

2. Drie TH's, drie projecteD

Ais eerste noem ik de in 1976 opgerichte, uit sociologen, filosofen en historici
bestaande Leidse Werkgroep Techniek, Technologie en Samenleving onder leiding
van Kees Bertels, die zich vanaf 1977 -daartoe uitgenodigd door de Onderafdeling
Zie ook H.W. Lintsen en E. Homburg, 'Techniekgeschiedenis in Nederland ' , in : H.W.
Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1 890, dee1 VI (Zutphen 1995) 254-266.
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Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de TH Delft - zette aan het schrijven van een 'maatschappijgeschiedenis van de techniek'. Resultaat van hun inspanningen was een uiterst origineel leerboek (Het technisch labyrint) dat ondanks de vele onnauwkeurigheden en het feit dat het al weer vijftien jaar oud is,
nog steeds aan verschillende Nederlandse universiteiten in gebruik is, omdat het
als geen ander leerboek zowel de internalistische als de maatschappelijke, cultureIe en ideologische dimensies van de techniek aan bod laat komen; waarbij 'techniek' bovendien zowel de materiele techniek omvat als het hele complex van sociale, organisatorische en psychologische technieken. De nadelen die deze brede
opzet ongetwijfeld heeft, vall en ruimschoots weg tegen de inzichten die deze aanpak oplevert in de samenhangen tussen modernisering, technische ontwikkeling
en de ontwikkeling van de sociale wetenschappen?
De aanpak aan de twee overige TH's, die gericht was op de studie van afzonderlijke technische innovatieprocessen, verschilde aanmerkelijk van de maatschappijtheoretische benadering-van-het-brede-gebaar van het Leids-Delftse project. In
Twente startte in 1978 een Onderzoek naar determinerende Jactoren en naar de
structuur van het ontwikkelingsproces van technische vernieuwingen (circa J 850J960) onder leiding van de lectorenl hoogleraren Nout van Schelven, Hans Zacher
(eerst) en Peter Boskma (later), waarbij er samengewerkt werd met de Universiteit
Hamburg (Ulrich Troitzsch). Projectuitvoerders werden Wiebe Bijker en Ellen
van Oost in Twente en Jurgen Bonig in Hamburg. Aansluitend bij de multifactorbenadering van het in opmars zijnde veld Technology Assessment en het toen in de
mode zijnde economische innovatie-onderzoek, was het aanvankelijk de bedoeling om op basis van 25 tot 40 techniekhistorische casestudies een theorie op te
stellen die inzicht zou verschaffen in de 'processtructuur' van de afzonderlijk
innovatieprocessen.
Toen in 1982 de eerste resultaten van het Twentse project naar buiten kwamen,
bleek zich evenwel een beslissende wending te hebben voorgedaan. Voortbouwend op de evolutionaire wetenschapstheorie van Toulmin, op de constructivistische kennissociologie van Berger en Luckmann, en op theoretische inzichten van
Boskma, stond nu een 'beschrijvingsmodel' voor het ontwikkelingsproces van tech2 Leden van de Werkgroep T, T & S waren Kees Bertels, Teun Hoefnagel, Marja Gastelaars, Maarten Pieterson, Willem van Hoorn, Sacha Bern en Erik Bloemen, later ook Tannelie Blom, Jacqueline Meulman, Henk van Nieuwenhuijzen en Marjan van der WeI. Zie:
(Werkgroep T, T & S], Maatschappijgeschiedenis van de techniek (wts 1), collegedictaat
TH Delft 1977/78; M. Pieterson (red.), Het technisch labyrint. Een maatschappijgeschiedenis van drie industriele revoluties (Meppel/ Amsterdam 1981); 'De ontwikkeling van de sociale wetenschappen in Nederland (I)', Grajiet, nr. I (1981/82) 1-233; H. W.
Lintsen, bespreking van Het technisch labyrint, Wetenschap & Samenleving 1982, nr. 9,
40-46; M. Gastelaars, Een geregeld leven. Sociologie en sociale politiek in Nederland,
1925-1968 (Amsterdam 1985); en E.S .A. Bloemen, Scientific Management in Nederland
1900-1930 (Amsterdam 1988).
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nische vernieuwingen centraal, waarin 'technische ontwikkelingen beschreven
[werden] als een evolutionair proces van varia tie en selectie van oplossingen'.
Een essentieel verschil met de vroegere benadering was dat men er nu vanuit ging
dat aan technische vernieuwingen en artefacten geen objectieve, eenduidige betekenis kon worden toegekend. Tijdens innovatieprocessen speelde 'betekenistoekenning' een rol, welke afhankelijk was van de sociale groep waartoe een bepaalde 'actor' behoorde. Hiermee was de basis ontvallen aan het idee dat de
techniekgeschiedenis gebruikt kon worden als een gedienstige leverancier van
objectieve feiten die als input zouden kunnen dienen voor een multivariaat economisch innovatiemodel. Aan een verdere theoretische uitwerking van deze uit 1982
stammende ideeen heeft Wiebe Bijker sindsdien met vrucht gewerkt. 3
Het onderzoek over 'technische innovaties' dat in 1978 in Eindhoven startte,
beyond zich aanvankelijk op dezelfde doodlopende, naar causale multifactoriele
modellen zoekende weg van het toenmalige innovatie-onderzoek. Het project behelsde een samenwerking tussen de hogescholen te Eindhoven en Tilburg onder
leiding van de historicus Hans de Vries (KHT), de socioloog Be van Houten (THE)
en de natuurkundige L.1 .F. Broer (THE), met Harry Lintsen en Lex Lemmens als
projectuitvoerders. Centraal stond de vraag: 'Onder welke voorwaarden en omstandigheden werden in Nederland in de periode 1850-1950 technische uitvindingen en ontdekkingen in produktie genomen en toegepast voor het gebruik, en valt
daaruit iets te concluderen omtrent de vorming van een theorie over het innovatieproces?' De te onderzoeken peri ode (1850-1950) en de doelstelling om 'iets' aan
theorievorming te doen, stemden min of meer met de Twentse plannen overeen.
Waar in Twente echter de aandacht uitging internationaal belangrijke vernieuwingen als de uitvinding van bakeliet, de ammoniaksynthese, de Sulzer-weefmachine
3 A.L. van Schelven en H.J . Zacher, 'Geschiedenis van de techniek', in: H. Baudet en H.
van der Meulen (red.), Kernproblemen der economische geschiedenis (Groningen 1978)
193-203 ; A.L. van Schelven en H.J. Zacher, 'Onderzoek naar determinerende factoren en
naar de structuur van het ontwikkelingsproces van technische vernieuwingen (ca. 18501960)' (projectomschrijving, TH Twente 23 augustus 1978); Klaas van Berkel, Wiebe
Bijker, Henk Moll en Lolle Nauta, 'De Merton-these in het licht van de wetenschapsfilosofie
van Toulmin' (Filosofisch Instituut RU Groningen 1978) (zie Kennis en methode 3 (1979)
72-92, m.n. 87); 1. Bonig, 'Projekt Untersuchungen zu determinierenden Faktoren und zur
Struktur des Entwicklungsprozesses technischer Neuerungen (1850-1960). Teilbericht I:
Methodische Uberlegungen' (Universitat Hamburg, l1uni 1982); W.E. Bijker, 1. Bonig en
E.C.J. van Oost, 'The social construction oftechnological artifacts', paper EASST-Conference, Deutschlandsberg, Oostenrijk, 24-26 September 1982; Wiebe Bijker en Ellen van
Oost, 'De sociale konstruktie van gebruiksvoorwerpen', in: Wetenschap & Samenleving
1983, nr. 4, 27-34; W.E. Bijker, 'Techniekgeschiedenis: een mogelijke basis voor theorieen over techniekontwikkeling' ,in: Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 1 (1984) 44-65; Wiebe E. Bijker, On Bicycles, Bakelites, and Bulbs: Towards a Theory of Sociotechnical Change (Cambridge, Mass . 1995).
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en de transistor, richtte de Eindhovense groep zich van meet af aan op het onderzoek naar de introductie van zulke vindingen in Nederland.
Samen met studenten voerden Lintsen en Lemmens tussen 1978 en 1982 een
groot aantal verkennende studies uit. De introductie in Nederland van synthetische
kleurstoffen, margarine, de radio, de Rontgenbuis, de televisie, de transistor en de
auto zijn voorbeelden hiervan. Op basis van deze studies kon Lintsen, die in de
praktijk de projectleider was, na zijn promotie in 1980 ideeen voor onderzoek
ontwikkelen en een onderzoeksinfrastructuur opbouwen, die uiteindelijk zouden
uitmonden in de zesdelige serie Geschiedenis van de techniek. 4 Daarbij richtte hij
zich als gevolg van de in 1978 gemaakte keuze, steeds sterker op de wereld van de
Nederlandse economisch-historici, terwijl de Twentse groep zich meer en meer op
internationale technieksociologische discussies orienteerde.

3. Techniek in de industrialisatie van Nederland (1850-1940)
De verschillen tussen de drie projecten leidden overigens niet tot een volledig
wederzijds isolement. Begin 1983 formuleerden Harry Lintsen en Geert Verbong
onder de titel Techniek als/actor in de industrialisatie van Nederland (1850-1940)
een nieuwe opzet voor het Eindhovense onderzoek die behalve op de eigen casestudies die tussen 1978 en 1982 waren verricht, ook steunde op de resultaten van
het Leids-Delftse en het Twentse onderzoek.s Aan de historisch-beschrijvende
kant fungeerde namelijk de opzet van het Technisch labyrint met zijn drie industriele revoluties - aangevuld met de enigszins Marxistische notie van 'produktiesysteem' (ambachtelijk, huisindustrie, manufactuur, mechanische fabriek,
Tayloristische fabriek e.d.) - als een ordeningskader om de resultaten van de afzonderlijke bedrijfstakstudies in een historisch verband te plaatsen; terwijl op
theoretisch niveau een bijgestelde vorm van het door Wiebe Bijker in september
1982 gepresenteerde variatie-selectie model, in verbinding met de zogeheten 'sys4 Hans Schippers, Met vallen en opstaan. 1970-1995: vijfentwintig jaar samenwerkingsorgaan Brabantse universiteiten (Til burg 1995) 42-44; H. W. Lintsen, 1ngenieurs in
Nederland in de Negentiende Eeuw: Een Streven naar Erkenning en Macht (Den Haag
1980); Lex Lemmens, Technische innovaties: op zoek naar een empirische theorie (intern
rapport THE, Eindhoven april 1981); G.P.l. Verbong, De ontwikkeling van de transistor
bij Philips (afstudeerscriptie THE, Eindhoven mei 1981); B.C. van Houten, ' Techniek,
wetenschap en maatschappij in historisch perspectief', in : D. W. Vaags en l. Wemelsfelder
(red.), Techniek, innovatie en maatschappij (Utrecht 1983) 19-62; A.M.C . Lemmens en
G.P.J. Verbong, ' Natuurlijke en synthetische kleurstoffenproduktie in Nederland in de negentiende eeuw' , Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 1 (1984) 256275.
5 H.W. Lintsen en G.P.J. Verbong, Techniek alsfaktor in de industrialisatie van Nederland 1850-1940: Een veld van onderzoek, derde notitie (THE, Eindhoven januari 1983).
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teembenadering' van de techniek, tot leidraad was gekozen voor de te verrichten
innovatiestudies. Hoewel naar mijn oordeel de combinatie van de verschillende
benaderingswijzen eclectisch was en niet op aile punten goed doordacht, terwijl
het variatie-selectie model bovendien nogal mechanisch was uitgewerkt, leidt het
geen twijfel dat ook de Eindhovense groep daarmee definitief afscheid genomen
had van de multivariante innovatiemodellen van de economen. Het project was
onmiskenbaar in een klassiek-historische richting opgeschoven. Theoretische modelbouw was niet meer het doel. Theorieen hadden voortaan hoogstens een heuristische zoeklichtfunctie om verbanden en ontwikkelingen op het spoor te komen .
Op historisch gebied logen de ambities er overigens niet om. 'Industrialisatie als
veld van onderzoek' zou tot ontwikkeling gebracht worden 'met als invalshoek de
techniek'. Als motieven golden ten eerste dat de economisch-historici dit terrein
schromelUk verwaarloosd hadden en ten tweede dat de techniek nu eenmaal de
'(primaire) motor in de industrialisatie en de economische expansie' was (EH: dat
hier ingenieurs aan het woord zijn moge duidelijk zijn). Het project zou twee fasen
kennen. Een eerste fase tot 1990 waarin - op basis van lA. de longe's De industrialisatie van Nederland - de peri ode 1850-1914 onderzocht zou worden en een
tweede fase van 1990 tot 1995 waarin de periode 1914-1940 aangepakt zou worden. Vier clusters van deelstudies dienden gedurende beide fasen te worden onderzocht: (1) de ontwikkeling van concrete bedrijfstakken (textiel, suiker, elektrotechniek, margarine e.d.) om zo de transformaties van de produktiesystemen in
kaart te brengen; (2) generieke technieken als de energietechniek (wind, stoom) en
de machinetechniek; (3) de systemen van techniekontwikkeling en -overdracht
(onderwijs, professies, octrooien, R&D-Iaboratoria); en (4) de relaties tussen techniek, kapitaal en arbeid (wetgeving, arbeidsomstandigheden, Taylorisme e.d.).
Niettegenstaande nog te noemen verschillen, is het opmerkelijk hoeveel ingredienten van de latere serie over Geschiedenis van de techniek reeds in deze notitie
uit januari 1983 aanwezig zijn. De fundamentele spanning in de serie (TlN-I 9)
tussen de maatschappijhistorische macro-analyse van de modernise ring van de
Nederlandse samenleving en de sociaal-constructivistische micro-analyse van de
afzonderlijke innovatieprocessen kan teruggevoerd worden op de twee polen van
het voorstel uit 1983: de drie industriele revoluties uit de Leids-Delftse hoek en
het Twentse variatie-selectie model. Pogingen om deze spanning door een verbeterde 'systeemtheorie' van de techniek en een verdere uitwerking, a la Mumford,
van de notie produktiesysteem op te lossen zijn ondernomen, maar nooit volledig
geslaagd. 6 Ook in het vlak van de historische empirie is er een duidelijk continuteit: de resultaten van verschillende studies die op basis van de notitie uit 1983
geentameerd werden, vonden hun weg in het seriewerk.

6 VergeJijk E. Homburg, 'Chemische nijverheid in de negentiende eeuw', in: H.W. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland, dee I IV (Zutphen 1993) 150-
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Ais een echte 'heterogeneous engineer' heeft Lintsen vanaf 1983 gepoogd
verschillende groepen en personen bij zijn onderzoeksprogramma te betrekken,
om zoveel mogelijk studies te laten uitvoeren en het onderzoek draagvlak en ' momentum' te verschaffen. De fase van de studentenprojectjes was voorbij. Promotie-onderzoek op het gebied van de textielververij en -drukkerij (Verbong), de
suikerindustrie (Martijn Bakker) en de machinenijverheid (Giel van Hooff) werd
binnen de TH Eindhoven ingebed in de (onderzoeks)Werkgroep Techniek, Wetenschap en Industrialisatie in Nederland, waarin - naast een tiental andere Eindhovenaren - ook onderzoekers van de TH Delft (Frida de Jong, Nil Disco en Theo
Faes) en van Philips (Ivo Blanken) participeerden. Lintsen wist voorts hetNederlands Documentatiecentrum voor Industrie en Techniek naar de THE te hal en en
initieerde in 1984 binnen het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI) het project Techniek, Ingenieurs en Industrialisatie, waarbinnen de onderzoeksactiviteiten van historisch geInteresseerde ingenieurs gebundeld werden.?

4. Naar een techniekhistorisch naslagwerk
In 1986 rijpte het plan om al deze deelstudies te bundelen in een vierdelig naslagwerk over 'Techniek en Industrialisatie in Nederland' (TIN). Dit zou over de negentiende en de vroege twintigste eeuw dienen te gaan, met een eerste dee I (beschrijving van het Nederlandse industrialisatieproces) over de veranderingen die
zich voltrokken in aUe bedrijfstakken, een tweede deel (omstandigheden en voorwaarden van het innoveren in Nederland) over een analyse van de voorwaarden
waaronder technische innovaties in de verschillende sectoren plaatsvonden, een
derde deel (de verwetenschappelijking van de techniek in Nederland) over een
analyse van de rol die wetenschap, technologie en deskundigen in het industrialisatieproces speelden, en een vierde deel (de opkomst van de Nederlandse, industriele maatschappij) over de gevolgen van technische innovaties voor verschillende aspecten van de Nederlandse maatschappij. 8 Met enige fantasie kan men hierin
de vierdeling uit 1983 herkennen, met dien verstande dat de generieke technologie
nu bij de bedrijfstaksstudies is ingelijfd, techniek-ontwikkeling en -overdracht in157; J.w. Schot, 'Innoveren in Nederland', in: Lintsen e.a. (red.), idem, deel VI (Zutphen
1995) 216-239 . En vgl. ook J.L. van Zanden, ' De Nederlandse economie in de negentiende eeuw en het Britse model', Tijdschrifl voor Geschiedenis 108 (1995) 50-66.
7 [Werkgroep Techniek, Wetenschap en Industrialisatie in Nederland], Jaarvers/ag 1983

(TH Eindhoven); H.W. Lintsen, KIVI-project 'Techniek, Ingenieurs en Industrialisatie',
notitie Eindhoven 10 mei 1985.
8 H.W. Lintsen, M. Bakker, G. van Hooff en G. Verbong, Techniek en Induslrialisalie in
Nederland: Een programma van onderzoek (TUE, Eindhoven augustus 1986). Er is ook
een tweede 'geheel herziene' versie van apri l 1987.
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middels tot verwetenschappelijking versmald zijn, en de thematiek van techniek,
kapitaal en arbeid ondertussen technokratisch gestroomlijnd is tot de studie van de
maatschappelijke gevolgen van de techniek. De thematiek van het tweede deel
over de analyse van de innovatie-voorwaarden was in de notitie van 1983 niet
duidelijk uitgewerkt aanwezig, maar kan beschouwd worden als een opmerkelijke
revival van de oude theoretische ambities van omstreeks 1980.
Naast continulteit laten bovenstaande formuleringen een aantal duidelijke
veranderingen zien en dat beeld wordt versterkt door de constatering dat de notie
van drie industriele revoluties nu geen rol van betekenis meer speelde. Daarvoor
in de plaats kwam nu het centrale idee dat het uiterst belangrijk zou zijn binnen de
techniekgeschiedenis aandacht te besteden aan de verspreiding, of diffusie, van
technieken. Nederland was als 'volger' in de technische ontwikkeling eigenlijk
heel interessant, omdat zo zichtbaar gemaakt kon worden dat techniek 'kneedbaar
is als klei', dat wil zeggen steeds aangepast wordt aan specifieke, locale omstandigheden. Rond deze 'volger ' -thematiek zou het naslagwerk moeten worden opgebouwd.
Terwijl in 1983 nog een maatschappelijke ontwikkeling (de industrialisatie van
Nederland) het centrale thema was, lag nu de nadruk op de techniekgeschiedenis
zelf. Ook de probleemverschuivingen rond 'verwetenschappelijking' en 'maatschappelijke gevolgen' wijzen daarop. Dit opschuiven van het project in een meer
technisch-deterministische richting zou voor een deel veroorzaakt kunnen zijn door
de contacten die de Eindhovense groep vanaf 1984 met de KIVI-ingenieurs onderhield, maar een belangrijker invloed lijkt het professionaliseringsproces geweest
te zijn dat zich in die tijd binnen de Eindhovense groep voltrok. Lintsen en zijn
medewerkers wisten zich voor een deel los te maken van hun vroegere orientatie
op de economisch-historische debatten over industrialisatie en profileerden zich
meer en meer als techniekhistorici. Daarbij wisten ze de problematiek van techniekontwikkeling binnen 'achterblijvende' landen als Nederland als een interessant techniekhistorisch vraagstuk op de agenda te plaatsen. Economisch-historische probleemstellingen werden zo in techniekhistorische onderzoeksvragen
vertaald en de Nederlandse techniekontwikkeling werd een legitiem veld van onderzoek, naast het gangbare techniekhistorische onderzoek naar de heldendaden
van de internationale 'topuitvinders' . Deze manoeuvre vervulde een essentiele rol
bij het verwerven van steun binnen de wereld van de technici. Het in 1985 geformuleerde werkplan voor het KIVI-project 'Techniek, Ingenieurs en Industrialisatie' bevat reeds dezelfde vierdeling als het onderzoeksprogramma uit 1986. Voor
het Eindhovense project was zulke samenwerking van groot belang. De steun van
het KIVI was - via een op te richten Stichting Historie der Techniek - namelijk
hard nodig voor de werving van fondsen om het onderzoek in de peri ode 19881992 op een veel grotere schaal te kunnen voortzetten. De ambitie een naslagwerk
te maken waarin aile bedrijfstakken aan bod zouden komen, ging ver uit boven een
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bundeling van het lopende onderzoek. Zonder deze in 1988 opgerichte Stichting
was de produktie van de zesdelige serie niet mogelijk geweest.

5. Het Wassenaarse redactieberaad van maart 1990
Wanneer we de uiteindelijke zesdelige serie vergelijken met de vierdelige opzet
uit 1986 kunnen de volgende verschillen worden genoemd. Het beschrijvende deel
met innovatiestudies dijde uit tot vier delen (I-IV), ondanks het feit dat de te behandel en peri ode van 1800-1914 tot 1800-1890 werd ingekort en dat bewust werd
afgezien van een zo volledig mogelijke behandeling van aile bedrijfstakken. Het
geplande deel over 'verwetenschappe1ijking' werd uiteindelijk dee 1 V (Techniek,
beroep en praktijk), maar ontdaan van de beperkte, deterministische opzet die het
in 1986 nog had . De geplande delen over 'innovatietheorie' en 'gevolgen van de
techniek' vonden gedee1telijk een plaats in deel VI (Techniek en samenleving).
Daamaast werd het idee om een naslagwerk te leveren verlaten en maakte 'industrialisatie' als thema plaats voor 'modernisering', waardoor nu de afkorting TIN
niet meer voor 'Techniek en Industrialisatie in Nederland' maar voor 'Techniek In
Nederland'staat.
Deze wijzigingen in de opzet hadden - behalve met zeer invloedrijke kwesties
van praktische aard - te maken met debatten die binnen de inmiddels gevormde
redactie werden gevoerd . Sommigen in de redactie zagen het onderzoek voor het
seriewerk als een uitgelezen kans om binnen de Nederlandse context een aantal
gedegen empirische studies op micro-niveau te verrichten, waaruit lessen getrokken zouden kunnen worden over de (sociologische) theorievorming over innovatieprocessen, die ingebracht zouden kunnen worden in internationale debatten onder
techniekhistorici. Daarbij had grondig onderzoek van een beperkt aantal cases,
gekoppeld aan theorievorming en beschouwingen over een Nederlandse 'technische stijl', de voorkeur boven de produktie van een naslagwerk. Anderen in de
redactie hadden vooral de ambitie de techniek een vaste plaats te geven binnen de
(maatschappij)geschiedenis van Nederland. Hun primaire interesse ging uit naar
de evolutie van de Nederlandse samenleving en de rol van de techniek daarin.
Men ziet, de twee polen van het voorstel uit 1983 leidden een hardnekkig leven.
WeI waren beide partijen het erover eens dat techniek in brede zin het onderwerp
van de serie zou moeten worden - dus inc1usiefthema's als gezondheidszorg en
landbouw - en niet de industriele techniek aileen. ' Modernisering' won het zo van
'industrialisering' binnen 'TIN-19' (Techniek in Nederland in de 1ge eeuw).
Tijdens een conc1aafvan drie dagen in de Pauwhofte Wassenaar heeft de redactie begin maart 1990 deze verschillende visies uitvoerig tegen het licht gehouden
en besloten dat beide aspecten in de serie aan bod moesten komen. Het spanningsveld tussen constructivistische techniekstudies op microniveau en beschouwingen
over maatschappelijke modernisering zou niet verdoezeld dienen te worden, maar
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juist zichtbaar gemaakt. De confrontatie tussen beide zou nieuwe onderzoeksvragen dienen op te werpen en nieuwe inzichten moeten doen ontstaan. Vanuit die
visie is de inleiding op de serie geschreven en de clusterinleiders kregen de concrete uitwerking van deze visie als huiswerk mee. Een volledige behandeling van
aile bedrijfstakken was, ook om praktische redenen, niet meer aan de orde. Een
geselecteerd aantal innovatiestudies zouden het vlees en clusterinleidingen over
modernisering de beenderen van de serie moeten worden .9
Het in druk verschenen eindresultaat is natuurlijk niet louter door de opzet van
maart 1990 bepaald. De serie is het resultaat van een heterogeen, evolutionair
proces waarin elementen uit aile plannen die tussen 1978 en 1994 ooit zijn gemaakt, zijn aan te treffen . Bovendien was het creatiefbenutten van het spanningsveld tussen de locale constructie van techniek en processen van modernisering op
maatschappelijk niveau voor vele redacteuren en auteurs een brug te ver. Zo zou
deel VI de synthese tussen de twee benaderingen moeten brengen. Een last die dat
deel natuurlijk moeilijk dragen kan, hoe aardig verschillende hoofdstukken ook
zijn.

6. TlN-20
In haar ruim vijftienjarige geschiedenis heeft het Eindhovense project steeds grotere del en van techniekhistorisch Nederland in zich opgenomen. Begonnen als een
klein Eindhovens-Tilburgs onderzoek is er inmiddels een organisatorische en financiele infrastructuur opgebouwd rond de Stichting Historie der Techniek en heeft
er zich een netwerk van onderzoekers gevormd dat techniekhistorici uit Eindhoven, Delft, Twente, Amsterdam, Groningen, Wageningen en Maastricht verenigt.
Op inhoudelijk gebied zijn het tot nu toe vooral empirische historische studies
geweest die de kwaliteit van het project hebben uitgemaakt. Minder in het oog
springend was het werk op het gebied van de historische synthese en nog minder
dat op het terrein van de theorievorming over socio-technische ontwikkeling. Oat
neemt niet weg dat er ook op die laatste twee terreinen ambities zijn. De komende
jaren zal het project worden voortgezet met als doel een seriewerk te produceren
over de Geschiedenis van de Techniek in Nederland tussen 1890 en 1970. Dit
vervolgproject, dat in de wandelgangen bekend staat als TIN-20, kent een opzet
die afwijkt van zijn voorganger. 10 Inhoudelijk en sociaal is het de ambitie om het
project sterker te verankeren binnen zowel de internationale techniekhistorische
gemeenschap als de wereld van de Nederlandse (algemene) historici. Beide pijlers
9 Dick van Lente e.a., ' Techniek en modernisering', in: H.W. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland, deel I (Zutphen 1992) 18-36.
10 l .W. Schot (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland, /890-/9 70. Onderzoekprogramma (Stichting Historie der Techniek, februari 1994).
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van het TIN-19 project blijven dus aanwezig. Theoretische debatten, bedoeld om
scherpere onderzoeksvragen te stellen en om de resultaten van deelstudies meer
systematisch met elkaar te kunnen vergelijken, hebben in de redactie een grotere
plaats dan voorheen, waarbij sociologische concepten de rol overgenomen hebben
die voor twintig jaar door economische innovatiemodellen gespeeld werd. Ten
aanzien van de empirie zijn er eveneens verschillen. Naast de bestudering van
bedrijfstakken, welke voor TIN-19 kenmerkend was, komen nu ook clusters van
een heel ander type aan bod, zoals 'het huishouden' en ' het kantoor '.
Ook organisatorisch heeft het TIN-20 project een andere structuur. In plaats van
een hoofdredacteur (Lintsen) is er nu een kernredactie bestaande uit Harry Lintsen, Arie Rip en Johan Schot, aangevuld met Adri Albert de la Bruheze als redactiesecretaris en Eric van Royen als financieel manager, terwijl de oude zeskoppige
redactie vervangen is door een team van redacteuren die elk voor een specifieke
cluster verantwoordelijk zijn. Dit team bestaat uit: Liesbeth Bervoets (bouw), Jan
Bieleman (landbouw), Nil.Disco (waterstaat), Jan van den Ende (kantoor), Ben
Gales (mijnbouw), Ernst Homburg (chemie), Eddy Houwaart (medische techniek),
Ruth Oldenziel (huishouden), Anneke van Otterloo (voeding), Johan Schot (transport en communicatie) en Geert Verbong (energie). Het is de bedoeling dat de zes
delen van de nieuw serie tussen eind 1997 en 200 I zullen verschijnen.

III

Ret project
w.J. WOLFF

'Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890 ' is een uniek project, nationaal en ook internationaal gezien.
Grote projecten behoren in de historische wereld tot de uitzonderingen en zeker in
de techniekgeschiedenis. De totstandkoming van de serie is niet alleen uniek wegens het grote aantal betrokkenen, maar tevens vanwege het gemeleerde gezelschap: jong en oud, academicus en manager, amateur en professional, ingenieur en
historicus, universiteit en bedrijfsleven, overheid en semi-overheid, branche-organisatie en vakbond. Vele sectoren van de samenleving zijn bij het project betrokken geweest.
De inhoudelijke opzet en aanpak hebben bestaan uit de bestudering en beschrijving van innovaties met een belangrijke technische component in een aantal geselecteerde activiteiten-gebieden. Om enkele cijfers te noemen: het project omvatte
meer dan zestig innovatie-studies, uitgevoerd door dertig onderzoekers. Het kostte vanaf 1988 (zonder de voorfase) naar schatting 4,5 miljoen gulden, waarvan
circa 1,5 miljoen gulden afkomstig was van in totaal42 subsidiegevers afkomstig
uit het bedrijfsleven en branche- en andere organisaties, terwijl het resterende deel
gefinancierd werd door de universiteiten, NWO, het Prins Bernhardfonds en de
Stichting Publieksvoorlichting over Wetenschap en Techniek. Daarnaast werd het
project financieel ondersteund door donateurs en twaalf maatschappelijke organisaties. Laatstgenoemden waren vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting
Historie der Techniek. Deze Stichting, opgericht door het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs in 1988, coordineerde het geheel en maakte daarbij gebruik van een
comite van aanbeveling met twaalf erkende namen uit de wereld van de academische geschiedwetenschap, een stuurgroep met specialisten op elf verschillende
vakgebieden, een beeldredactie van twee personen en een redactie van zes personen.
Speciale aandacht kreeg de inhoudelijke coordinatie van het project. Daarin speelde een researchmemorandum met richtlijnen voor de auteurs een belangrijke rol.
Aangegeven werd de opbouw van de definitieve tekst en een checklist voor het
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innovatie-onderzoek. ledere innovatiestudie zou - aldus het memorandum - dienen
te beginnen met een inleiding, waarin de keuze van de innovatie werd verantwoord en deze werd gesitueerd in het Nederlandse moderniseringsproces. Dan
volgde een beschrijving van de uitgangssituatie van de innovatie, dat wil zeggen
van het bestaande, klassieke systeem. Vervolgens kwamen de invoering van nieuwe technieken aan de orde en de niet-gerealiseerde alternatieven . ledere techniek
vormde een apart onderdeel, waarbij ook de ontwikkelingen in het buitenland
werden behandeld, een of meer concrete en representatieve cases werden geanalyseerd en een analyse van het innovatieproces in een breder perspectiefplaatsvond.
Tenslotte volgde er een beschouwing over de situatie na invoering van de innovatie, over de voorwaarden en omstandigheden waaronder het innovatieproces was
verlopen en over de relatie met aspecten van modernisering.
De checklist bestond uit vier kolommen en bevatte de relevante aandachtspunten voor een analyse van technische system en en de veranderingen daarin (zie
bijlage). Kolom I daarvan bevat de elementen die voor een goed begrip van de
werking van het oude en nieuwe technische systeem nodig zijn. Het zijn elementen
(zoals grondstoffen, energiebronnen, technische mechanism en, machines en gereedschappen) die tot de klassieke, internalistische techniekgeschiedschrijving
behoren. Kolom 2 kan als het scharnierpunt tussen de internalistische en externalistische benadering van het innovatieproces gezien worden en bevat de beoordeIingscriteria van en normen voor technische systemen. Deze zijn technisch, maar
ook economisch, sociaal en esthetisch van aard. Het gaat onder andere om de
kwaliteit van de grondstof, de kwantiteit van de produktie, de beheersbaarheid van
het produktieproces en de smaak van het eindprodukt. Dan voigt kolom 3 met een
varieteit aan actoren: ondernemers, technici, arbeiders, overheid, gebruikers, leveranciers en omwonenden. Welke rol speelden zij in het systeem? Welk belang
hadden zij bij de betreffende techniek en welke eisen stelden zij daaraan? De vierde kolom ten slotte, somt enkele factoren op die van belang zijn voor de
(machts)verhoudingen tussen de actoren. Daartoe behoren onder meer de aard van
de verschillende soorten markten : consumentenmarkt, arbeidsmarkt, kapitaalmarkt
en grondstoffenmarkt. Bepalend zijn ook wetgeving en sociale achtergrond van
innovatoren. Wie waren de innovatoren, welke maatschappelijke functies oefenden zij uit, tot welke stand en klasse behoorden zij? Achteraf kan geconstateerd
worden, dat de richtlijnen in het researchmemorandum in belangrijke mate hebben
bijgedragen aan een verantwoorde werkwijze, zowel voor de onderzoekstaak als
de rapportering en tevens aan het scheppen van eenheid in dit project met zijn vele
verschillende innovatiestudies en auteurs.
Ais laatste wil ik nogmaals wijzen op de enorme inspanning, die de totstandkoming van de serie heeft gekost. Wat rechtvaardigt een dergelijke inspanning? In
NRC-Handelsblad van 27 april 1995 is door H.L. Wesseling in een artikel aandacht besteed aan de 'verantwoordelijkheid van de historicus' . Het artikel sprak
mij bijzonder aan. ' ... De historicus [draagt] een grote verantwoordelijkheid', al-
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dus Wesseling. 'Hij behoedt de erfenis van het verleden. Hij ontsluit dat veri eden
door bronnenpublicaties, beschrijft het in boeken en artikelen en presenteert er
een beeld van aan het publiek. Hij onderwijst de jeugd en vormt daarmee het historisch bewustzijn en de historische inzichten op grond waarvan mensen in hun
verdere leven blijven handelen ... [Zijn verantwoordelijkheid] bestaat niet in het
dienen van een bepaalde zaak, maar uit het in stand houden van oordeelsvermogen
en kritische zin. In een wereld waarin kritische zin voortdurend door slogans en
simplificaties wordt bedreigd, is dat de belangrijkste taak van de historicus' . Om
dit project te doen slagen is de hiervoor gememoreerde grote inspanning noodzakelijk gebleken teneinde op verantwoorde wijze een beeld te geven van technische
ontwikkelingen met hun maatschappelijke implicaties en consequenties in de negentiende eeuw.
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Bijlage: Checklist voor de beschrijving van innovatieprocessen
PRODUKTIESYSTEEM

BEOORDELINGSCRITERIA NORMEN

ACTORENI
SOCIALE
GROEPEN

VERHOUDlNGEN

grondstoffen
energiebronnen
gebouw
techniek:
- gereedschappen
- arbeidsmachines
- krachtwerktuigen
- instrumenten
arbeid
bij- en tussenprodukt

kwaliteit
kwantiteit
afmetingen
geldwaarde
kosten/baten
levensduur
houdbaarheid
smaak
arbeidskwalificaties
geluidsniveau

ondememer
technicus/specialist
arbeider
beroepen

markt:
- arbeidsmarkt
- grondstoffenmarkt
- consumentenmarkt
- kapitaalmarkt
concurrentieverhoudingen
wetgeving
sociale achtergrond
van innovatoren

eindprodukt
systeem als geheel

rookuitstoot
leveringstermijn

overheid
consument
omwonenden
afnemers
leveranciers
dienstverleners
concurrenten

IV

Technici als aangevers. Kanttekeningen bij de beschrijving van het aandeel van technici en ingenieurs 1
A.P.OELE

1. Een omvangrijk werk
Zes delen negentiende eeuwse techniekgeschiedenis; elk met acht tot tien verhandelingen: het is niet niks. Samen 2042 bladzijden voor de lieve prijs van 423
gulden met een totaal gewicht van acht kilo . Aileen dat reeds doet vermoeden dat
er met onze techniek in de vorige eeuw heel wat meer aan de hand was dan op
grond van het conventionele historisch benul mocht worden verwacht. Het clichematige beeld van laat en hap-snap geimporteerde techniek in een behoudend koopmansland wordt sterk genuanceerd. Er blijkt in ons negentiende eeuwse vaderland
actiever en alerter te zijn ingespeeld op de nieuwe technische mogelijkheden dan
men zou verwachten. Zelfs v66r 1850 heeft men op beperkte schaal nieuwe technieken overgenomen en in een enkel geval ook verder ontwikkeld. Ik denk daarbij
aan de compound stoommachine, waar Roentgen aan werkte en waarmee hij zijn
tijd (helaas te ver) vooruit was.
Ik roep in herinnering wat Heine na zijn verblijf in Leiden over de Hollanders
wist te melden. Hier kon men zich veilig voorbereiden op allerlei omwentelingen.
Die zouden ons yolk niet rauw op het lijfvallen. In Nederland gebeurde toch alles
vijftigjaar later. Misschien had Heine dat goed gezien op het vlak van de cultuur
en het toen heersende denken over staat en samenleving. Beets was daar meer de
spreekbuis van dan Douwes Dekker. Maar zelfs de brave dichter-dominee zag
Bij het maken van deze kanttekeningen heb ik dankbaar gebruik mogen maken van
commentaren van een aantal zeer terzake kundige lezers, die ten dele ook direct betrokken
waren bij het werk aan de serie. Ik noem hier ir J. Dirkzwager, ir H. J. Makkink, en ir J.
Oosterhoff en ben hen erkentelijk voor de geleverde kritiek. Ook de kritische opmerkingen
van de publicist en cultuurfilosoof H.K. Makkink zijn hier verwerkt. Voorts ben ik zeer
erkentelijk voor de kritische opmerkingen van dr E. Homburg bij de totstandkoming van
dit artikel.
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aanleiding voor een lofdichtje op een stoomtrein.2 Maar ook buiten het gebied van
de spoorwegen waren er teveel uitzonderingen op de regel van de liberale Rijnlandse dichter om vast te houden aan de idee van een conservatieflandje waar men
de kat uit de boom keek. De reeks studies noemt z01Veel voorbeelden van pionierend gebruik of snelle adaptatie van nieuwe technieken, dat we het beeld van een in
dit opzicht achterop hinkende Nederlandse samenleving moeten bijstellen. We
kunnen nu lezen over hier te lande geleverde prest ties op het gebied van onder
meer de scheepsbouw, de riolering, de gasvoorziening, de bruggenbouw, en de
chemische techniek, die getuigen van een meer systematische en door technologen
en ingenieurs gestuurde inschakeling van nieuwe techniek. Tegen het eind van de
eeuw waren we zelfs koploper geworden in de baggertechniek en was er op de
andere terreinen van civiele techniek geen achterstand. 3
Daarmee is niet gesteld dat het allemaal glad verliep. Vergeleken met de grotere
nabuurlanden had ons land een aantal handicaps, dat een rem heeft gezet op de
ontwikkeling. Ze worden uitgemeten in het afsluitende zesde dee!. Een voorname
handicap was de kleine thuismarkt in relatie met het in ons nadeel werkende protectionisme van de landen om ons heen. Een andere handicap was het na 1850
meer passieve economische beleid van de toenmalige Nederlandse overheid. Daarin
pasten geen in samenhang gehanteerde incentives voor de technische ontwikkeling. Oit was duidelijk in tegenstelling tot het in de nabuurlanden gevoerde overheidsbeleid. In de periode v66r 1850 had Koning Willem 1 wei die push. Hij opereerde te eigengereid en met te weinig consistentie en samenhang van beleid om
de na hem aan de macht komende liberale bestuurd ~:rs te doen begrijpen dat ze die
fakkel moesten overnemen. Ook aan de vraagzijde van de markt zag men weinig in
de ondersteuning van de technische ontwikkeling in eigen land. De opdrachtgevers
hadden geen neiging om hun vraag naar technisch betere produkten te do en benutten als uitdaging en impuls voor de Nederlandse werkplaatsen en industrieen. Veel
opdrachten gingen naar buitenlandse leveranciers. De nieuwe techniek was immers taai gerief met vee I kinderziekten . Voeg daarbij de naar verhouding met het
omringende buitenland late introductie van het wetenschappelijk gefundeerd technisch onderwijs, dan moet worden vastgesteld, dat ondanks die handicaps er op
meer dan een terrein door ondernemers en technici opvallende prestaties zijn geleverd. 4

2 Nico1aas Beets, 'Stomen ', in: Bloemlezing Nederlandse Poezie van de negentiende en
de Twintigste Eeuw (Amsterdam: Bert Bakker, 1980).
3 Geschiedenis van de techniek, II, hoofdstuk 7: 'Spoorwegen', 149-163, en Ibidem, III ,
163-171 , 243-249.
4 Geschiedenis van de techniek, VI, hoofdstuk 8: 'Innoveren in Nederland'.

OELE TECHNICI ALS AANGEVERS

29

2. Kritische kanttekeningen
Vraagt men naar de ontwikkelingen op het specifiek-technische gebied en meer in
het bijzonder naar de meer of minder samenhangende verbeteringen en doorbraken op puur technisch gebied dan heeft de reeks niet zo veel te bieden. In dit
opzicht dekt de titel de inhoud niet. Waar de reeks de ontwikkelingen behandelt in
de particuliere sector, blijft de ingenieur in de schaduw van de koopman. De vele
bijdragen en hoofdstukken behandelen voornamelijk bedrijfsgeschiedenis en de
bedrijfseconomische en economisch-politieke randvoorwaarden. Dat wekt de indruk van een overheersende invloed van die meer maatschappelijke factoren . Het
moge zo zijn dat de technologische ontwikkeling een maatschappelijke bedding
behoeft; dat sluit echter niet de mogelijkheid uit van een zelfstandige impuls vanuit de techniek door knutselende en rekenende technici. We moeten aannemen dat
daarvan in de negentiende-eeuwse leerboeken weinig meer terug te vinden is. Wie
leest met de ogen van de ingenieur en het verband zoekt tussen technische en
economische ontwikkeling, leert veel, maar krijgt meer indirect dan direct inzicht
in de rol van technici bij de technische ontwikkeling van Nederland van de negentiende eeuw.
De gekozen benadering heeft duidelijk meer aandacht doen schenken aan de
kasboeken en aanverwante documentatie dan aan oude technische leerboeken om
over meer persoonlijke documenten maar te zwijgen. Daarmee blijven de gegevens over de te nemen technische hobbels en hinderpalen grotendeels buiten beeld.
Zo is er geen informatie over de ontwikkeling van het ijzergieten en evenmin over
de verbindingen met bouten. Dat heeft dan tot gevolg dat de opbouw van systematisch en algemeen toepasbare empirische kennis en de aanvankelijk zeer bescheiden rol van de wetenschappelijke basis niet naar voren komen.
Bij het zoeken naar de wetenschappelijke basis kwam men uit bij de afzonderlijke vakgebieden van natuurkunde, chemie, mechanica en thermodynamica en niet
bij de technische basiskennis rond materialen, standaardprocessen en bewerkingen. Het proces van vervanging van ambachtelijk 'Fingerspitzengefuhl ' door meer
systematisch toepasbare, zij het grotendeels nog empirische, kennis van materialen en constructies blijft onderbelicht. Daarmee krijgt men te weinig zicht op de
uitwisseling en verbreiding van deze kennis, die toch medebepalend waren voor
de opkomst van de negentiende eeuwse industrie. De actoren in dat proces van
uitwisseling van kennis en hun denken blijven in de schemer. Oat is jammer ook al
zullen deze voor het totale proces van de inbedding van de technische ontwikkeling in de economie en de publieke voorzieningen niet zo doorslaggevend zijn
geweest als de bij de 'market pull' en politieke vernieuwingsdrang betrokken ondernemers en ambtenaren.
Een ander punt van kritiek is de verkokerde behandeling. De eerste vijf delen
van de reeks bieden een kaleidoscopisch beeld van afzonderlijk gepresenteerde
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studies over de verschillende bedrijfstakken. Daar zijn de actoren voomamelijk
bezig voor eigen parochie en uiteraard in gevecht met de concurrentie. De technische relatie tussen verschillende bedrijven en bedrijfstakken komt niet echt uit de
verf. Die technische wisselwerking zal wei beperkt zijn geweest maar niet geheel
afwezig. Enige uitzaaiing naar andere produkties zal toch wei hebben plaatsgevonden. Zo is te wijzen op de relatie tussen de modemisering van het bierbrouwen
en elders toegepaste technieken zoals de koeltechniek en de filtertechniek. Ook
ontbreekt de relatie met de uit het bierbrouwen voortgekomen fabricage van azijn,
koolzuur en later zelfs glas. lets dergelijks geldt ook voor de spin-off van het
jeneverstoken en van de scheepsbouw. De grotere stoomboten vereisten aangepaste werkplaatstechnieken en nieuwe vaardigheden bij de inrichting. We vinden er in
de desbetreffende hoofdstukken weinig van terug. 5
In de ruim tweeduizend bladzijden zijn hooguit twintig min of meer gedetailleerde beschrijvingen van apparaten of machines te vinden. Het zijn veelal klein
afgedrukte kopieen van originele schetsen oftekeningen. De beschrijvingen zijn
summier en soms is een loupe nodig om de tekeningen te ontcijferen.6 Daarmee
komen de plaatjes en de daar naar verwijzende tekst vaak niet tegemoet aan de
meer technisch gerichte nieuwsgierigheid. Een in dit opzicht gunstige uitzondering zijn de bijdragen van Lintsen over stoom en stoommachinebouw. Daarin zijn
duidelijke plaatjes opgenomen die inzicht verschaffen in 'the state ofthe art'. Ook
in de hoofdstukken 6 en 7 van dee I 5 over grondmechanica en spoorbruggen vinden we veel terug over de techniek. 7 Bij de chemische techniek, die beslist een
belangrijke rol speelde, moeten we het doen met betrekkelijk kleine plaatjes van
authentieke afbeeldingen van fabrieksruimten met daarin opgestelde apparatuur.
Ze zijn interessant want authentiek. Wie er bij nader inzien meer van wil weten
mist echter vaak een bijbehorende en goed leesbare beschrijving van apparatuur
en onderdelen. Yoor de nadere beschrijving van processen en apparatuur is men
aangewezen op relevante passages in de tekst, hier en daar ge'illustreerd met de
voor chemici bekende reactievergelijkingen. Bij de overigens levendige beschrijvingen van het teloorgaan van oude trafieken en de opkomst van nieuwe vormen
van procestechnologie zou een minder summiere toelichting op de afbeeldingen
geen overbodige luxe zijn geweest. Maar, zoals gesteld, wie meer wil weten wat er
in het landje van Jan Salie en van Droogstoppel al of niet met stoom is gepresteerd, kan stellig zijn hart ophalen.
Bij de keuze van de behandelde fabricages en bedrijfstakken stond blijkbaar de
maatschappelijke en meer in het bijzonder de economische betekenis voorop. Dat
5 Geschiedenis van de techniek, IV, hoofdstuk 3 'Scheepsbouw' en de hoofdstukken
7 tim 13 over de chemische nijverheid.
6 Zie bijvoorbeeld Geschiedenis van de techniek, III, 23 en 99 en Ibidem, IV, 6 I en 247.
7 Geschiedenis van de techniek, V, 203-223 (stoomtechniek) en 223-243 (de compoundmachine).
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althans kan men afleiden uit de opzet van de serie. Wat ontbreekt is de motive ring
van de keuze van de aandachtsgebieden.Waarom is er in de hoofdstukken over de
textielindustrie veel meer te vinden over katoenverwerking dan over de wolindustrie en wat is de reden voor het buiten beeld blijven van de werkplaatstechniek?
Stonden de verhandelbare of direct toepasbare eindprodukten voorop? Het zou
verhelderend zijn geweest als daar in de inleiding wat meer over zou worden gemeld. Dan zou het wellicht duidelijker kunnen worden waarom bijvoorbeeld de
medische statistiek in het kader van de openbare hygiene en de rol van aannemers
en architecten in de bouw uitvoeriger aan bod komen dan de relevante technieken
en materialen. Zoveel is wei duidelijk dat hier de techniek niet zozeer naarvoren is
gehaald, maar een nevengeschikte plaats krijgt naast de voor die techniek medebepalende maatschappelijke omstandigheden.
Wie de stofbeziet vanuit die optiek en zijn best doet om de gegevens aan elkaar
te knopen, ziet ondanks het aprima vista kaleidoscopische beeld meer samenhang.
Sommige, helaas niet aile, bijdragen bevatten een afsluitende beschouwing over
onderliggende en verklarende trends in het door een auteur behandelde deelterrein. Daar zit dan ook weer wat overlap. Blijkbaar zijn de auteurs niet in een streng
keurslijf geperst. lets meer gemeenschappelijke systematiek in de diverse bijdragen zou geen overdreven disciplinering zijn geweest. Gelukkig wordt in het afsluitende deel zes een interessante poging gedaan om de losse einden aan elkaar te
knopen met gebruikmaking van de huidige opvattingen over het samenspel van
markt, ondernemer, onderwijs en overheid in innovatieprocessen.
Wat aan dit slot ontbreekt is een beschouwing over de meer ofminder gebrekkige samenwerking en de rol van netwerken van sleutelfiguren, voorzover die destijds als voortrekker van de technische ontwikkeling hebben gefunctioneerd. Wie
deed het met wie? We kunnen er wei iets van terugvinden in de voorafgaande
delen, maar het beeld blijft hangen van ijverige en slaafse techneuten, die lang in
de coulissen bleven en naar verhouding pas laat in de eeuw met behulp van hun
organisaties als KIvI en VBI maatschappelijke status verwierven en politieke invloed konden uitoefenen. Men blijft dan ook zitten met de vraag in hoeverre die
ingenieurs als samenhangende beroepsgroep in ons land hebben bijgedragen aan
het in de technische ontwikkeling gestelde vertrouwen als stuwende kracht voor
de modernisering van de samenleving. Die verwachtingen zullen er stellig zijn
geweest. Men krijgt de indruk dat de ingenieurs daarbij op enkele uitzondering na,
zoals Lely, in de schaduw bleven van verlichte ondernemers. Het napluizen van de
archieven van de hierbovengenoemde ingenieursverenigingen zouden deze indruk
kunnen corrigeren.
Een andere kanttekening betreft de lezersdoelgroep. Het omvangrijke werk is
een 'Fundgrube' voor geschiedkundigen, maar teveel van het goede voor de ge"interesseerde leek. De contextualistische opzet leidt tot allerlei uitweidingen waar
dit type lezer niet op zit te wachten. Die zal moeten wachten op een meer populaire
samenvatting. Deel6 is duidelijk niet als zodanig bedoeld, omdat de materie hier
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beschouwd wordt vanuit de sinds kort verworven inzichten over economische en
culturele voorwaarden voor de technologische ontwikkeling. 8
Had het beter gekund? Was een andere invalshoek dan die van een produkts- of
bedrijfstaksgewijze behandeling mogelijk en beter geweest? Had men niet meer
aandacht nog moeten schenken aan de lotgevallen van enkele bij de technische
ontwikkeling betrokken en vooraanstaande technici? Nu staat de hedendaagse contextualistische visie voorop. Het licht valt op het do en en laten van de economi sche en politieke actoren en minder op de technische. De vraag blijft of met die
accenten de denkwereld van de voornaamste actoren van honderd tot tweehonderd
jaren geleden goed is weergegeven. Geschiedschrijving in die hermeneutische zin
is, het zij erkend, moeilijk. Het vereist vee I inzicht in de culturele omgeving en de
daarmee verbonden drijfveren van de actoren van destijds.

3. De makers van het drieluik

Een beeld dat uit de serie naar voren komt is drieledig: binnen de private sector, de
overheid en de scheepsbouw was de plaats die technici innamen verschillend. Voor
de particuliere sector overheerst het beeld van de zeer zakelijke verhouding van
de Hollandse koopman met het hulpje van de techniek. Oat meisje was er al lang
en had in de zeventiende eeuw onze economie onschatbare diensten bewezen. Pas
in de tweede helft van de negentiende eeuw kreeg ze in ondernemerskring hernieuwd status en waardering. Waar dat gebeurde zijn nu nog de gevolgen te zien.
Zonder volledig te zijn kunnen hier worden genoemd de fabricage van stearinekaarsen en bietsuiker, van bier en alcohol, van margarine en uiteindelijk ook van
kunstmest in de vorm van superfosfaat en van gloeilampen. De vervolgactiviteiten
zijn nog grotendeels present in ons huidige produktiepatroon.
Gedurende het grootste deel van de eeuw speelden technici in de meeste sectoren nauwelijks een ro!. De ondernemers moesten zelf vooroplopen. Ze hadden
weinig gemakkelijk toegankelijke informatie over nieuwe ontwikkelingen en de
met de toepassing van stoom verbonden mechanisering. Zeker in het begin van de
vorige eeuw moest men daar in het eigen netwerkje of door studiereizen achter
komen. Technisch succes ging niet altijd samen met succes in de markt. Waar
nieuwe technieken met kennis van zaken werden ingepast, waren er duidelijk doorbraken naar mod erne industrialisatie te registreren. Het waren vaak de nieuwe
entrepreneurs van de tweede helft van de vorige eeuw, die in dit opzicht konden
scoren.
Het door de auteurs uitgediepte historische materiaal over de in de commercieIe
sector toegepaste techniek confronteert ons op een directe manier met de denkwe-

8

Geschiedenis van de techniek, VI, m.n. hoofdstuk 8: 'Innoveren in Nederland '.
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reid van de koopman-ondernemer van na 1800. Voor hem was nieuwe techniek
niet per detinitie beter of goedkoper. Zijn voorgangers hadden zonder stoomkracht
geproduceerd met de toentertijd beste technieken. De nieuwere techniek moest
duidelijk goedkoper en op zijn minst even betrouwbaar zijn. Waar dat het geval
was, kreeg die techniek haar kans. Of de meer of minder geschoolde technici van
die tijd daar ook zo over dachten, kan niet uit de studie worden afgeleid. Slechts
enkelen van hen mochten zelfhet orgel trappen en bespelen. lmpliciet in de hier
besproken studies blijkt dat het ingenieursdenken buiten de sfeer van spoorwegen
en bruggenbouw pas laat aan bod kwam. Ondernemende en maatschappelijk ingestelde ingenieurs zoals Stork en Van Marken zijn personen uit de tijd van kort voor
de eeuwwisseling. Markant vernieuwende technici, zoals eerder Brunei in Engeland en Werner Siemens in Duitsland, zijn voor die tijd in ons land niet aan bod
gekomen.
Het moet overigens niet gemakkelijk zijn geweest om als ondernemer bij de tijd
te blijven. De boekhouding was er niet op ingericht om structure Ie ontwikkelingen
in de markt tijdig te kunnen onderkennen. De thuismarkt was klein en de concurrenten in de exportmarkt werden bevoordeeld door bescherming met soms hoge
douanetarieven. Wellicht waren er ook weinig lieden in het commerciele netwerk
met oog voor concurrentie en verdringing door nieuwe technieken. Aileen ingenieurs werkend aan de nieuwe infrastructuur, zoals Conrad en latere bruggenbouwers, hadden de kans om met hun technische durf stimulerend en integrerend bezig te zijn. Later kreeg ook Lely die kans . Technologen zoals Steger en de meer
grondig opgeleide werktuigbouwers zoals Iterson kwamen veellater aan bod. Ook
zij kregen die kans in een overwegend ambtelijke setting. De meer door de markt
bepaalde technische ontwikkeling, zoals die in de elektronica of eerder in de olie
en in de voedingsmiddelenindustrie, was typisch iets van deze eeuw en de late
erkenning van de nuttige symbiose van ingenieur en ondernemer.
Interessant in dit verband zijn de beschouwingen over het lot van de technieken,
waarmee ons land in de glorierijke zeventiende eeuw vooropliep. De Hollandse
loodwitfabricage hield het vanwege de kwaliteit nog goed vol tot even voorbij het
midden van de eeuw en moest daarna het loodje leggen. Andere zogenaamde tratieken, waaronder de agrotechnische verwerking van meekrap, verdwenen geheel
van het toneel. De windmolen bleef nog lang draaien en de vervangende stoommachines zijn niet hier maar elders ontwikkeld. Gelukkig waren er ook oude technieken die zich in moderne vorm konden handhaven. Het waren en zijn de papierindustrie, de baggerbedrijven en de scheepsbouw, die aan het eind van de eeuw
vanuit andere posities en met modernere techniek een grote rol bleven spelen.
Merkwaardig ook zijn de aanzetten voor moderne chemische industrie in de tweede he 1ft van de vorige eeuw met de fabricage van zwavelzuur en salpeterzuur als
vervolg op de oudere tratieken .
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Een ander beeld vinden we op het terrein van de civiele techniek in dienst van de
ontsluiting van het land voor de moderne vormen van vervoer en verkeer. Meer
dan bij de nijverheid met de ondergeschikte en in meerderheid ambachtelijk ingestelde technici was de overheid voor haar uitvoerende werk aangewezen op beter
opgeleide ingenieurs. Hun opleiding was aanvankelijk verbonden met die voor de
genie-officieren voor de landmacht. Met die achtergrond hadden opleiding en beroep van de civiele ingenieur meer status. Bij de bouw van kanalen, spoorwegen,
bruggen, polderbemaling en waterkeringen was de techniek een echte steunpilaar.
Ingenieurs waren verantwoordelijk voor het goede functioneren van de nieuwe
techniek op publiek of semi -publiek terrein. Ze werden kritisch gevolgd door de
op de staatskas passende kamerleden en ministers. Pas in de tweede helft van de
eeuw konden enkelen van hen opklimmen tot in het centrum van de politieke macht.
Dat verklaart hun voorzichtigheid en ontwerpersconservatisme, zoals dat bijvoorbeeld in het weinig gevarieerde patroon van onze negentiende-eeuwse bruggenbouw tot uitdrukking komt.
Toch was het zelfvertrouwen van de waterstaatingenieurs groot en niet minder
hun eigengereidheid. Zo hielden ze bij de aanleg van de spoorweg naar Vlissingen
geen rekening met de stad. Die eigengereidheid gaf ook de nodige rivaliteit met de
marine-ingenieurs. Die hadden weinig vertrouwen in de bouwers van De Nieuwe
Waterweg en het Noordzeekanaal. Zo werd het grootste stoomschip, 'De Koning
der Nederlanden' in de jaren zeventig nog ontworpen voor de doorvaart door het
Noord-Hollands Kanaal. 9 Verkokering en gebrek aan coordinerend beleid was toen
(evenmin als nu) geen zeldzaamheid.
Deze ingenieurs hebben voor hun ontwerpen wei goed rondgekeken in het buitenland, maar van een omgekeerde invloed was nauwelijks sprake. Op een enkele
uitzondering na als Conrad hebben ze daar niet aan de weg getimmerd. Zo is in
recente buitenlandse publikaties over bijvoorbeeld de geschiedenis van de bruggenbouw veel te vinden over Duitse, Franse en vooral Amerikaanse en Engelse
ontwerpers, maar de Nederlandse prestaties komen daar niet aan bod. IO Oat is wei
jammer. Onze negentiende eeuwse bruggen waren allesbehalve klein en niet gemakkelijk te maken en nog moeilijker te funderen. Ze waren met hun vakwerkconstructie met typerend gebogen liggers niet lelijk en bleken bovendien buitengewoon degelijk te zijn gemaakt. Met de bouw van de spoorwegbrug over de Lek bij
Culemborg is zelfs pionierswerk verricht. Die prestatie was mogelijk dank zij de
voortvarende ontsluiting van het land. Rond 1890 was het spoorwegnet voltooid
en begon ook een uitgebreid net van stoomtramwegen vorm te krijgen. Daar zal
een gunstige marktverwachting voor het vervoer van personen en wellicht ook

9 J.M. Dirkzwager, 'Scheepsbouw', Geschiedenis van de techniek, IV, 57-102, m.n. 92.
10 David J. Brown, Bridges: Threethousand Years of DefYing nature (Mitchelle Beazly:
London).
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goederen stellig een ral bij hebben gespeeld. Anders is deze ontwikkeling in de
context van het bespraken tijdsgewricht niet te verklaren.
Een apart tafereel bood de scheepsbouwtechniek. In verband met de vaart op de
kolonien was de thuismarkt niet echt klein, zij het dat de reders voor geheel nieuwe ontwerpen de Engelse scheepsbouwers prefereerden. Gelukkig was er de vanouds belangrijke marine. Marine-opdrachten hielden onze scheepsbouwers bij de
les. Zo zag de Nederlandse marine-ingenieur Tideman al snel het praktisch belang
van modelwetten in en begon evenals Froude een eigen inrichting voor scheepsbouwkundig modelonderzoek in Amsterdam. Hierdoor bleef men goed bij de tijd.
Het onderwijs speelde daarin geen bijzondere raI. Scheepsbouw was in het technisch hoger onderwijs lange tijd een bijvak van de opleiding voor werktuigbouwer."
Het beeld van de techniek van destijds blijkt dus een drieluik te zijn. Op het
eerste paneel, namelijk dat van de private sector, zien we de ondernemer, die vanuit een kleine thuismarkt op door tariefmuren beschermde exportmarkten moest
zien rand te komen. Hij was niet blind voor technische vernieuwing, maar zag er
geen voor hem en zijn profijt drijvende kracht in. Pas in de tweede helft van de
vorige eeuw kwam er begrip voor de motorfunctie van de technische ontwikkeling. Op het tweede paneel van de publieke sector en de infrastructurele werken
zien we een veel actievere ral voor de techniek en haar bedienaren. Die hadden
vanuit ambtelijke sleutelposities meer in de melk te brakkelen. Op het derde paneel , namelijk dat van de scheepsbouw, zien we heel sterke impulsen van elders
ondernomen technische vernieuwing, waarbij de marine een belangrijke schakelfunctie had . Maar had men nog weinig breed georienteerde ingenieurs met
wetenschappelijke kennis en praktisch inzicht aan boord om die vernieuwing gestalte te geven. Dat type ingenieurs kwam pas in deze eeuw aan bod. Dat brengt
ons op de ral van het technisch onderwijs.

4. Het technisch onderwijs
Deel 5 van de serie geeft een zeer doorwrocht overzicht van de ontwikkeling van
het technisch onderwijs op verschillende niveaus . Er is weinig op aan te merken
maar des te meer van te leren. Geruime tijd in de vorige eeuw waren het de plaatselijke initiatieven die de stoot gaven tot wat veel later ambachtsscholen en middelbaar technische scholen zouden worden. Een conservatieve onderwijspolitiek
op het landelijke vlak vertraagde de inbedding van dit type voortgezet onderwijs
in het systeem. Door de centrale overheid werd weinig ondernomen om het kennisniveau van lagere en leiding gevende technici ten behoeve van de nijverheid op
te krikken . De ingenieurs hadden hun stek aan de kant van de overheid . Vandaar
II Geschiedenis van de techniek, V, 146.
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het gewicht van de civiel ingenieur en de trage opkomst van de werktuigkundige
ingenieur. Bij de particuliere nijverheid was de vraag vooral gericht op de praktisch ingestelde ambachtsman en technicus. Bij de scheepsbouw had de marine het
voortouw. Die moest bij de tijd blijven. Daarom had de opleiding daar ondanks de
nog overheersende empirie een systematisch en ten dele zelfs wetenschappelijk
karakter. Bij de particuliere scheepsbouw bleef de vraag naar wetenschappe lijker
opgeleide scheepsbouwkundigen lange tijd zeer beperkt. Al met al dus een gevarieerd beeld, waarin inderdaad wederom van een driedeling spake is.
Techniek met een hoger kennisniveau bleek nodig maar mocht niet de pretentie
hebben van gelijkwaardigheid met de alfa- en beta-wetenschappen. Zo althans
dacht Thorbecke erover. De door hem ingestelde Hogere Burger School was mede
bedoeld als voorportaal voor middelbaar en polytechnisch onderwijs naast dat
voor handel en kantoor. Techniek bleef in de ogen van beleidsmakers meer vaardigheid dan kunde . 12
Niet aileen Thorbecke dacht zoo De gevestigde universiteiten zagen weinig
heil in de verwetenschappelijking van het technisch handwerk. Die stand van zaken verklaart de moeizame gang van zaken bij de omvorming van de polytechnische school tot Technische Hogeschool. Veel ingenieurs kennen dit verhaal. Het
blijft pijnlijk om te lezen dat het verzet van gevestigde universiteiten daar mede de
oorzaak van was. Hooggeleerdheid maakte niet immuun voor geborneerdheid. Wie
thuis is in wetenschapsland moet vrezen dat dit verschijnsel van aile tijden is .
De opwaardering van de polytechnische school voor ingenieurs tot Technische
Hogeschool met een meer wetenschappelijke basis kwam laat tot stand maar ook
weer niet te laat. In de particuliere sector nam de vraag naar Delftse ingenieurs pas
echt toe na 1900. Toen zagen modern ingestelde ondernemers zoals Van Marken
en Philips het nut van meer technische expertise. In het midden- en kleinbedrijf
bleef de academisch opgeleide ingenieur een zeldzaamheid. Oit verklaart de tot in
onze dagen voortdurende sterke positie van de meer praktisch opgeleide technici
in leiding en middenkader van veel Nederlandse bedrijven. Daar moet wei bij
worden bedacht dat de MTS en later ook de HTS in hun onderwijspakket een
goede combinatie van praktisch toepasbare know-how en basiskennis hebben weten te vinden en te handhaven . Nog steeds immers is er in het ingenieursvak veel
empirie.
Bij lezing van de onderwijshoofdstukken is de verleiding groot om lijnen door
te trekken naar deze tijd. Zijn er nog gevolgen te zien van de sterk vertraagde
invoering van meer wetenschappelijk georienteerd hoger technisch onderwijs? Zijn
hier wellicht oorzaken aan te geven voor de zeer matige groei in ons land van de
fabricage van instrumenten en apparaten? In het begin van deze eeuw was de uitgangpositie voor de instrumentenfabricage niet zo slecht. In Delft werden toen al
12 Geschiedenis van de techniek, V, hoofdstuk 5: ' Inge nieurs en het technisch onderwij s',118-120.
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telefoontoestellen gemaakt. Daar is ondanks de zich verruimende markt geen grote bedrijfsmatige activiteit op gebaseerd. In de apparatenbouw verschafte de na
1945 snel expanderende chemische industrie veel kansen. Die zijn nauwelijks benut. Het is niet onmogelijk dat het aanvankelijke tekort van breed opgeleide en
vooral ondernemende ingenieurs hier een rol heeft gespeeld.

5. Is ons land achterop geraakt?
]n een nabeschouwing verdedigt de hoofdredacteur van de serie de stelling dat
men hier te lande in de negentiende eeuw deed wat men kon en technisch redelijk
bij de tijd bleef 13 Daar zijn stellig argumenten voor. Genoemd zijn de vernieuwingen, die de continulteit van een aantal bedrijfstakken hebben veilig gesteld. Men
denke daarbij aan de modernisering van de papierindustrie, de textielnijverheid en
de even wisselvallige als boeiende ontwikkelingen in de textielververij en de baggerindustrie. Ook de anorganisch-chemische industrie hoort in dit rijtje. Op dat
laatste terrein blijkt de technologie met ten dele buitenlandse expertise al ver ontwikkeld, voordat de verwetenschappelijking in die bedrijfstak in deze eeuw vaste
voet kreeg. Dat pleit voor het destijds al moderne ondernemerschap in de chemie.
Het toont ook aan dat de industriele chemie als bedrijfstak in ons land meer negentiende-eeuwse wortels heeft dan men zou verwachten. 14 Een en ander mag trouwens niet los worden gezien van de technisch-koploperfunctie van ons land in de
zeventiende eeuw. Men kan dus niet zeggen dat we het in de negentiende eeuw er
bij hebben laten zitten en het is goed dat dit nu op grond van veel feitenmateriaal
kan worden vastgesteld . Voorzover het onder de gegeven marktomstandigheden
beter had gekund, zal dat minder te wijten zijn aan een gebrek aan koopmanschap
en meer aan een tekort aan ondernemende ingenieurs met voldoende status en
dienovereenkomstig krediet. De trage opkomst van het wetenschappelijk technisch
onderwijs kan hier een beperkende rol hebben gespeeld. Had het verschil gemaakt
als er met een eerdere opwaardering van het technisch onderwijs onder de beslissende actoren meer ondernemende technici waren geweest? Aan dat oordeel komt
het laatste zesde deel niet toe . Was er meer aan technische innovatie gedaan als er
minder kapitaal nodig zou zijn geweest voor het investeren in de kolonien? Wie
het weet, mag het zeggen. Zoveel is zeker: men voelde zich niet achterlijk en men
was dat in feite ook niet. Maar dat is nog geen reden voor de stelling, dat onze
voorouders, gegeven de omstandigheden, het niet beter hadden kunnen doen .

13 H.W. Lintsen, lezing bij de presentatie van het zesde dee 1 in de Balie te Amsterdam op
19-4-1995, zie: NRC-Handelsblad, 21-4-1995.
14 Geschiedenis van de lechniek, II , hoofdstuk II (Papier) en deel IV, de hoofdstukken 7
tot en met 13 over de chemi sche nijverheid (pp. 151-273).
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Wat hier verder van zij; er is ondanks kritiek aile reden om blij te zijn met de
hier besproken collectieve prestatie. Zij mag er wezen. De materie doet uitzien
naar de geschiedschrijving over de technische ontwikkeling in deze op haar eind
lopende eeuw. In deze eeuw van versnelling en groei, van oorlog en uitsluiting
werd de door de techniek veroorzaakte materiele ontwikkeling aanleiding voor
wereldwijde acceptatie. Dat proces gaat nu gepaard met toenemende verontrusting en milieukritiek. Hoe dat precies in zijn werk ging, zullen we kunnen leren
van de meer recente geschiedenis. Ik ben benieuwd.

v
Technologie en de economische modernisering van
Nederland in de negentiende eeuw*
EDWIN HORLINGS

1. Inleiding
Met het voltooien van de Geschiedenis van de Techniek in Nederland is een enorme prestatie geleverd. De zes delen leveren niet aileen een gedegen en prettig
leesbare beschrijving van de diverse innovaties in industrie, transport, communicatie en openbare voorzieningen. Ook worden technologische ontwikkelingen geplaatst in een breed maatschappelijk kader. Wat mij hieraan bijzonder bevalt, is
het feit dat niet aileen wordt gekeken naar ondernemers en uitvinders, maar dat
ook de rol van overheid en consumenten wordt onderzocht en dat de invloed van
instituties op technologische innovaties ruime aandacht krijgt. Gezien de groeiende belangstelling voor het opnemen van niet-economische variabelen in de analyse van economische groei en ontwikkeling is duidelijk dat de auteurs met hun tijd
zijn meegegaan. 1 Die brede kijk op de geschiedenis van de techniek heeft een
belangrijk bijkomend voordeel. De zes delen leveren een grote hoeveelheid stof
tot discussie en zijn als zodanig een verdere bijdrage aan het nog immer voortdurende debat over de economische groei in Nederland in de negentiende eeuw. 2 Ik
zal proberen met deze discussie een begin te maken.

2. Geschiedenis van de techniek
In deze reeks wordt de ontwikkeling van de techniek in Nederland in verband
gebracht met een algemeen proces van modernisering in de Nederlandse samenleMet dank aan Jan Luiten van Zan den en Michael Jansen voor hun waardevolle aanwijzingen.
I De Nobelprijs van Douglas North heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Zijn 011derzoek naar de rol van instituties op het proces van economische groei heeft de algemene
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ving. Op het eerste gezicht lijkt dit een veelbelovende aanpak. Het is immers mogelijk om aile sociaal-economische, politiek-institutionele, culturele en andere
maatschappelijke ontwikkelingen in dit begrip onder te brengen, hetgeen kan leiden tot een beter begrip van de achtergrond van innovaties. Maar het alomvattende
karakter van een begrip als modernisering ondermijnt nu juist de analyse die in
deze reeks wordt geboden. Bij de afzonderlijke deelstudies valt dit nog mee, omdat daar de nadruk kan worden gelegd op factoren die specifiek waren voor de
bedrijfstak in kwestie. 3 De inleidende en concluderende delen zijn daarentegen
minder sterk.
Om te beginnen wordt dit proces niet gedefinieerd. Evenmin wordt beschreven
hoe het proces van modernisering in de Nederlandse samenleving gedurende de
negentiende eeuw is veri open. Wei worden kenmerken opgenoemd die doorgaans
tot dit proces worden gerekend. Deze lopen uiteen van de demografische transitie
en een groeiend overheidsingrijpen tot een grotere mobiliteit en de mechanisering
en schaalvergroting van het produktieproces. 4 De vraag naar de aard van de samenhang tussen de diverse ontwikkelingen blijft echter in het midden. De relatie
tussen technologische vooruitgang en maatschappelijke vernieuwing wordt hier
en daar beschreven als een 'complex proces', waarin de verschillende factoren
'nauw verweven' waren en op 'ingewikkelde' wijze op elkaar inwerkten.5 Tezamen met de vage omschrijving van modernisering zorgen dergelijke onduidelijkheden ervoor dat er in de samenvattende delen van de reeks weinig specifieke
vragen worden gesteld, zoals naar de rol van technologie in de economische ontwikkeling van Nederland of naar de verhouding tussen techniek en het functioneren van de overheid. 6
Natuurlijk is dit een nogal overdreven weergave van de analyse. Maar ik denk
dat een minder ambitieus uitgangspunt in analytisch opzicht een beter eindresultaat had opgeleverd. Wat daarbij vooral opvalt, is de manier waarop de te behandelen technieken worden geselecteerd. Aangezien het centrale thema de groei van

belangstelling voor de institutionele context aangewakkerd. Zie onder andere D.C. North,
Structure and change in economic history (New York/londen, 1981 ).
2 R.T. Griffiths, 'Economische ontwikkeling in industrieel Europa', in: F. van Bersouw
(red.), Balans en perspectiej(Groningen, 1987) 147-165. J.L. van Zanden, 'Dutch economic history of the period 1500-1940: a review of the present state of affai rs' , Economic
and social history in the Netherlands 1 (1989) 9-30.
3 Zie bijvoorbeeld de hoofdstukken over papier (Geschiedenis van de techniek II, hoofdstukken 9 tot en met 14) waarin een zeer uitvoerige analyse wordt geboden van deze k1eine
bedrijfstak, en het hoofdstuk over stoomkracht (Geschiedenis van de techniek VI, hoofdstuk 7) dat vooral aandacht schenkt aan produktiekosten.
4 Geschiedenis van de techniek I: 21-22.
5 Geschiedenis van de techniek I: 24,27, VI: 195,229.
6 Met betrekking tot het laatste zie de bijdrage van Siep Stuurman.
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een moderne samenleving betreft, is aileen gekozen voor die innovaties die grote
invloed hebben gehad op het proces van modernisering. Oit komt in zekere zin
neer op het schrijven van een geschiedenis van 'het succes', zij het dat ook onrendabele en om andere redenen mislukte technieken worden behandeld. 7
Daarnaast wordt in de inleidende en concluderende hoofdstukken weinig aandacht besteed aan het tempo en de periodisering van de technologische ontwikkeling in Nederland. Het verklaringsmodel dat in het zesde deel wordt geformuleerd,
wordt zonder kwalificatie op de gehele negentiende eeuw toegepast. 8 Omdat de
internationale vergelijking, die in het eerste deel wordt vermeld, niet daadwerkelijk wordt gemaakt en er ook nauwelijks van kwantitatief materiaal gebruik wordt
gemaakt, is het ook niet mogelijk om definitief te bepalen hoe Nederland zich
technologisch ontwikkelde ten opzichte van de leidende industrieJe naties.9
Dit leidt naar een van mijn grootste bezwaren tegen de samenvattende analyse
die in het laatste deel wordt gemaakt. In het hoofdstuk over 'Innoveren in Nederland' wordt technologische ontwikkeling terecht gezien als een geleidelijk
(,quasi-evolutionair') proces. Innovaties worden voornamelijk verklaard uit de
institutionele enjuridische context, de specifieke eisen die de omstandigheden aan
de toegepaste technologie stelden, de kwaliteitseisen van afnemers (hetzij andere
ondernemers, hetzij de consument), de houding en kennis van ondernemers, enzovoorts. Hierin wordt de nadruk gelegd op het niveau van de Nederlandse technologie in vergelijking met dat van andere, concurrerende landen. lO Oeze verklaringen
zijn zonder meer van wezenlijk belang. Maar wat ik - met uitzondering van een
aantal deelstudies - niet kon vinden, is een analyse van technologische vernieuwing als macro-economisch proces, waarbij beslissingen over de invoering van
technische veranderingen worden genomen met het oog op toekomstige winstverwachtingen en direct samenhangen met de efficientie en schaal van het produktieproces alsmede de groei van produktie en produktiviteit. De factorkostenbenadering wordt kort besproken, maar vanwege de problemen die met een kwantitatieve
vergelijking van oude en nieuwe technieken gepaard gaan, wordt deze snel verlaten; een dergelijke vergelijking vereist meer dan aileen een kosten-baten analyse
en wordt bemoeilijkt door veranderingen in de kwaliteit van het produkt.11 Oit
gebrek aan economische analyse kan misschien voor een deel worden geweten aan
7 Bijvoorbeeld Geschiedenis van de techniek II: 206-208.
8 Geschiedenis van de techniek VI: hoofdstuk 8.
9 Een van de laatste ontwikkelingen in de economische geschiedschrijving is de internationale vergelijking van macro-economische indicatoren ten opzichte van het inkomen
per hoofd van de bevolking. Deze methode van de 'patterns of development' werd ontwikkeld in H. Chenery en M. Syrquin, Patterns ofdevelopment, 1950-1970 (Oxford, 1975).
De historische toe passing is begonnen met N.F.R. Crafts, 'Patterns of development in
nineteenth century Europe', Oxford economic papers 36 (I 984) 438-458.
10 Geschiedenis van de techniek VI: 223-237.
II Geschiedenis van de techniek VI: 219-220.
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een gebrek aan informatie over de ontwikkeling van de Nederlandse economie,
maar dit was nujuist een uitstekende gelegenheid om daarin verandering te brengen.

3. Moderne economische groei in Nederland
Het Utrechtse project 'Reconstructie Nationale Rekeningen van Nederland,
1800-1940' heeft een aanmerkelijke verbetering in de kennis omtrent de economische ontwikkeling van Nederland in de negentiende eeuw bewerkstelligd. Naast
het construeren van jaarlijkse reeksen van het bruto nationaal produkt - onderscheiden naar economische sectoren en bedrijfstakken - is onderzoek gedaan naar
de ontwikkeling van lonen en salarissen, prijzen, investeringen, consumptieve bestedingen, de betalingsbalans en tal van andere onderwerpen.12 Dit materiaal wordt
gebruikt om een gedegen analyse te maken van macro-economische ontwikkelingen. Op die analyse en de rol van technologie daarin zal ik nu ingaan.
Evenals in de Geschiedenis van de techniek speelt in de analyse van 'Nationale
Rekeningen' het begrip modernisering een belangrijke rol. Hieraan wordt echter
een meer beperkte -namelijk economische- inhoud gegeven. Andere factoren krijgen hoofdzakelijk aandacht wanneer zij voor een verklaring van de Nederlandse
economische ontwikkeling van belang zijn geweest. Ik wil in dit verband vooral
wijzen op de invloed van institutionele veranderingen en op de rol van de overheid, factoren die ook in deze reeks een centrale plaats innemen. Bij de interpretatie van het proces van groei en ontwikkeling in Nederland wordt hoofdzakelijk
uitgegaan van de theorie van de 'moderne economische groei'.
In de jaren vijftig formuleerde de Amerikaanse econoom Simon Kuznets zijn
model van de 'moderne economische groei' .1 3 Om de kenmerken van het proces
van economische groei vanaf ongeveer 1870 te kunnen vaststellen heeft hij een
analyse gemaakt van de historische ontwikkeling van een groot aantal demografische en macro-economische variabelen in een internationaal vergelijkend perspectief. Zijn voornaamste conclusies betreffen de aard van de economische groei :
(1) Vanaf ruwweg het midden van de negentiende eeuw is sprake geweest van een
12 Horlings, E., J.P. Smits, and J.L. van Zanden, 'Structural change in the Dutch economy 1800-1913', in: A. Maddison and H. van der Wee (red.), Economic growth and
structural change. Comparative approaches over the long run on the basis o/reconstructed national accounts [Eleventh International Economic Congress Milan 1994, session B
13] (Milan, 1994). In Economic and Social History in the Netherlands 7 (1995) zal een
aantal van de nieuwste resultaten van het project 'Reconstructie Nationale Rekeningen'
worden gepresenteerd.
13 S.W. Kuznets, Modern economic growth. Rate, structure and spread (New Haven!
Londen, 1966).
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aanhoudende groei van het inkomen per hoofd van de bevolking in West-Europa
en de Verenigde Staten; tegelijkertijd is de bevolking in die regio's sterk gegroeid.
(2) Dit proces van economische groei was gebaseerd op een voortdurende toename van de produktiviteit in aile economische sectoren. (3) En in dit proces was een
hoofdrol weggelegd voor technologische en organisatorische vernieuwingen in
combinatie met een vergroting in de schaal van produktie en consumptie.
In Nederland lijkt dit proces in de jaren zestig van de negentiende eeuw te zijn
begonnen. Weliswaar was al v66r 1850 sprake van een geleidelijke toename van
het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, maar die groei was sterk geconcentreerd in de internationale diensten en de daarmee verbonden export-industrieen. En wat belangrijker is, is dat er geen sprake was van een algehele
stijging van de produktiviteit; de produktie per werknemer stagneerde in landbouw en industrie en nam aileen toe in de dienstensector als gevolg van een relatieve groei van de hoog-produktieve en dynamische internationale handel en
transport. Daarnaast bleef de levensstandaard min of meer constant, nam de inkomensongelijkheid waarschijnlijk toe en daalde het aandeel van steden in de totale bevolking enigszins. In de eerste helft van de negentiende eeuw was nog geen
sprake van moderne economische groei in de zin van Kuznets' theorie. 14
Wei werd in bepaalde opzichten de basis gelegd voor een dergelijk proces. De
oprichting van een nationale staat aan het einde van de achttiende eeuw kan worden gezien als een van de noodzakelijke institutionele voorwaarden voor moderne
economische groei; het duurde echter tot het midden van de negentiende eeuw
voordat het proces van politi eke centralisatie was voltooid. Vanaf de Franse tijd
werden pogingen ondernomen om het produktieproces van landbouw, industrie,
handel en transport te dereguleren, waardoor langzaam maar zeker het aangezicht
van deze sectoren veranderde. 's De toepassing van stoomkracht - met name in het
transportwezen -dateerde eveneens van v66r 1850.
Na 1850 nam de produktiviteit toe in aile economische sectoren, met name in de
op de binnenlandse markt gerichte bedrijfstakken. De overheid heeft hierin een
cruciale rol gespeeld door na de sanering van haar financien over te gaan tot de
afschaffing van lokale en nationale accijnzen op eerste levensbehoeften en grootschalig te investeren in de verbetering van de Nederlandse infrastructuur. 16 De
consumptieve bestedingen groeiden aanmerkelijk, hetgeen vanaf de jaren zestig
14 E. Horlings, The economic development of the Dutch service sector, 1800-1850. Trade
and transport in a premodern economy (Amsterdam, 1995; ter perse).
15 Bijvoorbeeld de afschaffing van gilden: C. Wiskerke, De afschafflng der gilden in
Nederland (Amsterdam, 1938). En de ontbinding van de Oostnederlandse marken: 1.L.
van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw 1800-1914 (Utrecht, 1985) 153-158.
16 Zie R.H. van der Voort, Overheidsbeleid en overheidsfinancien in Nederland, 18501913 (Amsterdam, 1994).
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werd versterkt door een stijging van nominale en reele lonen, een stijging die, met
uitzondering van enkele korte peri odes, niet meer is opgehouden.17 In het algemeen laten aile indicatoren zien dat economische groei en structurele veranderingen na het midden van de negentiende eeuw aanmerkelijk versnelden. Uitgaande
van de definities van Kuznets begon in de jaren zestig het proces van moderne
economische groei in Nederland.
De grote vraag die uit dit groeipatroon naar voren komt, betreft natuurIijk de
achtergronden van die transitie van een 'premoderne' naar een 'moderne' economische structuur. Kuznets' theorie schiet op dit tamelijk fundamentele punt tekort.
Hij beschrijft weliswaar de voornaamste trends in het groeiproces, maar hij laat
niet zien waarom deze tegelijkertijd plaatsvonden, hoe een eventuele transitie van
een 'premoderne' naar een 'moderne' economische structuur zal zijn veri open en
welke ontwikkelingen belangrijker waren dan andere. Eenzelfde vraag kan worden gesteld ten aanzien van de technologische ontwikkeling van Nederland. AIs
technische innovaties van doorslaggevend belang waren voor het begin van een
proces van moderne economische groei, dan moet ook gevraagd worden waardoor
dergelijke vernieuwingen in de eerste helft van de negentiende eeuw werden belemmerd en waardoor na 1850 een versneIIing in de ontwikkeling van de Nederlandse technologie kon plaatsvinden .
Oit probleem wordt door de Geschiedenis van de techniek in Nederland niet als
zodanig behandeld. Mijns inziens is dit vooral het gevolg van het ontbreken van
een macro-economische analyse van technologische ontwikkeling. De periodisering blijft beperkt tot een aantal observaties omtrent verschillen in ondernemersgedrag, publieke perceptie, of de aard van de gehanteerde produktiemethoden. '8
Het breekpunt wordt daarbij meestal gelegd in 1850, een in de historiografie gebruikelijk jaar.19 Indien de introductie van innovaties was geanalyseerd vanuit
een (bedrijfs)economische invalshoek, met gebruikmaking van kwantitatiefmate17 A. Vermaas, Wages, salaries and income inequality in the Netherlands, 1850-1913
(Amsterdam, verwacht eind 1995). E. Horlings en J.P. Smits, 'Private consumer expenditure in the Netherlands, 1800-1913', Economic and Social History in the Netherlands 7
(1995).
18 Zie onder meer Geschiedenis van de techniek II: 210-212; IV: 269-270; VI: 23-24,
118, 200-20 I.
19 Dit is deels ingegeven door de aard van het bronnenmateriaal. Beroepstellingen en
andere statistische bronnen (zoals over stoommachines, import en export, landbouwrapporten) werden pas vanaf het midden van de negentiende eeuw samengesteld. Voor het
'pre-statistische tijdperk' (tot omstreeks 1850) is slechts verspreid en inconsistent kwantitatiefmateriaal voorhanden. In de technische ontwikkeling van bepaalde bedrijfstakken is
evenwel sprake van een werkelijke breuk rond 1850: bijvoorbeeld textiel (Geschiedenis
van de techniek III: 86), chemie (IV: 228, 269) en stoom (IV: 191, 202).
20 Dit werd wei gedaan in het hoofdstuk over stoom (Geschiedenis van de techniek VI:
hoofdstuk 7).
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riaaFO , dan zouden vragen naar de snelheid van de technologische vooruitgang en
de aard van dit proces in de diverse deelperioden van de negentiende eeuw zich
zonder meer hebben opgedrongen. Het ontbreken van een economische analyse
komt echter voor een dee I voort uit de gekozen benadering in de verklaring van het
proces van technologische innovatie.

4. Vraag of aanbod?
In het afsluitende deel van de reeks wordt duideJijk dat men bij de verklaring voor
het invoeren van technologische vernieuwingen is uitgegaan van de aanbodszijde
van de economische ontwikkeling. Er wordt bijvoorbeeld geschreven dat de opkomst van grootschalige gemechaniseerde produktie steeds meer werd gericht op
nationale en internationale markten, dat deze vorm van produktie een uitgebreid
transportnetwerk nodig maakte en dat een ondernemer die overging op stoomkracht, 'gedoemd' was tot het vergroten van zijn afzet. 21 Technologische innovaties werden bepaald door de verwachtingen van de innovator en de specifieke
wensen van de afnemer, ongeacht de economische mogelijkheid om dergelijke
innovaties toe te passen. Er is weliswaar aandacht voor de obstakels van technologische vooruitgang, waarbij wordt gerefereerd aan het belang van een afzetmarkt
van voldoende omvang, maar aan die marktomvang wordt geen rol van doors laggevende betekenis toegekend. 22
De mogelijkheid dat de vraagzijde van directe invloed was, wordt vrij stellig
van de hand gewezen. Deze afwijzing is gebaseerd op de waarneming dat vernieuwingen werden gei"ntroduceerd in bedrijfstakken die produceerden voor groeiende markten en in ondernemingen die produceerden voor krimpende markten; de
vraag was zodoende niet langer de gemene deler.21 Echter, beide marktsituaties
konden ondernemers aanmoedigen om te innoveren: in krimpende markten waren
nieuwe produktiemethoden een middel om beter te kunnen concurreren, terwijl
groeiende markten de mogelijkheid boden om de vergroting van het produktievolume te bereiken die dikwij Is nodig was voor de toepassing van nieuwe technieken. 24 In de Geschiedenis van de techniek wordt de invloed van de vraag echter
beperkt tot de kwalitatieve eisen van de consument. De omvang van de consumptieve vraag komt eerst dan ter sprake wanneer het de internationale markt betreft.
De handelskapitalistische achtergrond van Nederland zou het land van nature een

21 Geschiedenis van de techniek VI : 198-199, 233,236-237.
22 Geschiedenis van de techniek III: 86-88; IV: 123-124; VI: 201-202,236-237 .
23 Geschiedenis van de techniek VI: 226.
24 Vergelijk papier (Geschiedenis van de techniek II: 208), boter (I: 129-130), machinebouw (IV: 62-64), en zwavelzuur (IV: 198-199).
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goede toegang tot de wereldmarkt hebben gegarandeerd, waaruit de Nederlandse
economie in de negentiende eeuw economisch voordeel zou hebben gehaald.25
Kort gezegd, innovatie wordt beschreven als een fenomeen dat voortkwam uit
de wi! van ondernemers om te innoveren, de wens van consumenten om nieuwe
produkten te krijgen en de mogelijkheid van Nederlandse producenten om in het
buitenland te zoeken naar markten voor hun produkten. Technologische vernieuwing was noodzakelijk om te kunnen concurreren op reeds bestaande markten,
waarbij de omvang van de consumptieve vraag en eventuele infrastructurele belemmeringen geen rol van betekenis speelden . Impliciet wordt zo gesteld dat de
vraag naar een bepaald produkt gegeven was .
Ik heb ernstige bedenkingen bij deze redenatie. Allereerst moet met betrekking tot
de wereldmarkt worden opgemerkt dat tot het midden van de negentiende eeuw
hooguit lOa 15% van de fysieke produktie op de wereldmarkt werd afgezet; de
overige 85 a 90% bleef op de binnenlandse markt. Bovendien was de produktie
van exportprodukten sterk geconcentreerd in Holland en de overige kustprovincies. In de eerste helft van de nege ntiende eeuw heeft de Nederlandsche
Handel-Maatschappij een opmerkelijke stimulans uitgeoefend, maar met uitzondering van de buitenlandse handel betrof dit slechts een klein percentage van de
Nederlandse economie. Met betrekking tot bepaalde bedrijfstakken kan zelfs de
stelling worden verdedigd dat het stelsel van overheidsbescherming innovatie heeft
belemmerd. 26 Daarnaast wordt een nogal positieve inschatting gemaakt van de
mogelijkheid van ondernemers om te innoveren en van consumenten om nieuwe
produkten afte nemen. Rond het midden van de negentiende eeuw was de nijverheid nog overwegend kleinschalig, ambachtelijk en gericht op de lokale marktY
De Nederlandse infrastructuur was slecht ge'integreerd en vooral in de oostelijke
en zuidelijke provincies werd het goederenvervoer geconfronteerd met moeizaam
en duur transport. 28 En grote delen van de bevolking leefden op de rand van het
bestaansminimum . Voor een analyse van de invloed van technologische innovaties
25 De term 'handelskapitalisme' wordt de laatste jaren op tal van verschillende manieren
gedefinieerd. In deze reeks wordt het voorgesteld als een op de internationale handel geent
economisch systeem (Geschiedenis van de techniek VI: 236-237). Zie ook J. de Vries en
A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische
groei (Amsterdam, 1995) 793-797. Een ander belangrijk kenmerk van een handelskapitalistische economie is het gelijktijdig bestaan van economische relaties tussen 'traditioneIe' en 'moderne' sectoren c.q. regio's, waarbij steden -centra van handel en transport- de
laatste vertegenwoordigden (J.L. van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme. Opkomst en neergang van de Hollandse economie 1350-1850 (Bergen, 1991) inleiding).
26 I-lorlings, The economic development, hoofdstuk 4.
27 J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Amsterdam,
1968) 26.
28 Zie onder meer A. van der Woud, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland
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op de ontwikkeling van de Nederlandse economie als geheel wordt in een dergelijke context de omvang van de consumptieve vraag wei degelijk van belang.
In de analyse van de 'Reconstructie Nationale Rekeningen' wordt aan de geaggregeerde vraag juist een centrale plaats gegeven. Oit betreft evenwel niet louter
en aileen de koopkracht van de Nederlandse bevolking, maar ook de mate van
integratie van de binnenlandse markt voor goederen en produktiefactoren alsmede
het proces van politieke centralisatie dat na 1798 op gang kwam . De mogelijkheid
om technologische innovaties te kunnen toepassen wordt gezien als een functie
van de marktomvang: de introductie van nieuwe produktiemethoden vereist over
het algemeen een vergroting van het produktievolume en voor een dergelijke schaalvergroting was een afzetmarkt van voldoende omvang noodzakelijk; grootschalige en gemechaniseerde produktie is aileen mogelijk indien de grondstoffen en
eindprodukten snel en regelmatig kunnen worden vervoerd. 29 Er is in ieder geval
geen reden om aan te nemen dat 'pre-industriele' ondernemers minder creatief of
technisch begaafd waren. 30
In het 'premoderne' tijdperk -dat in Nederland waarschijnlijk duurde tot de jaren zestig van de negentiende eeuw- was de bulk van de economie verstoken van
een markt voor massaconsumptie. Het grootste deel van de agrarische en industriele produktie was bestemd voor de lokale markt. Een groot deel van de bevolking moest het leeuwedeel van zijn inkomen uitgeven aan basisbehoeften (brood,
aardappelen, ander primair voedsel, huur, belastingen) en tot het midden van de
negentiende eeuw trad hierin hooguit verslechtering Op.3J Infrastructure Ie en institutionele obstakels verhinderden de integratie van de Nederlandse economie. 32 En
in een context van gefragmenteerde markten en een gebrek aan consumptieve vraag
was de introductie van technologische of organisatorische vernieuwingen bijzonder moeilijk.
Er was echter wei degeJijk sprake van de introductie van nieuwe produktiemethoden en organisatievormen, maar deze vonden in hoofdzaak plaats in die secto1798-1848 (Amsterdam, 1987) en R.T. Griffiths, 'The creation ofa national Dutch economy : 1795-1909', Tijdschrift voor geschiedenis 95 (1982) 513 -537.
29 K.G. Persson, Pre-industrial economic growth. Social organization and technological
progress in Europe (Oxford, 1988) 17. Horlings, The economic development, hoofdstuk I.
J.P. Smits, Economic growth and structural change in the Dutch service sector 1850-1913
(Amsterdam, verwacht begin 1996). Indien substitutie het doe I van de vemieuwing was,
dan was een grotere afzetmarkt of produktievolume niet per se noodzakelijk vooropgesteld
dat de prijs van het nieuwe produkt of de kosten van de nieuwe methode niet hoger waren
dan voorheen.
30 B. Gustafsson , 'The rise and economic behaviour of medieval craft guilds. An
economic-theoretical interpretation', Scandinavian economic history review 35 (1987) 28.
31 Horlings en Smits, 'Private consumer expenditure'.
32 Griffiths, 'The creation'. Horlings, The economic development, hoofdstukken 6 en 7.
Smits, Economic growth.
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ren die waren gericht op stedelijke en internationale markten. Aileen daar was het
marktprobleem van minder grote betekenis: transportkosten waren relatief laag,
de hoge bevolkingsdichtheid leverde een schaalvoordeel en de vraag op de wereldmarkt was in vergelijking met de lokale of nationale markt 'ongelimiteerd'.
Tot de jaren zestig van de negentiende eeuw yond technologische vernieuwing dan
ook in hoofdzaak plaats in deze sectoren van de Nederlandse economie (bijvoorbeeld de suikerraffinage, nutsbedrijven, het internationaal transport, en de spoorwegen tussen de grote steden van het westen).
Uit de diverse onderzoeken is over de binnenlandse vraag in de negentiende
eeuw het volgende beeld naar voren gekomen. Tot de jaren zestig stagneerden de
reeIe lonen .33 De groei van het inkomen per hoofd van de bevolking in de eerste
helft van de negentiende eeuw ging dan ook gepaard met een toename van de
inkomensongelijkheid.34 Aan het begin van de negentiende eeuw waren aileen de
kustprovincies redelijk ge·jntegreerd. Maar zelfs daar was rechtstreeks scheepsverkeer niet mogelijk; op diverse plaatsen moesten goederen worden overgeslagen. Tot 1850 is in deze situatie nagenoeg geen verbetering opgetreden. 35 De definitieve overwinning van de centrale staat rond het midden van de negentiende
eeuw is van doorslaggevende betekenis geweest. Tot circa 1850 waren lokale belangengroepen in staat geweest om de aanleg van interregionale verkeersverbindingen tegen te houden. Voorts maakten de sanering van de overheidsfinancien en
de enorme koloniale inkomsten het mogelijk om de hoge accijnzen op basis behoeften afte schaffen en om een grootschalig project van infrastructurele verbeteringen te starten. De aanleg van spoorwegen in de jaren zestig en zeventig was
hiervan het voornaamste resultaat.
lnfrastructurele verbeteringen en politieke centralisatie leidden na 1850 tot een
enorme vergroting van de Nederlandse markt. De landprovincies raakten ge'jntegreerd met de wereldmarkt en met de westelijke provincies van Nederland. 36 De
daling van transportkosten en de grotere regelmaat van interregionaal goederenvervoer maakte het ondernemers mogelijk om -min of meer ongeacht hun locatieover te gaan op een grootschaliger produktieproces, nieuwe technieken en nieuwe
ondernemingsvormen. De stijging in de vraag naar arbeid die hiervan het gevolg

33 A. Vermaas, ' Real industrial wages in the Netherlands, 1850-1913', in: V. Zamagni en
P. Scholliers (red.), Real wages in the nineteenth and twentieth centuries [Eleventh International Economic Congress Milan 1994, session B 9] (Milan, 1994).
34 A. Vermaas, S. W. Verstegen, en J.L. van Zanden, ' Income inequality in the nineteenth
century', in: J.L. van Zanden en L. Soltow, Income and wealth inequality in the Netherlands 16th-20th centuries (1995; forthcoming)
35 Investeringen in infrastructure Ie verbeteringen lagen op een zeer bescheiden niveau
(P. Groote, Kapitaalvorming in inJrastructuur in Nederland 1800-1913 (Groningen, 1995)
117-181. Horlings, The economic development, hoofdstuk 7).
36 Smits, Economic growth, hoofdstuk 6.
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was, leidde tot een toename van de nominale lonen in aile sectoren en die stijging,
resulteerde op den duur in een groei van de geaggregeerde vraag van de Nederlandse bevolking. 37 Daar kan nog aan toegevoegd worden dat de internationale
handel en zeevaart vanafhet midden van de negentiende eeuw steeds meer geliberaliseerd werden.
Pas toen het obstakel van de ontoereikende marktomvang was opgeheven, ging
de aanbodszijde de economische ontwikkeling van Nederland beheersen. Tot de
jaren zestig van de negentiende eeuw kan de Nederlandse economie worden getypeerd als een ' premoderne economie' in vergelijking met de theorie van Kuznets.
Een aanhoudende groei van produktie en produktiviteit, en dus ook een voortdurend proces van technologische vernieuwing, werd verhinderd door een infrastructurele 'bottleneck', politieke fragmentatie, institutionele belemmeringen, loonstarheid en in het algemeen een bijzonder laag niveau van koopkracht voor een groot
deel van de bevolking.
Ik moet hierbij tens lotte opmerken dat dit natuurlijk een sterk vereenvoudigde
weergave is van de ontwikkeling van de Nederlandse economie op de lange termijn; zo moeten vraag en aanbod waar mogelijk in onderlinge samenhang geanalyseerd worden. Maar het is naar mijn mening duidelijk dat de primaire verklaring
voor het tempo en de periodisering van de toepassing van technische innovaties
gedurende de negentiende eeuw aan de vraagzijde van de economie gezocht moet
worden. Pas nadat de fysieke en politiek-institutionele integratie van het land goed
op gang was gekomen en de geaggregeerde vraag een aanhoudend stijgende lijn
begon te vertonen, vervielen de beperkingen die de markt aan technologische vernieuwing had gesteld. Tot het midden van de negentiende eeuw was deze restrictie
aileen te omzeilen in de internationaal georienteerde industrieen en diensten en in
de overheidsbedrijven. ]n technologisch opzicht zijn dit dan ook de meest dynamische sectoren geweest.

5. Conclusie
Mijn kritiek is vooral gericht op de integrale delen van de reeks, en wei met name
op het eerste en laatste deel, waar het verband wordt gelegd tussen technologische
innovatie en een algemeen proces van maatschappelijke modernisering. In de detailstudies komen regelmatig elementen voor die aansluiten bij mijn eigen opvattingen over de Nederlandse economische ontwikkeling, maar hierin ontbreekt nu
juist die verwijzing naar een breder kader. In het voorgaande heb ik betoogd dat
een meer beperkte vraagstelling wellicht meer inzicht zou hebben verschaft in het
hoe en waarom van de technologische ontwikkeling van Nederland, bijvoorbeeld
door in eerste instantie uit te gaan van de economische achtergronden - inclusief
37 Horlings en Smits, 'Private consumer expenditure ' . Vermaas, ' Real wages'.
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het daarmee samenhangende politieke en institutionele kader - om pas daarna in te
gaan op de veel bredere maatschappelijke veranderingen die direct of indirect met
het proces van technologische vooruitgang waren verbonden. Maar ook al ben ik
het niet eens met bepaalde conclusies die in deze reeks worden getrokken, toch
blijft dit een bijzonder waardevolle aanwinst voor de economische geschiedschrijving van Nederland, als aanvulling van onze kennis over de negentiende eeuw en
als aanzet tot een gerichte discussie over de Nederlandse economie in die periode.

VI

De relatie tussen wetenschap en techniek in de
negentiende eeuw l
B. THEUNISSEN

1. Techniek in context

Ik yond het een hele eer toen ik werd uitgenodigd vanuit wetenschapshistorische
invalshoek commentaar te leveren op de serie Geschiedenis van de techniek in
Nederland. Maar ik moet bekennen dat ik aanvankelijk wat gemengde gevoelens
had. Niet omdat ik die zes dikke delen helemaal moest gaan lezen - dat was een
voordeel, want met een opdracht vind je nu eenmaal eerder tijd dan met goede
voornemens. Het had meer te maken met mijn eerste indruk. Toen de boeken binnenkwamen was ik bezig met een onderzoek naar de bacterioloog Beijerinck, dus
die zocht ik meteen even in de index op. Er stonden vijfverwijzingen.lk trok ze na
en wat bleek: een keer kwam er geen Beijerinck op de aangegeven pagina voor,
een keer ging het om de verkeerde Beijerinck en een keer betrof het een plaatje
van drie mannen die ik geen van allen herkende. Twee keer was het weI raak, maar
de informatie die ik hoopte te vinden, trofik niet aan. 2 Door het geblader was me
inmiddels duidelijk geworden dat de serie zonder meer een prijs verdient voor de
uitvoering en de illustraties; voor het overige had ik na deze eerste kennismaking
nog mijn twijfels.
Maar inmiddels ben ik de Stichting Historie der Techniek aileen maar erkenteJijk dat zij mij tot lezen heeft aangezet. Dat Beijerinck-akkefietje was kennelijk
een ongelukkig toeval, want ik ben gaandeweg meer en meer onder de indruk
geraakt van de deskundigheid van de auteurs, van de grote hoeveelheid vaak nieuw
materiaal die bij elkaar is gebracht, en van de accurate en inzichtelijke manier
waarop dat materiaal is gepresenteerd. Van een werk waaraan door zoveel auteurs
is bijgedragen, magje niet verwachten dat elk hoofdstuk dezelfde parelglans heeft
Met dank voor advies en commentaar aan Floris Cohen, Lodewijk Palm, Wim van der
Schoor, Geert Somsen, Rob Visser en in het bijzonder aan Frans van Lunteren.
2 Geschiedenis van de techniek, deel V, 107, 147,204,254,264.
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als dat van Martijn Bakker over Crystal Palace,3 maar over het geheel genomen is
een compliment op zijn plaats voor de leesbaarheid van de serie. Ik heb zitten
lezen alsofhet voor mijn plezier was en helemaal niet uit dure plicht.
Die leesbaarheid heeft wat mij betreft ook alles te maken met de gekozen benadering, waarbij techniek niet wordt opgevat als een autonoom gegeven met een
onafhankelijk momentum, maar als mensenwerk, gesitueerd in een specifieke historische context. De titel van de serie is enigszins misleidend. Wie een werk in de
klassieke 'nuts and bolts' traditie verwacht, komt bedrogen uit. De serie behandelt
meer de geschiedenis van technische innovatie in maatschappelijk perspectief, dan
de geschiedenis van de techniek in de engere, klassieke zin. Ik ben daar niet rouwig om; of de historisch geYnteresseerde ingenieur er ook zo over denkt, weet ik
niet.
Overigens werd ik zelftijdens het lezen af en toe razend nieuwsgierig naar hoe
sommige dingen technisch precies in elkaar zitten, en dan kwam ook ik soms bedrogen uit. Dan realiseer je je dat in het Eindhovense redactielokaal een tegel aan
de muur heeft gehangen met een tekst als 'Only nuts like nuts ' of 'The bold need
no bolts'. Technische aspecten zitten nogal eens in figuurtjes verstopt die maar
moeilijk te begrijpen zijn. En toen ik las hoe de telegraaf en de oertelefoon werden
geboren, was mijn eerste gedachte : als het zo gemakkelijk gaat, snap je niet waarom rond 1850 niet elke makelaar in koffie met een zaktelefoon en een telex op de
beurs stond. 4 Ander voorbeeldje. Hoe wordt rietsuiker gemaakt? Dat is een kwestie van zuiveren van ruwe rietsuiker. Maar hoe kom je dan aan ruwe rietsuiker?
WeI, die komt gewoon per schip in Rotterdam ons land binnen. 5
Ik haast mij nu te zeggen dat er ook mooie voorbeelden te vinden zijn waarin het
technisch-wetenschappelijke ontwikkelingstraject weI uitvoerig aandacht krijgt,
zoals in het hoofdstuk over de compoundmachine. 6 Maar in zulke gevallen is het
technische expose geen doel op zichzelf. Er wordt dan een ander agendapunt ter
tafel gebracht, namelijk dat de klassieke visie die techniek gelijkstelt aan toegepaste wetenschap niet opgaat. Hetzelfde geldt voor de verwante veronderstelling
dat, wanneer de benodigde kennis beschikbaar is, de technische toepassing daar
vanzelf uit voortvloeit. Als er iets is wat de zes delen Geschiedenis van de techniek overtuigend aantonen, dan is het dat deze opvatting veel te simplistisch is.
Om te beginnen blijkt dit al uit de marginale rol die de wetenschap tot in de
tweede helft van de negentiende eeuw in menige sector speelde. Technische innovatie bleek vaak heel goed mogelijk op basis van ervaring, praktisch inzicht en
intuYtie, zonder dat er veel wetenschappelijk inzicht aan te pas kwam . Waar fundamentele kennis weI een ral speelde blijkt dit vooral een ondersteunende of rich3
4
5
6

Ibidem, dee I VI, hoofdstuk I: 'De geest van Crystal Palace.'
Ibidem , dee I IV, hoofdstuk 14: 'Telegrafie en telefonie'.
Ibidem , dee I I, hoofdstuk 7: 'Suiker'.
Ibidem, deel V, hoofdstuk 9: 'De compoundmachine'.
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tinggevende te zijn geweest. Een voorbeeld is de chemicus die stoffen op zuiverheid onderzoekt of een proces analyseert, waarin dan aanknopingspunten voor
verbeteringen kunnen worden gevonden. Wetenschappelijk inzicht aileen, zo luidt
de conclusie, leidt nooit vanzelftot een nieuw ontwerp of een nieuwe toepassing.
Altijd is er een wisselwerking tussen kennis en ervaring, tussen theorie en praktijk.
De kracht van de serie is verder dat ze laat zien dat deze thematiek maar een
aspect van het innovatieproces raakt. Of er werkelijk iets verandert hangt ook af
van het economisch, politiek en sociaal klimaat, van de bestaande lokale situatie,
van culturele factoren, verwachtingen van ondernemers enzoVOOrt' Zo wordt overtuigend aangetoond dat techniek geen gelsoleerd fenomeen is. Innovatie is een
dynamisch proces waarvan de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat.
Hieruit valt ook afte leiden dat er geen strikte scheiding kan worden gemaakt
tussen de technisch-wetenschappelijke ontwikkeling en de verspreiding of diffusie
van een nieuwe techniek. Diffusie is een actief proces, er vindt een voortdurende
bewerking en aanpassing in wisselwerking met de omgeving plaats. Ook dit aspect
komt in de serie uitvoerig aan bod, al had ik met name hier soms behoefte aan een
wat gedetailleerder uiteenzetting van de technisch-wetenschappelijke aspecten van
de diffusie. In een aantal gevallen ontstaat - onbedoeld ongetwijfeld - toch nog de
indruk dat de diffusie van een bepaalde vinding technisch gezien een fluitje van
een cent was. Anderzijds kan ik de summiere behandeling ook wei weer begrijpen,
omdat het technische ontwikkelingsproces zich in vee I gevallen grotendeels in het
buitenland afspeelde.
Aigemeen gesproken kan ik mij dus in de gevolgde aanpak helemaal vinden en
beschouw ik die als de kracht van de serie. Natuurlijk houdt die aanpak keuzes in.
Wat ik bijvoorbeeld jammer vind, is dat de rol van het Koninklijk Instituut en zijn
opvolger, de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, nergens wordt belicht.
Een van de taken van zowel Instituut als Akademie was immers de regering te
adviseren inzake allerlei, ook technische, kwesties die om een oplossing vroegen.
Zo bracht de Utrechtse hoogleraar Pieter Harting onder meer adviezen uit over de
bestrijding van de aardappelziekte en de paalworm, over de bodemdaling, de visserij, de drinkwatervoorziening en de Zuiderzeekwestie. 7 Graag had ik willen weten
wat die adviesrol van Akademiegeleerden voor de Nederlandse techniekontwikkeling nu eigenlijk heeft betekend. Maar ik begrijp ook wei dat dit onderwerp
binnen de gekozen opzet minder voor de hand lag.
Netto dus niets dan lofzover, en dit kan ook als mijn eindoordeel gelden. Maar
ik wil dan wei nog een bezwaar naar voren brengen waaraan ik iets zwaarder til.
Ook omdat het een attenderende waarde kan hebben voor de serie in voorbereiding, over de twintigste eeuw, zal ik er wat dieper op ingaan.

7 Pieter Harting, Mijne herinneringen. Autobiografie (Amsterdam, 1961) passim.
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2. Wetenschap-techniek modellen

Zoals gezegd loopt als een rode draad door de serie heen dat de relatie tussen
wetenschap en techniek niet simpelweg als een hierarchische kan worden voorgesteld, waarbij de wetenschap het fundamentele inzicht levert en de techniek hier
een praktische toepassing aan geeft. De auteurs van de Geschiedenis van de techniek laten overtuigend zien dat de relatie veel complexer is. Maar vervolgens, in
dee I vijf, Iijkt dit inzicht in de verhouding tussen wetenschap en techniek ook het
perspectiefte leveren voor een analyse van hoe de wetenschap-techniek relatie in
de negentiende eeuw werd gepercipieerd. Hier doemt de valkuil op dat een inzicht
ontleend aan het recente techniekonderzoek wordt teruggeprojecteerd op discussies in de negentiende eeuw. De vraag of wetens chap en techniek in een hierarchische
dan wei een gelijkwaardige verhouding tot elkaar staan, werd naar mijn idee in de
negentiende eeuw helemaal niet gesteld, zeker niet in deze vorm. Er waren wei
discussies over de betekenis van wetenschappelijke kennis voor de samenleving
en over de vraag welke ral de wiskunde en de natuurwetenschappen in de opleiding van technici en ingenieurs moesten spelen. Maar we kunnen zulke debatten
niet zomaar vergelijken met die tussen hedendaagse techniekonderzoekers en ervan uitgaan dat het bij de negentiende-eeuwers in de kern over dezelfde prablematiek ging. In wetenschapssociologischjargon: het hierarchische en het gelijkwaardige model zij n geen 'actor's categories'; het zij n moderne categorieen, met allerlei
twintigste-eeuwse connotaties, waarvan het zeer de vraag is of ze bruikbaar zijn
om de ideeen van negentiende-eeuwers weer te geven. In de serie leidt het gebruik
van deze categorieen in elk geval tot een onbevredigende historische analyse.
Kort samengevat loopt het betoog in de Geschiedenis van de techniek als volgt. 8
Het idee dat wetenschap en techniek in een hierarchische relatie tot elkaar staan,
vatte post in de negentiende eeuw. We zien in de tweede he 1ft van de negentiende
eeuw een voortdurende tendens tot verwetenschappelijking van de hogere technische opleidingen. In de opleiding van Delftse ingenieurs kwam steeds meer nadruk te liggen op de wiskunde en de natuurwetenschappen. Deze tendens stuitte
wei op weerstanden, zowel in Delft als vanuit de praktijk, maar uiteindelijk kreeg
ze toch de overhand. Tegen 1900 werd aan de Polytechnische School wetenschappelijke vorming belangrijker gevonden dan praktische vaardigheden . De achterliggende gedachte - zo wordt althans in de serie geconcludeerd - was dat techniek
als toegepaste wetenschap moest worden beschouwd. Wetenschappelijke kennis
was basaal, de praktische toepassing was er slechts een afgeleide van, dus moest in
de opleiding het accent op de wetenschap worden ge1egd. In de serie wordt verder
betoogd dat de situatie tot begin negentiende eeuw anders was. In de achttiende
eeuw zou de relatie tussen theorie en praktijk een gelijkwaardige zijn geweest. Er
8 Geschiedenis van de techniek, deel V, 'Opleiding en beroep' en 'Theorie en praktijk' ;
zie met name de conc1usies in hoofdstuk 12: 'Techniek, beroep en praktijk in Nederland' .
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moet dus in de negentiende eeuw een omslag hebben plaatsgevonden van een gelijkwaardig naar een hierarchisch model. 9
Om te beginnen een paar bezwaren tegen deze weergave als zodanig. Eerst wat
die meer gelijkwaardige relatie betreft. Hier wordt veel te kort door de bocht gegaan. De stelling wordt met een paar voorbeelden ge'illustreerd die vervolgens
zonder omhaal worden gegeneraliseerd. Een van die voorbeelden betreft de oprichting van de Ecole Polytechnique, eind achttiende eeuw in Frankrijk.lO De wiskundige Monge wilde in de opleiding van ' polytechniciens' het wetenschappelijke
en het praktische element ge'integreerd aan bod laten komen . Maar zijn ideeen
werden van tafel geveegd door de fysicus Laplace, die het wetenschappelijke element het primaat gaf. Hier, zo wordt gesteld, zien we de omslag van een gelijkwaardig naar een hierarchisch model zijn beslag krijgen. Maar zo eenvoudig is het
niet. Om te beginnen weerspiegelen zich in Monges idee van gelijkwaardigheid
Verlichtingspedagogische idealen over de opleiding van toekomstige beroepsbeoefenaren. Dit is iets anders dan dat het wetenschappelijke en het praktische als
zodanig gelijkwaardig werden geacht. Maar vooral moet men zich bewust zijn van
de lokale context van dit voorbeeld. Bij Monge speelde ongetwijfeld ook het Franse revolutionaire utilitarisme een rol, dat inderdaad aan abstracte theorievorming
geen superieure status toekende en die zelfs wantrouwde. Maar juist door de aanwezigheid van dit specifieke element kan het voorbeeld niet zomaar worden gegeneraliseerd. De Franse hervormingsidealen waren zelf een reactie tegen de in de
achttiende eeuw overheersende opvatting waarin de theorie voorop had gestaan.
Heel duidelijk is dit bijvoorbeeld ook te zien in de Franse geneeskunde, waar het
wantrouwen tegenover 'praktisch onnutte' fysiologische theorievorming tot ver in
de negentiende eeuw zou voortduren. 11
Dat die door de Franse hervormers afgewezen opvatting sedert de Wetenschappelijke Revolutie door de bank genomen steeds de overhand heeft gehad, en dat
wetenschappelijk inzicht en praktische kunde grosse modo steeds in een hierarchische relatie hebben gestaan, valt niet zomaar te ontkennen. Die visie lag al
besloten in Francis Bacons adagium 'knowledge is power' en werd ook door de
achttiende-eeuwse Verlichtingsfilosofen en utilitaristen van diverse snit uitgedragen. De begrippen wetenschap en techniek hebben natuurlijk niet steeds precies
dezelfde betekenis gehad, en er zijn veranderingen opgetreden in de waardering
van de techniek en de praktijk als kennisbron. Ook zijn academici in wisselende
mate bereid geweest zich met technische onderwerpen in te laten. 12 En tens lotte
Ibidem, met name 300-303.
10 Ibidem, 300-301. Zie hierover oak E. Homburg, Van beroep 'Chemiker '. De opkomst

9

van de industriete chemicus en het polytechnisch onderwijs in Duitsland (J 790-1 850)
(Delft, 1993) 133-144.
II Zie bijvoorbeeld John E. Lesch, Science and medicine in France: the emergence of
experimental physiology, 1790-1855 (Cambridge, Mass., 1984).
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bestonden er verschillende opvattingen over hoe technici het best konden worden
opgeleid - sterk praktijkgericht en met de nadruk op 'Ieren met de handen' dan wei
meer theoretisch, met bijvoorbeeld ruime aandacht voor abstracte wiskunde. Maar
dit laat naar mijn idee allemaal onverlet dat ook v66r de negentiende eeuw kennen
over het algemeen werd geacht tot kunnen te lei den en dat de wetenschap-techniek
relatie in dit opzicht altijd een hierarchische is geweest. De stelling dat de relatie
gelijkwaardig zou zijn geweest (en wat hiermee precies wordt bedoeld), vraagt in
ieder geval om een gedegen argumentatie en die ontbreekt.
Evenredige aandacht voor theorie en praktij k in de opleiding van technici impliceert dus niet dat wetenschap en techniek als zodanig gelijkwaardig werden geacht. Net zo min kan uit de verwetenschappelijking van de opleiding die later in de
negentiende eeuw optrad, worden afgeleid dat het hierarchische model toen kennelijk zijn intrede had gedaan. Mijn indruk is dat de beschrijving in termen van
deze modellen teveel hinkt op hedendaagse inzichten. De analyses van innovatieprocessen die in de serie worden gepresenteerd, maken volkomen terecht gebruik
van het inzicht dat kennen en kunnen op de keper beschouwd een veel gelijkwaardiger bijdrage leveren aan technische vernieuwing dan het hierarchische model
suggereert. Maar dit inzicht zegt niets over hoe de wetenschap-techniek relatie in
het veri eden werd gepercipieerd. Hoe actoren volgens de moderne techniekonderzoeker handelen en hoe die actoren er zelf over dachten zijn verschillende dingen.
Tussen haakjes: hierbij is natuurlijk ook belangrijk dat in het oog wordt gehouden
over wie we praten als we het over de wetenschap-techniek relatie hebben. Academici en hogere technici mag die relatie belang hebben ingeboezemd, maar voor
bijvoorbeeld fabrikanten zal het onderwerp lang een non-item zijn geweest; wetenschappelijke kennis kreeg in menige sector pas laat in de negentiende eeuw een
wezenlijke inbreng.
De vraag blijft ondertussen wat er dan wei veranderde in de negentiende eeuw.
Het is evident dat er tegen het eind van de eeuw andere technici werden opgeleid
dan in het begin . Er veranderde naar mijn indruk ook wei degelijk iets in de verhouding tussen kennen en kunnen. Op deze verandering krijgen we geen vat door
een omslag naar een hierarchisch model te veronderstellen. Dit lukt alleen door
het stellen van historische vragen, zoals: waarom moest de opleiding verwetenschappelijkt worden; wat hield 'wetenschappelijk' eigenlijk in; en wat voor soort
ingenieur had men voor ogen? Dat dit geen triviale vragen zijn laat de serie duideJijk zien. Neem de academisering van de ingenieursopleiding. Dit was bepaald
niet iets vanzelfsprekends. lmmers, een van de dingen die de Geschiedenis van de
techniek zo fraai demonstreert, is dat er van een wetenschapsgeleide techniek in
12 Davids signaleert bijvoorbeeld in de zeventiende en achttiende eeuw een golfbeweging in de belangstelling van Nederlandse academici voor technische vakken: C.A. Davids
'Universiteiten, illustere scholen en de verspreiding van technische kennis in Nederland,
eind 16e - begin 1ge eeuw', Batavia Academica 8 (1990) 3-34.
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de negentiende eeuw geen sprake was. Sterker nog, de auteurs constateren een
grote weerstand tegen wetenschappelijke inmenging bij industrielen en praktische
beroepsbeoefenaren. Incidenteel, bij een concreet kennisprobleem, kon wetenschappelijk inzicht nuttig zijn en daar huurde men dan een deskundige voor in, maar
over het algemeen werden vakmanschap en ervaring op de werkvloer veel belangrijker gevonden. De Delftse technologiedocenten ondervonden deze weerstand
aan den lijve. 13 De eerste generaties technologen die zij afleverden kwamen nauwelijks aan de slag. In de industrie had men aan deze technici eenvoudig geen
behoefte. Desalniettemin werd de opleiding steeds wetenschappelijker. In de werktuigkunde gebeurde hetzelfde, ondanks protesten vanuit de praktijk. 14 Terecht wordt
dan ook geconcludeerd dat de academisering niet als een reactie op een vraag
vanuit de maatschappij kan worden gezien. 15
Wat was d<'m, in de ogen van de Delftse docenten, de meerwaarde van een wetenschappelijke opleiding? Natuurlijk speelde hierbij het geloof in de toepassingsmogelijkheden van wetenschappelijke kennis een rol. Maar dit was niets nieuws,
en waarom zou men hiervan nu ineens gouden bergen zijn gaan verwachten? In de
serie wordt opgemerkt dat de Delftse docenten een toekomstideaal voor ogen hadden dat nog niet realiseerbaar was. 16 Maar deze suggestie komt neer op 'begging
the question': waar was dat toekomstideaal dan op gebaseerd? De in de serie aangevoerde sociologische verklaring dat de docenten op academisering uit waren
om hun maatschappelijke positie en status te verhogen snijdt zeker houtY Maar
hiermee is de zaak niet opgelost. Zeker waar men op dat moment zo duidelijk op
het verkeerde paard Iijkt te wedden, is ook aandacht nodig voor het kennisideaal
dat werd nagestreefd. Waarom die grote nadruk op de wiskunde en de natuurwetenschappen, en vanwaar dat idee dat de Delftse ingenieur het meest gebaat was
bij wetenschappelijke kennis? En wat hield wetenschappelijk op dat moment in,
en hoe verhielden wetenschap en techniek zich in deze visie? In de serie wordt
zoals we zagen geconcludeerd dat techniek toegepaste wetenschap was geworden
en dat zich hier dus het hierarchische model manifesteerde, maar de vragen naar
de historische achtergrond zijn dan nog niet beantwoord. Er is een hoofdstuk in de
13 Geschiedenis van de techniek, deel V, hoofdstuk 5: 'Ingenieurs en het technisch onderwijs, 1863-1890', met name 146-149; zie ook G.P.J. Verbong, 'Delftse ingenieurs tussen
wetenschap en industrie (1875-1900)" in L.C. Palm, G. Vanpaemel en F.H. van Lunteren
(red.), De toga am de wetem·chap. Ontwikkelingen in het hager onderwijs in de geneeskunde, natuurwetenschappen en techniek in Belgie en Nederland (1850-1940) (Rotterdam, 1993) 134-146. (Themanummer van Gewina 16 (1993) nr. 3.)
14 Ibidem, deel V met name 140-144; zie ook Nil Disco, ' De toga om de Delftse wetenschap. Een verhaal van benoemingen om herbenoemingen', in Palm e.a. (n. 13), De toga
om de wetenschap, 147-157.
15 Ibidem , deel V301-302.
16 Ibidem, 301.
17 Ibidem, 296-297.
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serie waarin zulke vragen wei expliciet aan de orde komen, namelijk dat over de
medisch-hygienisten. Hun kennisideaal komt uitstekend uit de verf. 18 Dat van technici en ingenieurs daarentegen klinkt aileen in verspreide opmerkingen door; het
thema krijgt nergens de expliciete aandacht die het mijns inziens verdient.

3. Wetenschaps- en kennisidealen
Ter adstructie van mijn betoog zal ik proberen iets over het kennisideaal van ingenieurs te zeggen, zonder de pretentie te hebben meer dan een aanzet tot de gewenste historisering te geven. De problematiek is in Nederland nog nauwelijks in kaart
gebracht en vergt nog veel bronnenonderzoek. Bovendien is wat ik te berde zal
brengen gebaseerd op onderzoek naar universitaire hoogleraren en niet naar ingenieurs. Maar omdat de voorstanders van academisering van de techniek hun blik
op de universitaire wereld richtten, en omdat menigeen onder hen zelf een academische achtergrond had, hebben dergelijke gegevens toch wei een zekere relevantie.
In de vooruitgangs- en moderniseringsretoriek van de negentiende eeuw speelden de wiskunde en de natuurwetenschappen een centrale rol. De ontwikkeling
van deze disciplines in Nederland is vooral beschreven vanuit het perspectiefvan
het opkomende onderzoeksethos en het streven naar een autonome professionele
status. Dit is ongetwijfeld een belangrijk aspect, maar het gevaar dreigt dat we
uitlatingen over de plaats en betekenis van de wetenschap in de samenleving te
eenzijdig als de retoriek van een zich professionaliserende beroepsgroep interpreteren. In de kring rond Gerrit Jan Mulder in Utrecht, waar de opmars van de natuurwetenschappen in Nederland in de jaren 1840 begon, was wei degelijk sprake
van sterke maatschappelijke betrokkenheid. Voor de chemicus Mulder,19 de bioloog Pieter Harting 20 en de filosoof Comelis Willem Opzoomer 21 ging het er zeker niet in de eerste plaats om dat studenten werden opgeleid tot onderzoekers of
18 Ibidem, dee 1 2, hoofdstuk 2: 'Medische statistiek', met name 27-30.
19 Ik baseer me in het navolgende mede op nog ongepubliceerd eigen onderzoek. Zie

voor de opvattingen van Mulder ten aanzien van de besproken onderwerpen onder meer:
Redevoering over de stofJelijke wereld. Een middel tot hoogere ontwikkeling (Rotterdam,
1845); De weg der wetenschap, zijnen leerlingen opnieuw aanbevolen (Utrecht, 1849);
Wetenschap en volksgeluk. Een woord voor Nederland geschreven (Utrecht, 1849).
20 Zie bijvoorbeeld Pieter Harting, Bedenkingen tegen eenige punten van het rapport der
commissie belast met herziening der geneeskundige staatsregeling hier te lande (Utrecht,
1842); Gedachten over het hooger onderwijs in ons vaderland (Tiel, 1858); Voorheen en
thans 1828-1878. Herinneringen, opmerkingen en wenken door een oud-student (Utrecht,
1878); Mijne herinneringen. Autobiografle (Amsterdam, 1961).
21 Zie bijvoorbeeld C.W. Opzoomer, Het wezen der kennis; uitgegeven, ingeleid en van
aantekeningen voorzien door Wim van Dooren (Baarn, 1990).
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gespecialiseerde beroepsbeoefenaren. Ze moesten vooral tot natuurwetenschappelijk gevormde intellectuelen worden gekneed, mensen die later als opinieleiders
en hoeders van de beschaving konden fungeren en die op grond van hun vermogen
tot wetenschappelijk redeneren konden aangeven welke kant het met de maatschappij op moest. De Utrechters stond een natuurwetenschappelijk gevormdeBildungs elite voor ogen; de natuurwetenschappen kregen bij hen de rol die traditioneel aan de klassieken was toebedeeld. In overeenstemming met hun positivistische
wetenschapsideaal meenden zij dat de beginselen van het natuurwetenschappelijk
denken en redeneren eigenlijk in aile faculteiten onderwezen moesten worden.
Het verwerven van concrete wetenschappelijke kennis kwam in de opleiding pas
op de tweede plaats. Die kennis moest dan vooral maatschappelijk nuttige kennis
zijn.
Wat voor de Utrechters centraal stond was de emancipatie van de natuurwetenschappen. De heersende vrees dat de natuurwetenschappen tot athei"sme en materialisme zouden leiden was ongegrond, benadrukten ze steeds. Het natuurwetenschappelijk denken leverde juist de grondslag voor de geestelijke vooruitgang van
de mensheid. Oat natuurwetenschappelijke kennis ook in praktisch opzicht nuttig
was voor de samenleving, was voor de Utrechters geen punt dat speciale toelichting vereiste. Dit was een geloofsartikel dat wei voortdurend onder de aandacht
werd gebracht, maar dat met de conventionele utilitaristische argumenten werd
verdedigd. In het wetenschappelijk onderzoek ging het in de eerste plaats om het
vinden van waarheid, yond Harting, maar de geschiedenis toonde ondubbelzinnig
aan dat de resultaten vroeger of later, vaak op een totaal onverwachte manier,
nuttig konden blijken voor de maatschappij. Mulder en Opzoomer beriepen zich
in deze graag op Bacon en op het Engelse idee van 'useful knowledge' .
Wat de relatie tussen wetenschap en techniek betreft zouden we hier nu van een
hierarchisch model kunnen spreken. Maar ten eerste was er dan niets nieuws onder
de zon. En ten tweede is het veel pertinenter te constateren dat de Utrechters net zo
min als hun utilitaristische voorgangers over het mechanisme van de interactie
tussen wetenschap en techniek nadachten. Er was geen sprake van een bewust
aangehangen model, meer van een gemeenplaats die geen toelichting behoefde.
Later in de eeuw won het onderzoeksethos aan de universiteiten terrein en concentreerden hoogleraren zich meer en meer op hun wetenschappelijk onderzoek.
Maar dit betekende niet automatisch dat men zich van de maatschappij afzonderde. In het laatste kwart van de eeuw manifesteerde zich ook onder wetenschappers
een sterk cultureel nationalisme, waarbij de wetenschap werd voorgesteld als fundament en graadmeter van de nationale beschaving. 22 Concludeerden sommigen
hieruit dat wetenschap vooral om haarzelfs wil bedreven moest worden, een in22 Zie R.P.W. Visser, 'Het "Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres" over de
relatie natuurwetenschap en samenieving, 1887-1900', in: 1.1. Kloek en W.W. Mijnhardt
(red.), Balans en perspectie!van de Nederlands e cultuurgeschiedenis. De produktie, dis-
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vloedrijke stroming rond de Amsterdamse botanicus Hugo de Vries wilde het wetenschappelijk onderzoek juist dienstbaar maken aan de vooruitgang en prop ageerde een sterk maatschappijgericht wetenschapsideaal. 23 In deze visie werd wetenschap niet meer aileen opgevat als poten/ide bron van nuttige toepassingen,
maar als de bron zonder meer, als de aanjager, de motor van de vooruitgang. Wetenschap kwam direct aan de basis van maatschappelijke vernieuwing te staan,
niet aileen in de techniek overigens, maar ook bijvoorbeeld op economisch en
sociaal terrein. De wetenschapper werd nu eerst en vooral onderzoeker. Hij moest
de fundamentele kennis aanleveren die vervolgens in de maatschappij nuttig kon
worden gemaakt. De wetenschappelijke opleiding werd, conform deze opvatting,
een onderzoekersopleiding.
Was techniek nu dan eindelijk toegepaste wetenschap geworden? Ja en nee. Nog
steeds werd het 'hoe' van de kennisoverdracht naar de praktijk niet als een onderwerp gezien dat speciale aandacht vroeg. Maar techniek m6est nu weI toegepaste
wetenschap zijn, wilde de idee van wetenschap als motor van de vooruitgang werken. Wat altijd als een grillig en onvoorspelbaar proces was gezien, werd nu als
een automatisme voorgesteld. Het hierarchisch model lag met andere woorden weI
impliciet aan de hele gedachtengang ten grondslag, maar nog steeds niet als het
produkt van een expliciete, doordachte redenering.
Dat de kennisoverdracht naar de praktijk minder vanzelfverliep dan men had
gedacht, bleek al snel toen men zijn ideeen ten uitvoer probeerde te brengen. 24
Academici die hun studenten in de industrie probeerden af te zetten vingen bot.
Voor 'theoretici' had men in de industrie geen emplooi; industrielen wilden praktisch inzetbare vakmensen. Anderzijds ontstond er binnen de industrie begin twintigste eeuw weI een vraag naar wetenschappelijke ondersteuning. Maar die had
voornamelijk een praktische, probleemgerichte strekking; om de fundamentele
onderzoeksprogramma's die wetenschappers in de aanbieding hadden, zat men
niet verlegen. Vraag en aanbod sloten dus niet op elkaar aan. Dit gaf in de eerste
decennia van de twintigste eeuw aanleiding tot een interessante discussie tussen
academici, industrielen en ingenieurs, met als resultaat dat het inzicht groeide dat
tributie en consumptie van cultuur (Amsterdam, 1990) 37-48; K. van Berkel, 'Natuurwetenschap en cultureel nationalisme in negentiende-eeuws Nederland', Tijdschrift voor
Geschiedenis 104 (1991) 574-589.
23 Zie B. Theunissen, 'Knowledge is power: Hugo de Vries on science, heredity and
social progress', British Journal for the History of Science 27 (1994) 291-311; B. Theunissen en F. van Lunteren (red.), Zuivere wetenschap en praktisch nut. Visies op de
maatschappelijke betekenis van wetenschappelijk onderzoek rand 1900 (Rotterdam, 1994).
(Themanummervan Gewina 17 (1994) nr. 3.)
24 Zie Theunissen en Van Lunteren (n. 23), Zuivere wetenschap en praktisch nut, met
name de bijdragen van Wim van der Schoor, 'Biologie en landbouw. F.A.F.e. Went en de
Indische proefstations', 9-25, en van Geert Somsen, 'Hoogeschool en maatschappij. H.R.
Kruyt en het ideaal van wetenschap voor de sa men1evi ng' , 26-40.
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wetenschap en praktijk bepaald niet 'vanzelf' op elkaar aansloten. Er waren tussenschakels nodig. Eigenlijk werd nu pas het begrip toegepaste wetenschap echt
actueel, want met dergelijke termen ('toegepaste wetenschap' en 'wetenschapstoepassing') werden die schakels tussen wetenschap en techniek aangeduid. 25 Het
debat resulteerde onder meer in de oprichting van TNO, de Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. Het probleem hoe wetenschap en techniek op elkaar aansluiten was hiermee natuurlijk niet in een keer opgelost. Maar
het voorbeeld van TNO geeft wei aan dat er in de eerste decennia van de twintigste
eeuw voor het eerst systematische aandacht aan het onderwerp werd gegeven.

4. De maatschappelijke Tol van de ingenieuT
Over alles wat ik tot nu toe over wetenschaps- en kennisidealen en de theoriepraktijk relatie heb gezegd, valt natuurlijk vee I meer te zeggen. Waar het mij nu
aileen om gaat, is dat de verwetenschappelij king van de technische opleidingen en
de negentiende-eeuwse opvattingen over wetenschap en techniek in de bredere
context van het voorafgaande beter kunnen worden begrepen. Want dat er allerlei
punten van overeenkomst zijn tussen wat er aan de universiteiten en aan de technische opleidingen speelde, komt uit de serie duidelijk naar voren. Allereerst klinkt
het vormingsaspect dat door de Utrechtse academici werd benadrukt, ook door in
de wens tot academisering van de ingenieursopleiding. Ingenieurs moesten niet
aileen maar probleemoplossers zijn, maar mensen met een breder blikveld en met
een wetenschappelijke benaderingswijze; de manier waarop zij problemen oplosten was minstens zo belangrijk. De nadruk op het belang van logisch redeneren, de
voorkeur voor theoretische oplossingen en ook bijvoorbeeld de wens om de geschiedenis van de techniek in de opleiding op te nemen wijzen allemaal in dezelfde richting. 26 De industrieel Jacques van Marken van de Delftse Gist-en Spiritusfabriek volgde zijn lijffilosoof Opzoomer niet aileen in diens utilitarisme, maar
ook op het vlak van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de hoger opgeleide burgerY Van Marken streefde niet slechts naar een wetenschappelijke bedrijfsvoering, maar ontwikkelde ook vergaande plannen ter verlichting en beschaving van zijn arbeiders. Het is ook niet toevallig dat Van Marken zitting nam in het
comite ter bestudering van de 'sociale quaestie' .

25 Somsen (n. 24), 'Hoogeschool en maatschappij ', 33-36.
26 Geschiedenis van de techniek, deel V, hoofdstuk 5: 'Ingenieurs en het technisch onderwij s 1863-1890', met name 149-155.
27 Zie Wim Wennekes, De aartsvaders: grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven
(Amsterdam 1993).
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Cultureel nationalisme lag ongetwijfeld ten grondslag aan de 'nationaal-technische' ingenieursstijl die een groep Nederlandse ingenieurs volgens een criticus
nastreefde.28 Die stijl was een theoretisch-wetenschappelijke, en hieraan werd
kennelijk meer waarde gehecht dan aan snelheid en kostenbesparing. Het lijkt me
aannemelijk dat de idee dat de wetenschap de basis leverde voor maatschappelijke
vooruitgang op elk denkbaar vlak ook in ingenieurskringen weerklank yond. De
suggestie dat de maatschappij behoefte zou hebben aan 'sociale ingenieurs' wijst
duidelijk in deze richting. 29 De voortgaande verwetenschappelijking van de technische opleidingen later in de eeuw yond naar mijn idee een voedingsbodem in het
innovatiedenken waarin wetenschap de aanjager was van de technische vooruitgang. 3D Waar wetenschap werd gezien als de motor van de technische vernieuwing
moesten ingenieurs de machinisten van de innovatietrein worden. En dus was het
niet meer voldoende wanneer technici met een standaardpakket aan technische
vaardigheden werden uitgerust. De ingenieur, die vernieuwing en vooruitgang van
de techniek moest bewerkstelligen, was meer gebaat bij een brede wetenschappelijke basis. Ook hier zien we dat de wetenschap-techniek relatie als het ware op
scherp kwam te staan. Als innovatie uit wetenschappelijke kennis voortkwam, moest
techniek wel toegepaste wetenschap zijn. Maar dat de redenering ook hier niet
werkte, wordt treffend gei'llustreerd door het voorbeeld van de bacterioloog Beijerinck, die in Van Markens Gist- en Spiritusfabriek aan het hoofd stond van het
eerste industriele onderzoekslaboratorium in Nederland. Tot zijn niet geringe frustratie ondervond Beijerinck dat het rendement van zijn wetenschappelijke onderzoek ten behoeve van de produktie bedroevend was .3l
Zoals gezegd leidde deze klooftussen theorie en praktijk in de eerste decennia
van onze eeuw tot een langjarig debat waarvan de oprichting van TNO een van de
resultaten was. Een analyse van dit debat mag dunkt mij niet ontbreken in de serie
over de geschiedenis van de techniek in de twintigste eeuw, die momenteel wordt
voorbereid. Hoe dan ook, ik hoop hier duidelijk te hebben gemaakt dat er voor een
goed begrip van hoe de opvattingen over de wetenschap-techniek relatie zich ontwikkelden, aandacht moet worden gegeven aan de kennisidealen van ingenieurs.

28 Geschiedenis van de techniek, dee I V, hoofdstuk 6: ' De grondmechanica', 175.
29 Ibidem, deel V, hoofdstuk 5: 'Ingenieurs en het technisch onderwijs 1863-1890' , 155.
30 Geert Verbong (n. 13) suggereert iets dergelijks in zijn 'Delftse ingenieurs ', 143 , maar
werkt dit in de se rie jammer genoeg niet verder uit.
3 I Zie hierover Martinus Willem Beijerinck, Verzamelde Geschriften van M W. Beijerinck:
ter gelegenheid van zijn 70sten verjaardag met medewerking der Nederlandsche regeering uitgegeven door zijne vrienden en vereerders, edited by G. van Iterson lr. , L.E. den
Dooren de long and A.l. Kluyver ('S Gravenhage: 1921-1940), dee I 6 (1940) pt. 2, 19-22.
Zie ook B. Elema, Opkomst, evolutie en betekenis van research gedurende honderdjaren
gistfabriek (Delft, 1970) 7-1 7.

VII

James Watt en Jan Salie. Over de verhouding tussen
politieke geschiedenis en techniekgeschiedenis
SIEPSTUURMAN

1. Inleiding
De technische vooruitgang is het embleem van de Europese negentiende eeuw.
Stoom, ijzer en machines zijn de onontkoombare symbol en van het tijdvak tussen
Napoleon en de Eerste Wereldoorlog. Zo hebben de tijdgenoten het beleefd en zo
zien wij het nog steeds. Het begrip industride revo/utie, voor het eerst gebruikt
kort na 1800 en weldra populair geworden, drukt het gevoel uit van een onomkeerbare, beslissende historische transformatie. ' Niet zozeer het tempo van de veranderingen maar het volstrekt nieuwe van de machinale techniek deed de tijdgenoten
kiezen voor de metafoor van de omwenteling. De parallel met de Franse revolutie
was niet toevallig: in beide gevallen voelde men intuHief aan dat er een grens werd
overschreden vanwaar geen weg terug meer mogelijk was. Zowel de ene, politieke, als de andere, economische, revolutie gaven voedsel aan de overtuiging dat
verandering en hervorming zoal niet wenselijk dan toch onvermijdelijk waren. In
de tijd van de restauratie, die volgde op de nederlaag van Napoleon, waren er nog
weI conservatieven die meenden dat de oude sociale en politieke orde hersteld zou
kunnen worden, maar na 1830, en zeker na 1848, werd het authentiek reactionnaire conservatisme een marginaal geluid.

2. Drie aspecten van de relatie tussen techniek en politiek
Voor politieke leiders en bestuurders waren de nieuwe technische ontwikkelingen
zowel een uitdaging als een bron van nieuwe mogelijkheden. Maar de techniek is
Anna Bezanson, 'The early use of the term Industrial Revolution ', in: Quarterly Journal of Economics XXXVI (1922), 343-349.
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niet uitsluitend van betekenis als leverancier van nieuwe bestuurlijke problemen.
Het politi eke leven werd ook op andere, meer subtiele wijze veranderd door de
komst van de moderne techniek. Ter wille van de systematiek onderscheid ik drie
gezichtspunten waaronder de relatie tussen techniek, politiek en staatsvorming
onderzocht kan worden:
I. Techniek als bron van nieuwe problemen en uitdagingen die door de bestuurders en de politici moeten worden onderkend, geformuleerd en aangepakt.
2. Techniek als leverancier van nieuwe machtsmiddelen die kunnen worden ingezet in nieuwe vormen van beheersing en besturing van de samenleving.
3. Techniek als inspiratiebron van een nieuwe maatschappelijke en politieke verbee\dingskracht.
In de zesdelige Geschiedenis van de techniek in Nederland overheerst duidelijk
het eerste gezichtspunt. De techniek wordt er gezien als bron van nieuwe mogelijkheden en moeilijkheden, en de overheid reageert daarop. De merites van interventionisme en laissez faire worden besproken, en herhaaldelijk komt de vraag
aan de orde of de staat deze of gene technische innovatie financieel of organisatorisch heeft gesteund ofniet. De ondernemers verschijnen in de techniekgeschiedenis als de belangrijkste vernieuwers, van tijd tot tijd gesecondeerd door politici en
bestuurders .
Het historische beeld dat de auteurs vervolgens schetsen, spoort in grote lijnen
met het bestaande beeld van de politieke ontwikkeling van Nederland in de negentiende eeuw. De peri ode 1815-1840 wordt gekenmerkt door het interventionisme
van Koning Willem 1, voor wie Pruisen het grote voorbeeld was (en niet Engeland,
zoals de auteurs overtuigend laten zien). De jaren 1840-1855 waren een overgangsperiode waarin het 'gevoel' voor technische vernieuwing in overheidskringen doorbrak (de auteurs noemen soms het jaartal 1850 waar zij feitelijk 1848
lijken te bedoelen). Na 1855 wordt de 'technische dwang' een van de factoren die
aanleiding geven tot toenemende staatsinterventie.2 Hier en daar kan men wellicht
over details van mening verschillen, maar in grote lijnen lijkt mij het door de
auteurs geschetste beeld onaanvechtbaar. De rijkdom aan gegevens die zij boven
water hebben gehaald, zal het toekomstige geschiedschrijvers van de politieke
ontwikkeling mogelijk maken de technische ontwikkeling, meer dan tot dusverre,
te integreren in het historische verhaal.
Het tweede aspect, de techniek als leverancier van nieuwe machtsmiddelen voor
de staat zelf, krijgt in deze geschiedenis van de negentiende-eeuwse techniek echter veel minder aandacht. Toch was daar wei aanleiding toe geweest. De overheden van het jaar 1800 waren voor hun onderlinge communicatie nog aangewezen
op handgeschreven missiven, paarden en postduiven, eventueel aangevuld met de
2 H. W. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland: De wording van
een moderne samenleving 1800-1 890, deel VI (Zutphen, 1995) 92-118 .

STUURMAN JAMES WATT EN JAN SALlE

65

optische telegraafvan Chappe. Een eeuw later hadden de bestuurders de beschikking over telegraaf en telefoon, en werd de post per trein vervoerd. Troepen verplaatsten zich in 1800 te voet, in 1900 konden ze per spoor vervoerd worden. De
handgeschreven stukken van 1800 waren in 1900 deels vervangen door machineschrift. De grate meerderheid van de auteurs van de techniekgeschiedenis gaat
jammer genoeg aan dit soort ontwikkelingen voorbij. In het hoofdstuk over telegrafie en telefonie wordt bijvoorbeeld nergens de vraag gesteld welk gebruik het
staatsbestuur zelfvan de nieuwe communicatiemiddelen maakte (waarom ontbreekt
trauwens de modernisering van de posterijen in het verhaal? Was de uitvinding
van de postzegel niet 'technisch' genoeg ?).3 De enige auteur die systematisch op
dit aspect ingaat, is Houwaart in zijn bespreking van het 'utilitair-wetenschappeIijk netwerk' van medici, hygienisten, lokale verenigingen, stedelijke bureaucraten en ingenieurs. 4 Hij laat zien hoe de samenwerking tussen bestuurders, burgers
en technici bijdroeg tot een nieuw type stedelijk bestuur en tot de, eveneens nieuwe, politieke conceptie van de 'maakbaarheid van de stedelijke samenleving'.5
De beperking tot 'materieIe' technieken, die overigens zeer begrijpelijk en verdedigbaar is, heeft de auteurs van de techniekgeschiedenis hier waarschijnlijk parten gespeeld. De nieuwe politieke technologieen, door Michel Foucault samengevat onder de noemer 'positieve macht' , een macht die niet verbiedt maar ordent en
disciplineert, ontstonden immers veelal op het snijvlak van de materiele techniek
en de ontwikkelingvan de menswetenschappen (Houwaarts medici en hygienisten
bevonden zich precies op dat snijvlak). De produktie en het gebruik van empirisch-sociologische kennis door de overheid valt echter grotendeels buiten het gezichtsveld van deze techniekgeschiedenis, ook al wordt er hier en daar aan geraakt. 6
Het derde hierboven genoemde aspect, de techniek als bron van een nieuwe
maatschappelijke en politi eke verbeeldingskracht, komt in de voorliggende techniekgeschiedenis sporadisch ter sprake, maar wordt niet als aparte thematiek onderzocht. Yoor de negentiende-eeuwse politiek is dit echter een essentieel aspect.
Het beeld van de modernisering van de samenleving als een dwingende, objectieve noodzaak was zonder de technische vooruitgang niet mogelijk geweest. Maar
modernisering trak ook een wissel op de toekomst en ging vaak samen met de
draom over een betere wereld. Schot wijst er in de slotbeschouwing terecht op dat
moderniteit eerder een claim op de toekomst dan een objectief vastliggende ontwikkeling was. 7 Maar de politieke implicaties van deze observatie worden niet
3 Geschiedenis van de techniek in Nederland deel IV (Zutphen, 1993) 273ff.
4 Geschiedenis van de techniek in Nederland dee I II (Zutphen, 1993) 40ff.
5 Geschiedenis van de techniek in Nederland deel II, 90.
6 Bijvoorbeeld door A. van der Woud in zijn bijdrage ' Professionalisering en integratie' , in: Geschiedenis van de techniek in Nederland dee I II, 164-174.
7 J.W. Schot, 'Innoveren in Nederland ', in: Geschiedenis van de techniek in Nederland
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uitgewerkt. Met name zou het interessant zijn te onderzoeken, in aansluiting bij de
dissertatie van Van Lente over techniek en ideologie, hoe de woordvoerders van
de vernieuwingsgezinde stromingen in de politiek, en in het bredere culturele leven, de komst van de technische innovaties hebben gei'nterpreteerd en welke rol
die interpretaties speelden in de constructie en de overtuigingskracht van hun wereldbeeld.R Ook de ontwikkeling van de politieke economie zou in zo'n onderzoek
betrokken kunnen worden (in Boschloos dissertatie over de Productiemaatschappi) zijn aanzetten daartoe te vinden).9 De opkomst van het liberalisme in de jaren
dertig en veertig zou in dat perspectiefmisschien anders en beter begrepen kunnen
worden . iO

3. De onfortuinlijke Jan Salie

De figuur van Jan Salie speelt in de Geschiedenis van de techniek in Nederland
een enigszins ambivalente rol. De auteurs kritiseren met recht het Jan Salie-syndroom dat in de Nederlandse samenleving van na 1815 slechts achterstand en stagnatie wil zien. Met nog meer recht kritiseren ze het onkritische bronnengebruik
van een aantal oudere economische historici die de klachten van de tijdgenoten
veel te gemakkelijk als een onpartijdige weergave van de feitelijke toestand beschouwden, en daardoor de dynamiek van de Nederlandse economie in de negentiende eeuw onderschatten. Het valt evenzeer te billijken dat zij pogen te demonstreren dat de Nederlandse ondernemers het, gegeven de toenmalige
omstandigheden, op een aantal terreinen zo slecht nog niet deden en technisch
innoveerden waar zij goede marktkansen zagen.
Toch vind ik hun verwerping van het achterstands-perspectief niet geheel overtuigend. Het oorspronkelijke, vroeg-negentiende-eeuwse Jan Salie-syndroom was
gekoppeld aan de internationaal-vergelijkende blik die voor de toenmalige Nederlanders haast een tweede natuur was . Nederland liep technisch achter bij Engeland, Belgie en Frankrijk, en dat werd als een probleem ervaren. Welnu, deze
visie, die ik het gernternationaliseerde Jan Salie-syndroom zal noemen, wordt
ook door de auteurs van de techniekgeschiedenis onderschreven . Vol gens hen was
deel VI, 216-239, aldaar 233-239.
8 Vergelijk D. van Lente, Techniek en ideologie. Opvattingen over de maatschappelijke
betekenis van technische vernieuwingen in Nederland, 1850-1920 (Groningen, 1988).
9 T.J. Boschloo, De productiemaatschappij. Liberalisme, economische wetenschap en
het vraagstuk der armoede in Nederland, 1800-1875 (Hilversum, 1989).
10 Ik heb enkele aanzetten gegeven in: S. Stu urman, Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat (Amsterdam, 1992). Maar een meer gedetailleerd onderzoek, op basis van wat we, dankzij de auteurs van de techniekgeschiedenis,
nu weten over de technische innovaties in dit tijdperk, zou zeer welkom zijn.
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Nederland in de zeventiende eeuw een 'koploper' en werd het in de loop van de
achttiende eeuw een 'volger' . Ze noemen dit zelfs de 'rode draad' in hun boeken. II Hun kritiek op de al te zwartgallige visie van sommige tijdgenoten en de te
gemakkelijke overname daarvan door bepaalde historici blijft natuurlijk terecht,
maar de hoofdlijn van hun geschiedbeeld wijkt minder afvan de Jan Salie-historiografie dan zij willen doen voorkomen.
Er is echter meer. De auteurs van de techniekgeschiedenis verwerpen het Jan
Salie-syndroom, maar ze stell en nergens de vraag naar de culturele en politieke
betekenis van de klachten over stagnatie en dompersmentaliteit in de negentiende
eeuw. Kritiekloze overname en eenvoudige verwerping zijn beide anachronistisch.
Zou het niet zo kunnen zijn dat de toenmalige critici reele verschillen, bijvoorbeeld tussen Nederland en Engeland, overdreven om polemische en retorische
effecten te produceren? En zou dat type overdrijving niet in het politi eke debat
van die tijd gesitueerd moeten worden?
Ter illustratie wijs ik op de brochure van de radicale liberaal Dirk Donker Curtius over de spoorwegen, of liever gezegd de afwezigheid daarvan in Nederland
(een brochure waarnaar de techniekgeschiedenis eveneens verwijst). In Jets over
het nut van ijzeren wegen (1837) schildert Donker een somber tafereel van de
economische en technische staat van Nederland. 12 Hier herkent men zonder moeite het Jan Salie-syndroom. Maar de lezer ontdekt weldra dat de eigenlijke boodschap van Donkers pamflet geen sociaal-economische maar een politieke is. Jan
Salie is slechts de opstap tot een liberale kritiek op het staatsbestel dat innovatie
onmogelijk maakte en Nederland door de volhardingspolitiek tegenover Belgie
internationaal isoleerde.
Net zo ging het met de tegenstelling tussen handels- en industrie-belangen die
het Verenigd Koninkrijk voor 1830 teisterde en die in Noord-Nederland na 1830
in grote trekken ten gunste van de handel werd beslecht. De auteurs van de
techniekgeschiedenis onderschrijven de stelling dat Nederland een handelsland
was en dat de belangen van de industrie en de technische vernieuwing daardoor
vaak op de tweede plaats kwamen. 13 De 1iberale critici van de generatie van Thorbecke en Donker associeerden de eenzijdige nadruk op de handel met alles waar
zij een afkeer van hadden: het bankwezen en de renteniers, de nostalgie naar de
oude Republiek, en een lui conservatisme: kortom, met Jan Salie. We hebben in
het geval van het Jan Salie-syndroom dus eigenlijk te maken met een politieke
duiding van economische toestanden. Het is een projectie van het liberale conservatisme-beeld op de oude economische elite die de schuld krijgt van de reele economische achterstand van Nederland op de meer geavanceerde naties van Europa.

II Geschiedenis van de techniek i~
' Nederland deel VI, 25.
12 D. Donker Curtius, lets over het nul van ijzeren wegen (Den Haag, 1837).
13 Geschiedenis van de techniek i Nederland deel VI, 227.
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In dit licht wordt de culturele component van het Jan Salie syndroom ook begrijpelijk, hij is het tegendeel van de Verlichting; hij is alles wat de liberale hervormers zelf niet wensten te zijn. Het samengaan van politieke en literaire vernieuwers inDe Gids past eveneens goed in deze interpretatie (schreven er ook technische
vernieuwers in - is dat onderzocht?). Tenslotte was deze perceptie van de technische achterstand van Nederland door een groot deel van de intellectuele en politieke elite op zijn beurt een onderdeel van de wordingsgeschiedenis van de moderniserende politieke stromingen, met name van het liberalisme. Wellicht was het
eveneens een intellectueel-emotionele drijfveer van heel wat technische vernieuwers.

4. EngeJand en het James Watt-syndroom
Het is interessant de Nederlandse situatie op dit punt te vergelijken met die in
andere Europese landen, in de eerste plaats met Engeland. Terwijl vele Nederlanders het sombere Jan Salie-beeld cultiveerden, bestond er in Engeland een James
Watt-syndroom: de verspreiding en het tempo van technische innovaties werd daar
in de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw niet te laag aangeslagen
maar eerder overschat. Terwijl heel wat Nederlanders slechts stagnatie en dompersmentaliteit meenden te zien, zagen vele Britse auteurs en waarnemers overal
'Manchester' . 14
Maar ook die overschatting had politieke implicaties: de problemen leken dramati scher en groter dan ze waren, en deze voorstelling van zaken deed reform in
enigerlei vorm als noodzakelijk ofzelfs wenselijk verschijnen. Enkele geschriften
van Thomas Carlyle, zoals Chartism (1839) en Sartor Resartus zijn doortrokken
van een haast apocalyptische visie op de industriele revolutie in Engeland. Nog
beter is het beeld van een totale ommekeer in de maatschappelijke verhoudingen
onder woorden gebracht door Benjamin Disraeli in het radicaal-vernieuwende
conservatisme van zijn jonge jaren. In twee van zijn politieke romans vormt de
industriele revolutie het decor van de intrige. Sybil or the Two Nations (1845) is
het meest bekend geworden, maar in Coningsby or the New Generation, dat een
jaar tevoren verscheen, wordt het beeld van de industriele omwenteling in net
zulke dramatische bewoordingen geschetst. Om het ongehoord nieuwe van de
moderne industrie te onderstrepen, gebruikt Disraeli een contrast dat voor de vroegnegentiende-eeuwse lezers nog een grote emotionele lading bezat, namelijk de
vergelijking met de klassieke oudheid. De held van het verhaal, de jonge
hervormingsgezinde aristocraat Coningsby, is te paard (!) onderweg door Engeland en wordt door een vreselijk onweer gedwongen zijn toevlucht te zoeken in
14 Vergelijk Dolores Greenberg, 'Energy, power, and perceptions of social change in the
early nineteenth century', in: American Historical Review 95 (1990) 693-714.
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een afgelegen boerenhoeve. Daar ontmoet hij een andere schuilende reiziger, de
Joodse geleerde Sidonia. De twee reizigers raken in gesprek over de zin van het
bestaan. Coningsby wil reizen en veel van de wereld zien, bovenal zou hij Athene,
de bakermat van de Europese beschaving, willen bezoeken. Het antwoord van
Sidonia komt voor Coningsby als een koude douche: 'You are traveling, rejoined
his companion: every moment is travel, ifunderstood. Ah! but the Mediterranean!,
exclaimed Coningsby, what would I not give to see Athens! I have seen it, said the
stranger, slightly shrugging his shoulders; and more wonderful things. Phantoms
and spectres! The age of ruins is past - have you seen Manchester?' IS
Enige tijd daarna bezoekt de jonge aristocraat inderdaad Lancashire. Het introducerende commentaar van Disraeli evoceert opnieuw de vergelijking tussen Manchester en Athene: ' .. . rightly understood, Manchester is as great a human exploit
as Athens .... It is the philosopher alone who can conceive the grandeur of Manchester, and the immensity of its future.' 16
Men kan natuurlijk de vraag stellen hoe representatiefDisraeli was. Ik ben geneigd te zeggen: de taal en de beeldspraak van Disraeli zijn specifiek voor hem,
maar het beeld van een alles omvattende omwenteling die een nieuwe peri ode in
de menselijke geschiedenis inluidt, was veel algemener. 17
Door het Nederlandse techniek-discours met het Britse te vergelijken, wordt Jan
Salie tegelijk gerelativeerd en beter begrijpelijk. De Nederlandse intellectuelen,
technici en politici namen in de meeste gevallen kennis van de Engelse toestanden
via de geschriften van de Britse auteurs wier visie op de ontwikkeling in hun eigen
land gekleurd was door het James Watt-syndroom. En die Nederlanders die Engeland zelf bezochten, gingen meestal naar de nieuwe industriegebieden zodat hun
reiservaringen ook al weer pasten in datzelfde James Watt-syndroom. De conclusie Iijkt gewettigd dat de Britse overschatting van de eigen ontwikkeling en de
Nederlandse onderschatting van het nationale kunnen elkaar wederzijds hebben
versterkt in het Jan Salie-beeld.

5. Conclusie: techniek, moderniteit en politiek
De politieke dimensies van de techniekgeschiedenis laten zien dat technieken en
technische keuzen minder eenduidig en 'hard' zijn dan men op het eerste gezicht
zou denken. In zijn epiloog over techniek en modernisering stelt Schot terecht dat
15 Benjamin Disraeli, Coningsby, or the new generation (1844; Everyman ed., 1911) 95.
16 Disraeli, Coningsby, 127 .
17 Vergelijk de teksten verzameld in H. Jennings, Pandaemonium. The coming of the
machine as seen by contemporary observers (London, 1985); Paul Johnson, The birth of
the modern. World society 1815-1830 (London, 1992); Jerome Blum, In the beginning.
The advent of the modern age: Europe in the 1840s (New York, 1994).
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moderniteit niet een zuiver objectieve ontwikkeling is, maar steeds een claim op
en een droom over de toekomst vooronderstelt. '8 Voor de analyse van het politieke proces heeft dat uitgangspunt een grote betekenis. De vraag wat belangrijk,
urgent, wenselijk, realistisch of haalbaar is, wordt in de politiek steeds opnieuw
gesteld en beantwoord. Technische mogelijkheden en marktkansen spelen in dat
proces een grote rol, maar culturele beelden en politieke strategieen ook.
De internationale concurrentie is een hard en objectief feit. De Europese staten
hebben sedert de zeventiende eeuw behalve militair ook economisch en technisch
met elkaar geconcurreerd, ook al stond de economische competitie aanvankelijk
in dienst van de militaire. '9 In de tweede helft van de zeventiende eeuw zag William Petty, de grondlegger van de 'politieke rekenkunde' (political arithmetic) een
verband tussen de economische, technische en militaire kracht van de Nederlandse Republiek.20 Twee eeuwen later waren vele Europese waarnemers ervan overtuigd dat de economische en technische voorsprong van Engeland en de macht van
het Britse imperium twee kanten van dezelfde medaille waren. Aile Europese staten hebben in de negentiende eeuw de eigen economie beschermd: de
vrijhandelspolitiek was uitzondering, een gematigd protectionisme de regel. 21 In
sommige landen trad de staat op als actief promotor van technische innovatie, in
andere niet of minder. 22 Zowel interventie als laissezJaire waren politieke strategieen, met gevolgen voor de richting van de technische ontwikkeling.
In het Nederlandse geval was het niet anders. Het Jan Sali e-syndroom hangt
samen met de vroeg negentiende-eeuwse politieke cultuur waarin, zeker tot aan de
Belgische Revolutie, de status van 'kleine grote mogendheid ' nog bereikbaar leek.
Pas na 1848 verzoende de politieke elite zich definitief met de nieuwe positie van
Nederland als kleine, maar rijke natie. De techniek-orientatie die de auteurs van de
techniekgeschiedenis schetsen, past bij die aanvaarding: een politiek van behoedzame innovatie, van cultiveren en verbeteren van wat men reeds bezat, van selec-

18 Schot, 'Innoveren in Nederland' , 233-239.
19 Zie Siep Stuurman, Staatsvorming en politieke theorie (Amsterdam, 1995) 89-97.
20 Political Arithmetick (geschreven in de jaren 1671-76; eerste publikatie: 1690), The
economic writings of Sir William Petty, ed. Ch. Hull (1899; reprint New York, 1963), vol.
I, 255-261.
21 Paul Bairoch, Economics and world history. Myths and paradoxes (Harvester
Wheatsheaf, 1993) 16-29.
22 In Frankrijk was de staat interventionistischer dan in Engeland (en Nederland?), ver-

gelijk Cecil O. Smith Jr., 'The Longest Run: Public Engineers and Planning in France', in:
American Historical Review 95 (1990) 657-692 . Het waren eveneens Fransen die de eer-

ste kosten-baten analyse van overheidsinvesteringen in de infrastructuur ontwikkelden:
zie Robert B. Ekelund Jr. & Robert F. Hebert, 'French Engineers, welfare economics, and
public finance in the nineteenth century ' , in: History of Political Economy 10 (1978) 636668.
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tieve overname van wat elders succesvol was (Nederland als 'diffusieland') Y Het
is misschien tekenend dat Nederland in een geval weI voorop liep, namelijk bij de
intraductie van stoomkracht in de marine. 24 Het koloniale imperium was tenslotte
het enige aspect van de Nederlandse staatsvorming waarin het land nog de allure
van een grate mogendheid had .

23 Geschiedenis van de techniek in Nederland deel VI , 235.
24 Geschiedenis van de techniek in Nederland dee I VI, III .

VIII

Diffusie en creativiteit. De technische ontwikkeling
van Nederland in de negentiende eeuw in vergelijkend perspectief
C.A. DAVIDS

1. Inleiding
'Vous etes un peuple de brigands' - 'gij zijt een volk van struikrovers!' - dat kreeg
de Nederlandse diplomaat mr. H.C. Vernier van der Loeff door een buitenlandse
collega toegefluisterd op de conferentie te Parijs in 1883, waar het Verdrag tot
bescherming van de Industriele Eigendom tot stand kwam. 1 Een van de categorieen industrieel eigendom waarvoor internationale afspraken werden gemaakt, was
die van octrooien op uitvindingen. Ook Nederland trad tot de conventie van Parijs
toe, hoewel het op dat moment al veertienjaar geen octrooiwet meer bezat. Samen
met Zwitserland was ons land toen de enige verdragsstaat waar uitvinders geen
tijdelijke bescherming voor een door hun gedane uitvinding in de vorm van een
octrooi konden krijgen. Dit betekende dat ondernemers in Nederland naar belieyen uitvindingen konden toepassen waar in andere landen octrooi op rustte zonder
dat de octrooihouders er iets tegen konden doen, terwijl uitvinders uit Nederland
die een octrooi had den verworven in Engeland, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten of elders wei dezelfde bescherming genoten als octrooibezitters uit het
land zelf. Het verdrag van Parijs kende geen wederkerigheidsbeginsel. Nederlanders konden zich dus onbekommerd gedragen alsfree riders, of in het taalgebruik
van Verniers collega: als 'struikrovers'.
Maar in het begin van de twintigste eeuw ging ons land overstag. In 1912 werd
in Nederland opnieuw een octrooiwet van kracht. De belangrijkste oorzaak van
E. Schiff, Industrialization without national patents. The Netherlands, 1869-1912.
Switzerland, 1850-1907 (Princeton, 1971) 78, F. Gerzon, Nederland, een volk van struikrovers? De herinvoering van de Nederlandse octrooiwet (1869-1912) (Den Haag, 1986)
56.
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deze ommekeer was niet dat de ideele of economische argumenten van de voorstanders ten lange leste de tegenstanders hadden overtuigd. Wat de doorslag gaf,
was de perceptie van de internationale positie van Nederland. Ret parlement yond
het moreel en politiek niet verantwoord dat ons land zich inzake octrooibescherming nog langer afwijkend gedroeg. 2
De moraal van deze geschiedenis is drieledig. Ten eerste laat ze zien dat Nederland ook op het gebied van de technische ontwikkeling zich niet duurzaam kon
onttrekken aan de invloed van het internationale krachtenveld; de vrijheid om een
eigen koers te varen was uiteindelijk beperkt. Ten tweede laat ze vermoeden dat
het inzicht in de technische ontwikkeling van Nederland gedurende de negentiende en twintigste eeuw verder kan worden verscherpt door een breder comparatief
perspectiefte hanteren dan tot nu toe is gebeurd; een vergelijking met een land als
Zwitserland zou interessante uitkomsten kunnen opleveren. Ten derde suggereert
het verhaal dat Nederland op technisch gebied aan het eind van de negentiende
eeuw meer dan enig ander land in Europa een paradijs is geweest voor diffusie .
Diffusie van kennis was in ons land in die tijd kennelijk belangrijker dan de ontplooiing van eigen creativiteit. Als dat vermoeden klopt, is het logisch om de vraag
te stellen, door welke factoren veranderingen in technische creativiteit hier te lande werden bepaald. Dit zijn de drie kernpunten in de evaluatie van de Geschiedenis van de techniek in Nederland, die ik in deze bijdrage aan de orde wil stellen. In
het betoog zal worden geargumenteerd dat de technische ontwikkeling in Nederland in de negentiende eeuw ook in een iets ander perspectiefkan worden gezien
dan dat wat door de 'Eindhovense ' school met zoveel verve wordt gepropageerd.

2. Contextualistische benadering
Om te redetwisten moet er eerst iets te twisten zijn. Ret is op zich al een niet te
overschatten verdienste van de auteurs van dit overzichtswerk, dat de technische
ontwikkeling van Nederland op de lange termijn eindelijk het onderwerp van een
interdisciplinaire discussie kan worden. Simpel gezegd: er is nu heel wat om over
te praten en dus ook heel wat om al of niet van mening over te verschillen. De
auteurs hebben met dit indrukwekkende werk een bepaald beeld van de techniekgeschiedenis in Nederland neergezet waar men niet om heen kan.
De manier waarop in dit werk de technische ontwikkeling wordt gereconstrueerd
sluit bovendien uitstekend aan bij de wijze waarop de techniekgeschiedenis sinds
enkele decennia in de Verenigde Staten en meer recent ook in West-Europa wordt
beoefend. Wat voor ons ligt, is 'state of the art' techniekgeschiedenis.3
2 Schiff, Industrialization 77-84, Gerzon, Nederland 82 .
3 Voor overzichten van de huidige stand van de techniekgeschiedenis zie John M. Staudenrnaier, Technology ~· storytellers. Reweaving the human fabri c (Cambridge, Mass., 1985),
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Hoofdkenmerk van de moderne techniekgeschiedenis is de contextualistische
benadering, die, aldus de Amerikaanse techniekhistoricus John Staudenmaier,
'attempt(s) to integrate a technology's design characteristics with the complexities
of its historical ambience'. Hiermee wordt bedoeld dat techniekhistorici zich niet
aileen interesseren voor artefacten op zich, los van de sociale context waarin zij
ontstaan en functioneren (zoals in de internalistische benadering gebeurt), noch
uitsluitend voor de sociale context zonder zich te verdiepen in de constructie en
werking van technische objecten zelf (zoals voor de externalistische benadering
typerend is), maar oog hebben voor de relatie tussen techniek en omgeving. Voorwerpen moeten in hun visie niet gescheiden worden van hun context. Technische
ontwikkeling kan niet volledig begrepen worden, als niet rekening wordt gehouden met de waarden, normen, belangen en verwachtingen van personen en groepen die op enigerlei wijze bij die ontwikkeling betrokken zijn geweest. De relatie
tussen techniek en context kan op verschillende wijzen worden onderzocht. Een
methode is bij voorbeeld, de technische ontwikkeling op een bepaald terrein als
uitgangspunt te nemen en vervolgens na te gaan, welke personen of groepen op de
vormgeving en verspreiding van innovaties invloed uitoefenden, hoe de invloed
van deze actoren tot uitdrukking kwam en in welke mate hun denken en handelen
doorwerkte in het traject dat de technische ontwikkeling in het vervolg doorliep.
Een andere methode is, bepaalde personen, groepen of instituties als uitgangspunt
te nemen en dan te bestuderen in hoeverre en op welke wijze die actoren of instelIingen hun stempel drukten op de ontwikkeling van techniek; daarbij kan ook bekeken worden in hoeverre er sprake was van het ontstaan van een 'technische
stijl', die specifiek was voor een bepaalde sociale omgeving. Bij de techniek die
het object van onderzoek is, kan het zowel gaan om individuele proces- of produktinnovaties als om complexe technische systemen die een uitgebreide infrastructuur vereisen, zoals de spoorwegen, de riolering, de gasverlichting, de telefonie of de electriciteitsvoorziening.
Het knappe van dit overzichtswerk uit de Eindhovense school is dat het bijna
alle elementen van dit nieuwe paradigma in de techniekgeschiedenis op een subtiele manier combineert - en dat in een land waar techniekgeschiedenis als aparte
discipline tot voor kort nauwelijks bestond. De typische vragen, begrippen en invalshoeken van de contextualistische benadering die ik zoeven noemde, keren op
allerlei punten in het werk terug, maar wei op zo'n manier dat het verhaal over de
technische ontwikkeling op zich nergens door de theorie wordt overwoekerd. Het

idem, ' Recent trends in the history of technology' ,American Historical Review, 95 (1990)
7 I 5-725 en Merritt Roe Smith en Steven C. Reber, 'Contextual contrasts: Recent trends in
the history of technology', in: Stephen H. Cutcliffe en Robert C. Post (red.), In context.
History and the history of technology. Essays in honor of Melvin Kranzberg (Bethlehem,
1989) 133-149.

DAVIDS DIFFUSIE EN CREATIVITEIT

75

werk houdt steeds een sterk empirische inslag. De actoren krijgen namen en gezichten, de systemen nemen handen en voeten aan, de artefacten worden van bouten en moeren voorzien. De opzet van het werk is ook zo gekozen dat een gegeven
technisch verschijnsel dikwijls vanuit verschillende gezichtspunten wordt beschreyen. De ontwikkeling van de spoorwegen, bij voorbeeld, kan niet aileen worden
gevolgd in de bijdrage die speciaal aan de spoorwegen is gewijd, maar ook in de
hoofdstukken over ijzerconstructies, bruggenbouw, machinebouw, ingenieurs en
overheid en techniek. Daarnaast hebben de Eindhovenaren in meer dan een opzicht een vernieuwende bijdrage op theoretisch gebied geleverd. Een van hun belangrijkste verdiensten op dit terrein is naar mijn mening, dat ze de ontwikkeling
van techniek in een land dat geen koploper was als apart, interessant probleem op
de agenda hebben gezet.

3. Internationale context
Toch heeft dit imposante werk in een aantal opzichten ook zijn beperkingen. De
Eindhovense school heeft - hoe kan het anders -binnen een bepaald paradigma
geopereerd dat grenzen stelde aan haar innoverende vermogen. De schrijvers hebben zich wat minder ver buiten de gebaande paden bewogen dan de programmatische verklaringen soms doen vermoeden. Dat de auteurs strikt aan een gegeven
'traject' hebben vastgehouden, is op zich bepaald niet onvruchtbaar geweest. Die
strategie heeft zeker de produktiviteit en de kwaliteit bevorderd. Maar ze heeft
ook de kansen verkleind om wezenlijk andere perspectieven te openen.
Met het 'traject' dat ik noemde, bedoel ik een specifieke traditie in het onderzoek over de economische ontwikkeling in Nederland in de negentiende eeuw. De
Geschiedenis van de techniek in Nederland is in meer dan een opzicht te beschouwen als het eindprodukt van het debat over de 'trage' industrialisering van Nederland, dat veertig jaar geleden in de dagen van Van Dillen, Wieringa en Brugmans
van start ging en zijn climax bereikte in de jaren zeventig en tachtig. Dit debat
spitste zich toe op de vraag - in de woorden van Richard Griffiths -, of Nederland
'achter, achterlijk of anders' is geweest. De voomaamste vergelijkingspunten hierbij
waren Groot-Brittannie en Belgie. 4 Over het antwoord op de kernvraag is intussen
een vrij brede consensus ontstaan. 'Achterlijk' was Nederland in de negentiende
eeuw niet, 'achter' in sommige opzichten weI, 'anders' zeker. De Eindhovense
bijdrage kan als een sluitstuk in dit debat worden gezien in de zin dat het na dit
tapijtbombardement van case-studies voorgoed duidelijk maakt dat Nederlandse
ondernemers en technici in de gegeven omstandigheden flexibel, rationeel en in4 R.T. Griffiths, Achter/ijk, achter of anders ? (Amsterdam, 1980), J.L. van Zanden,
'The Dutch economic history of the period 1500-1940: a review of the present state of
affairs', Economic and Social History in the Netherlands, 1 (1989) 9-31, aldaar 17-21.
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ventief konden opereren. 'Traag', 'behoudend', 'lusteloos', 'gebrek aan durf' dat lijken nu allemaal van die verouderde begrippen. Er werd op allerlei fronten
gemoderniseerd, maar wei op een eigen Nederlandse manier. 5
Hierbij kunnen twee kanttekeningen worden geplaatst. De eerste heeft betrekking op het 'actor' -perspectief, dat in het model van de Eindhovenaren domineert.
Het hoofdaccent in hun beschouwingswijze ligt op de rol van actoren als ondernemers, ambtenaren, hygienisten, hoogleraren, chemici en ingenieurs, die op inventieve, rationele en flexibele wijze aan het buitenland ontleende kennis pasklaar
wisten te maken voor de Nederlandse situatie. Het waren de actoren die de techniek maakten.6 Letterlijk genomen is dat natuurlijk waar. Het zijn de mensen die
de techniek maken en niet omgekeerd. Maar hoe breed was de marge van de actoren? De geschiedenis van de techniek in de negentiende eeuw was voor een deel
de geschiedenis van de groei van technische systemen en die systemen konden
aileen onder bepaalde condities tot stand komen en blijven functioneren / daardoor aileen al werden de opties van actoren beperkt. 'Techniek dwong de overheid
ook om organisaties aan te passen, zoals in het geval van infrastructurele werken',
schrijft Bakker in wat met gemak de meest deterministische passage van het overzichtswerk mag heten. 8
En was de invoering van technische systemen op zich puur een kwestie van vrije
keuze? Hadden leidende personen en groepen in Nederland in de negentiende eeuw,
gegeven de geografische en economische positie van het land en de technische
ontwikkeling in de buurlanden, werkelijk een andere keuze kunnen maken dan de
systemen voor transport, communicatie, verlichting en energievoorziening die in
het buitenland waren ontwikkeld ook in eigen land in te voeren? Moet men niet
concluderen dat de technische ontwikkeling in Nederland - in elk geval wat de
groei van technische systemen betreft - zowel inzake de oorsprong van de toegepaste kennis als de beslissing over de invoering van de vernieuwingen op zich in
sterke mate bepaald werd door de ontwikkeling in het buitenland? Zo gezien, waren Nederlanders niet zozeer struikrovers als stromannen.
De tweede kanttekening betreft de internationale vergelijking. De Geschiedenis
van de techniek in Nederland is ook een eindprodukt in de zin dat de vergelijking
met het Britse en Belgische model nu praktisch de grenzen van haar nuttigheid
heeft bereikt, althans voor zover het erom gaat de situatie in Nederland te confron5 Zie de samenvattende artikelen in deel VI van H. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van
de techniek in Nederland (Zutphen, 1995) en met name de plaatsbepaling in het debat bij
lohan Schot, ' Innoveren in Nederland', ibidem 219-220.
6 Vgl. D. van Lente e.a., 'Techniek en modernisering', in: Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis, I, 19-36, met name 24-29.
7

Vgl. Van Lente e.a., 'Techniek en modernisering' 26-27 en deel II, III en IV van de

Geschiedenis.

8 M.S.C. Bakker, 'Overheid en techniek' , in: Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis, VI, 91 132, aldaar 132.
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teren met de toestand in Groot-Brittannie en Belgie in de beginfase van de industrialisering. Wat valt er van zo 'n vergelijking op dit moment nog meer te verwachten dan een bevestiging van de visie die in dit overzichtswerk zo grondig is gedocumenteerd? Wat levert deze strategie in het vervolg aan extra inzicht Op?9
Wanneer we ons puur op de vergelijking met Engeland en Belgie in de beginfase
van de industrialisering blijven concentreren, is het gevaar niet denkbeeldig dat
we aspecten van de Nederlandse ontwikkeling over het hoofd zien, die evengoed
om onderzoek en verklaring vragen als de verschillen met deze twee voorlopers.
Ook al is nu overtuigend aangetoond dat Nederland ten opzichte van Engeland en
Belgie eerder 'anders' was dan 'achterlijk', daarmee is nog niet duidelijk ofNederland in de negentiende eeuw in technisch opzicht naar verhouding echt wei
zo'n creatieve volger is geweest als in dit overzichtswerk wordt geclaimd.
Deze vragen zijn niet te beantwoorden door Nederland aileen te confronteren
met pioniers als Groot-Brittannie en Belgie in de beginfase van de industrialisering. We kunnen aileen een antwoord krijgen door een vergelijking te maken met
andere diffusie-landen of -regio's die qua bevolkingsgrootte, omvang van de economie ofvroegere staat van dienst op het gebied van de technische ontwikkeling
tot dezelfde categorie als Nederland behoorden, bij voorbeeld Zwitserland, Denemarken, Noorwegen ofNoord-Italie.
Dit pleidooi voor een bred ere comparatieve aanpak sluit aan bij de suggesties
die de Noorse historica Kristine Bruland onlangs heeft gedaan op een conferentie
over Europese geschiedschrijving van de techniek in Roskilde. De bestaande concepties over de Europese industrialisering in de negentiende eeuw zijn niet bevredigend, constateerde zij; daardoor is voor techniekhistorici ook geen bruikbaar
theoretisch kader aanwezig om de technische ontwikkeling van deze peri ode te
bestuderen. Bovendien hebben niet-techniekhistorici nogal snel de neiging de techniek als gegeven te aanvaarden en zich niet te interesseren voor de vraag waarom
technische verandering kon plaatsvinden. Bruland stelde voor dat 'a distinctive
focus to European studies in the history of technology' gezocht zou kunnen in
vergelijkend onderzoek naar de relatie tussen sociaal-culturele verscheidenheid
en technische verandering. Is een extreme diversiteit in samenlevingen en culturen
immers niet bij uitstek kenmerkend voor Europa? Zodoende zouden techniekhistorici in Europa niet aileen een uitgesproken eigen orientatiepunt krijgen, maar
ook iets kunnen toevoegen aan de inzichten die door hun collega's in de Verenigde

9 Let weI: over de waarde van een vergelijking met het Britse model in een latere fase
van industrialisering is hiermee uiteraard nog niets gezegd, vgl. 1.L. van Zanden, 'De
Nederlandse economie in de negentiende eeuw en het Britse model', Tijdschrift voor Geschiedenis 108 (1995) 50-66. Hetzelfde geldt voor vergelijkingen met Belgic.
10 Kristine Bruland, 'Comparative studies in European history of technology', in: Dan
Ch. Christensen (red.), European historiography of technology (Odense, 1993) 226-234 .
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Staten zijn bereikt en de techniekgeschiedenis een meer centrale plaats kunnen
geven in het veld van de historische studies als geheel. 1o

4. Verschillen in technische creativiteit
Een vergelijking tussen Nederland en andere landen op het Continent kan op dit
moment nog niet zo uitgebreid en grondig worden gemaakt als men zou willen.
Zeker, de techniekgeschiedenis in Europa verkeert in een fase van groei . Er zijn
tegenwoordig meer onderzoekers op het gebied van de techniekgeschiedenis actief dan tien of twintig jaar geleden en de internationale uitwisseling van kennis
neemt toe. Europese techniekhistorici zijn meer aan het publiceren, doen intensiever aan netwerkvorming, ontmoeten elkaar vaker op congressen en laten hun aanwezigheid binnen en buiten de wereld van de techniekgeschiedenis nadrukkelijker
gelden. Overzichtswerken van de nationale techniekgeschiedenis, zij het beperkter van opzet dan de Geschiedenis van de techniek in Nederland, verschenen in
Zweden en Duitsland. 11 Een driedelige geschiedenis van techniek en cultuur in
Denemarken van 1750 tot 1990 is zojuist ter perse. Een onderzoeksgroep in Noorwegen heeft soortgelijke plannen. 12 Over veel onderwerpen is echter nog weinig
bekend en systematische vergelijkingen tussen landen op het Continent zijn tot op
heden toe nauwelijks uitgevoerd . l l
Voor zover de ontwikkeling in Nederland in de negentiende eeuw nu met die in
landen in dezelfde categorie elders in Europa kan worden vergeleken, zijn er toch
al enkele opvallende verschillen te signaleren, die wellicht te denken kunnen geyen. Op dit punt komen de octrooigegevens waarop ik eerder zinspeelde van pas .
In 1971 heeft de Amerikaanse historicus Eric Schiff een interessante doch in Nederland vrijwel onopgemerkte studie gepubliceerd, waarin hij een vergelijking trok
tussen twee staten die wei aan de conferentie van Parijs in 1883 deelnamen maar
ten tijde van het afsluiten van de conventie zelf nog geen octrooiwet kenden, namelijk Nederland en Zwitseriand. 14 Een volwaardige octrooiwet in Nederland kwam
II Jan Hult, Svante Lindqvist, Wilhelm Odelberg en Sven Rydberg, Svensk teknikhistoria (Hedemora, 1989), Joachim Radkau, Technik in Deutschland. Vom 18.1ahrhundert bis
zur Gegenwart (Frankfurt aiM, 1989), A. Hermann en W Dettmering (red.), Technik und
Kultur, IOdin. (Dusseldorf, 1989- ).
12 Dan Ch. Christensen, 'Editor's introduction', in: Christensen (red.), European historiography, 9-16, aldaar 12-13; mondelinge mededeling Dan Christensen.
13 De conferentie georganiseerd door het Deense TISC-project te Roskilde in 1992 was
een van de eerste die een internationaal comparatief karakter droeg. In de bijdragen zelf
werden echter weinig vergelijkingen gemaakt.
14 Schiff, Industrialization; het boek wordt niet vermeld in E.J. Fischer, 'De geschiedschrijving over de 1ge-eeuwse industrialisatie' in: WW Mijnhardt (red.), Kantelend geschiedbeeld. Nederlandse historiografie sinds 1945 (UtrechtiAntwerpen, 1983) 228-253,
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eerst tot stand in 1912, in Zwitserland in 1907. Om de invloed van octrooibescherming op uitvindersactiviteit te meten, ging Schiff onder meer na hoe het aantal
octrooien die door Nederlanders en Zwitsers werden aangevraagd en verkregen in
grote industrielanden als Groot-Brittannie, Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten
en Oostenrijk-Hongarije voor en na de invoering van de octrooiwet in hun eigen
land zich verhield tot het aantal octrooien die in deze landen werden aangevraagd
en verkregen door inwoners van kleine landen waar weI al lang een octrooiwet
bestond, te weten Denemarken en Noorwegen. Bovendien onderzocht hij voor de
jaren twintig, het aandeel van aile toegekende octrooien in Nederland, Zwitserland, Denemarken en Noorwegen aan burgers van de eigen staat werd verleend.
De resultaten waren opmerkelijk. V66r 1912 was het aantal Nederlanders dat in
grote industrielanden een octrooi op een uitvinding vroeg of kreeg steeds lager
dan dat van de Denen en de Noren. De curves van de drie landen kropen pas in de
jaren twintig naar elkaar toe. De Zwitsers daarentegen scoorden zowel voor als na
de invoering van hun octrooiwet in 1907 altijd veel hoger dan de Nederlanders en
de Scandinaviers. Wat het aandeel van de autochtonen onder de octrooihouders
betreft, het percentage van Nederlanders onder degenen die octrooi verkregen in
Nederland bleek in de jaren twintig voortdurend lager te liggen dan dat van de
Denen, Noren of Zwitsers die octrooi verwierven in respectievelijk Denemarken,
Noorwegen en Zwitserland. 15
Octrooien zeggen natuurlijk niet alles . Vele schrijvers hebben al aangetoond dat
octrooien niet zonder meer kunnen fungeren als een indicator van uitvindersactiviteit ofals maatstafvan de aard en het tempo van de technische ontwikkeling. Menige uitvinding wordt nooit geoctrooieerd en menig octrooi resulteert nooit in een
toepassing. Er zijn verschillende intermedierende variabelen in het spel. Motieven
van octrooi-aanvragers, de aard van het octrooistelsel en het beleid van octrooiverlenende instanties - het zijn allemaal factoren waarmee bij de interpretatie van

E.J. Fischer en 1.L.1.M. van Gerwen, 'De bijdrage van buitenlanders aan de geschiedschrijving over de economische ontwikkeling in Nederland in de negentiende eeuw' , Bijdragen en Mededelingen betrefJende de Geschiedenis der Nederlanden 100 (1985) 647662, of Van Zanden, ' The Dutch economic history'; in de studie van Gerzon, Nederland,
die over hetzelfde thema handelt, wordt Schiff maar een keer terloops vermeld (biz. 122
noot 76). Zijn werk is daartegen wei gebruikt door E.S.A. Bloemen, 'Bezieling en "esprit
d'equipe" . Industriele research in Nederland in het interbellum' in: P. Boomgaard e.a.
(red.) Exercities in ons verleden (Assen 1981) 153-167 en Ruud Stokvis, 'Industrialisering en technische creativiteit. Het octrooiwet1oze tijdperk in Nederland (1869-1910)',
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 19 (1993) 42-59 .
15 Schiff, Industrialization, 46-51, 81-82, 112-120.
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octrooigegevens rekening moet worden gehouden. '6 Maar het is ook een feit dat
de waarde van octrooigegevens als bron voor de kennis van de technische ontwikkeling wei degelijk wordt erkend en dat cijfers over verleende octrooien een niet
ongebruikelijke basis zijn om de relatieve positie van een land op het vlak van
technische vernieuwing te bepalen.' 7 Wanneer de vergelijking plaatsvindt op de
manier zoals door Schiff is gedaan en de uitkomsten bovendien geconfronteerd
worden met kwantitatieve ofkwalitatieve gegevens die uit andere bronnen kunnen
worden verzameld, lijkt mij deze benadering uitstekend verdedigbaar.
Naar aanleiding van de cijfers kan in elk geval de vraag worden gesteld ofNederland in de negentiende eeuw, vergeleken met andere diffusielanden, werkelijk
weI zoveel creativiteit op technisch gebied vertoonde. Die vraag dringt zich te
meer op, daar uit deze periode praktisch geen enkele belangrijke Nederlandse produkt- of procesvernieuwing bekend is die buiten de landsgrenzen verspreiding
yond. Nederlanders mochten dan in staat zijn buitenlandse vindingen redelijk snel
over te nemen en op bepaalde punten te veranderen en zelfs te verbeteren, ze
waren nog niet zo vaardig als het om het zelf bedenken van nieuwe technieken
ging. Ook degenen die de waarde van octrooidata zouden willen bagatelliseren,
kunnen moeilijk om dit gegeven heen.
Voor de Denen en de Zwitsers lag dat anders. De Denen ontwikkelden bij voorbeeld rond 1870 een nieuw systeem voor de boterbereiding, dat later ook in Nederland toepassing vond. 18 De Zwitsers vertoonden een buitengewone inventiviteit
in zulke uiteenlopende sectoren als de machinebouw, de voedingsmiddelenindustrie
en de uurwerkfabricage. Anders dan in het geval van Nederland, is het ook niet
moeilijk uitvinders uit Zwitserland te noemen die zo algemeen bekende vondsten
hebben gedaan dat hun eigennaam tot een soortnaam is geworden. We hoeven
maar te denken aan de tabletten en aromatlesjes van Julius Maggi.' 9
16 Carolyn C. Cooper, 'Making inventions patent', Technology and Culture 32 (1991)
837-845, aldaar 841-843 , Christine MacLeod, Inventing the Industrial Revolution. The
English patent system 1660-1800 (Cambridge, 1988), 2-7, David C. Mowery en Nathan
Rosenberg, Technology and the pursuit of economic growth (Cambridge, 1989), 72-74,
Ruud Stokvis, Ondernemers en industriele verhoudingen (Assen, 1989) 152-163, C.A.

Davids, 'De technische ontwikkeling van Nederland in de vroeg-moderne tijd. Literatuur,
problemen en hypothesen ', Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek 8
(1991) 9-38 , aldaar 12-17.
17 Recent nog in Richard R. Nelson en Gavin Wright, 'The rise and fall of American
technological leadership. The postwar era in historical perspective' ,Journal ofEconomic
Literature 30 (\992) 1931-1964, aldaar 1955-1956.
18 M.S.C. Bakker, 'Boter', in: H. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis, 1, 103-133 , aldaar
\ 08-111, cf. Dan Ch. Christensen, 'Danish modernization strategies - from above or below?', in: Christensen (red.), European historiography, 189-204, aldaar 199-202.
19 Schiff, Industrialization, 107-112, David Landes, Revolution in time. Clocks and the
making of the modern world (Harvard UP, 1983) 299-307.
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5. De context voor technische creativiteit
Wanneer de creativiteit op het gebied van de techniek in Nederland v66r de Eerste
Wereldoorlog vergeleken met andere diffusie-Ianden inderdaad zo laag lag als deze
gegevens suggereren, hoe kan dit verschil dan worden verklaard? Het probleem
van de oorsprong van technische creativiteit is vanouds een van de hoofdthema's
in de techniekgeschiedenis. ' This question, more than any other, absorbed the attention of .. . the authors [of Technology and Culture] during the journal's first two
decades ', schreefStaudenmaier in zijn boek over de opkomst van de contextualistische benadering in Amerika, waarin dit tijdschrift een centrale rol vervulde. 20
Ook economen en economisch-historici zijn zich de laatste tijd meer voor het fenomeen gaan interesseren. Daaraan Iigt de overtuiging ten grondslag, zoals Joel
Mokyr schrijft, dat 'technological creativity' als een 'key ingredient of economic
growth' kan worden beschouwd. Wie economische groei wil begrijpen, doet er
goed aan zich mede te verdiepen in de vraag waar technische vernieuwing vandaan komt. 21 En alligt in Geschiedenis van de techniek in Nederlandhet hoofdaccent op de beschrijving en analyse van diffusieprocessen, het thema van de technische creativiteit wordt ook daar aan de orde gesteld. Het meest expliciet gebeurt
dit in het hoofdstuk van lohan Schot, 'Innoveren in Nederland' in dee I VI, waarin
hij eerst de bestaande opvattingen van historici over 'Nederlandse technische creativiteit' behandelt en vervolgens op basis van het materiaal dat in de voorafgaande
delen is gepresenteerd, een eigen model voor de conceptualisering van techniekontwikkeling formuleertY Er is dus aIle reden om de kwestie hier te bespreken.
Het lijkt mij dat het model van Schot niet volledig toereikend is om de gesignaleerde verschillen in technische creativiteit te verklaren. Concepten als 'nichevorming ', 'nichestapeling' en 'articulatie van verwachtingen' kunnen op zich wei bruikbaar zijn om te beschrijven hoe ruimte voor innoverende activiteiten ontstond en
verwachtingen over 'nieuwe technieken en projecten' in realiteit konden worden
omgezet, ze geven weinig inzicht in de vraag waardoor de ruimte op een gegeven
moment in de ene samenleving (bij voorbeeld de Zwitserse) groter was dan in de
andere (bij voorbeeld de Nederlandse) en evenmin, waardoor nieuwe technieken
en projecten in feite konden ontstaan. Wat was de cognitieve en sociale oorsprong
van innovaties? Waardoor was de ene samenleving op een bepaald moment creatiever in het bedenken van nieuwe technologieen dan de andere?
Het zou verkeerd zijn om het relatieve gebrek aan technische creativiteit van
Nederland in de negentiende eeuw toe te schrijven aan bepaalde duurzame kenmerken van de Nederlandse samenleving. Nederlanders zijn niet van nature een
20 Staudenmaier, Technology~' storytellers, hoofdstuk 2, met name bIz. 35.
21 Joel Mokyr, The lever of riches. Technological creativity and economic progress (Oxford, 1990) 3; vgl. ook Nelson and Wright, 'The rise and fall '.
22 Schot, 'Innoveren in Nederland', 219-221 en 229-235.
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volk van struikrovers. Ze zeilen niet altijd op andermans kompas. In dit verband is
naast de internationale vergelijking nog een ander type van vergelijking van belang, namelijk de vergelijking in de tijd. In een eerdere periode van de geschiedenis blijkt Nederland op technisch gebied een hoge mate van vindingrijkheid te
hebben vertoond. In de tijd van de Republiek stond ons land nota bene bekend als
een technisch paradijs. In het laatste deel van het overzichtswerk wordt aan deze
vroegere fase in de geschiedenis van de techniek in Nederland terecht veel aandacht besteed. Maar ook in de periode na het tijdvak dat in dit werk wordt behandeld, namelijk in het midden van de twintigste eeuw, lag de technische creativiteit
van Nederland tamelijk hoog. Dat suggereren althans weer enkele cijfers over octrooien. Onder aile buitenlandse octrooien die in de Verenigde Staten werden gedeponeerd, nam het aandeel van Nederland tussen 1913 en het eind van de j aren
vijftig toe van minder dan I % tot bijna 6 %. Dat was een hoger niveau dan enig
ander klein land bereikte, met uitzondering opnieuw van het eeuwige Zwitserland. 23 De ' lange' negentiende eeuw waar dit overzichtswerk over gaat, verschijnt
zo als een dal tussen twee pieken van creativiteit.
Waardoor lag de technische creativiteit in Nederland in de negentiende eeuw
relatief laag en waardoor zou deze in de loop van de twintigste eeuw toegenomen
kunnen zijn? In aansluiting bij de suggestie van Bruland over de relevantie van
verschillen in sociaal-culturele context zouden we ons op de eerste plaats kunnen
afvragen of er in de loop van de tijd niet iets veranderd kan zijn in de houding van
Nederlanders tegenover techniek. De cultuur in Nederland is misschien niet altijd
zo stimulerend voor technische ontwikkeling geweest als Lintsen en zijn medeauteurs suggereren. 24
Het is juist, zoals Martijn Bakker en Erik Berkers betogen, dat in Nederland in
de negentiende eeuw niet een anti-techniek houding bestond. Er was niet een conservatieve stroming aanwezig, die mechanisering principieel afwees. Luddieten
opereerden hier praktisch niet. 2S Maar het maatschappelijk debat over technische
vernieuwingen speelde zich wei binnen enge grenzen af. De kernvraag van de
discussie voor de Eerste Wereldoorlog luidde immers of nieuwe technieken, die in
het buitenland waren ontwikkeld, hier te lande - gelet op hun sociale consequenties - wei ofniet dienden te worden overgenomen. 26 Het is moeilijk om positieve
aanwijzingen te vinden dat inventiviteit op technisch gebied in de samenleving in
23 A.J.M. Roobeek, Een race zonder finiSh. De rol van de overheid in de technologiewedloop (Amsterdam, 1988) 183-184.
24 V gl. H. Lintsen, 'Met de technische cultuur in Nederland is niets mis ', NRC Handelsblad, 21 april 1995 f.7.
25 M.S.C. Bakker en E.A.M . Berkers, 'Techniek in discussie', in: Lintsen e.a.(red.), Geschiedenis, VI, 141-178, Dick van Lente, Techniek en ideologie. Opvattingen over de
maatschappeliike betekenis van technische vernieuwingen in Nederland, 1850-1920 (Groningen, 1988) 150-152.
26 Van Lente, Techniek en ideologie, 148-150.
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werkelijkheid veel waardering genoot, laat staan actief werd gestimuleerd. Natuurlijk, er werden pogingen gedaan om bij het Nederlandse volk (en vooral de
jongeren) enig besef aan te kweken van technische prestaties in het verleden om
het nationale gevoel van eigenwaarde te vergroten. Dat blijkt wei uit het verschijnen van verhandelingen als Van ZutphensNederlandsche uitvindingen en ontdekkingen of Haugs Geschiedkundige proeve over de vindingrijkheid der Hollanders, en over hunne voornaamste uitvindingen en ontdekkingen rond 1820, of uit
de uitvoerige bijlage over de 'Vindingrijkheid der Nederlanders' opgenomen in
deel VI van Collot d'Escury's Holland's roem in kunsten en wetenschappen uit
1835 .21 Nationale nijverheidstentoonstellingen vestigden de aandacht op de waarde van het eigentijdse vaderlands produkt. 28 Maar technische creativiteit werd in
Nederland in de negentiende eeuw nog niet, zoals bij voorbeeld in de Verenigde
Staten, een onderdeel van het nationale zelfbeeld. Het cultureel nationalisme dat
toen opbloeide, ging aan de techniek voorbij . Uitvinders kregen in ons land geen
standbeeld, behalve wanneer ze toevallig de boekdrukkunst hadden ontdekt. 29 Om
beroemd te worden kon men beter Vondel heten, of Rembrandt van Rijn, dan Jan
van der Heyden. De vernufteling werd niet geeerd.
De waardering voor techniek en technici is waarschijnlijk pas in de twintigste
eeuw weer gegroeid. Het duurde tot de Eerste Wereldoorlog voordat, aldus Te
Velde, 'het werk van een ingenieur het symbool (werd) van nationale trots' . Het
Zuiderzeeproject en de oprichting van de KLM waren de eerste contemporaine
wapenfeiten op technisch gebied die Nederlanders een warm gevoel van binnen
gaven. 30 Voortaan konden Nederlanders ook aan hun technisch kunnen het nodige
zelfbewustzijn ontlenen. De natie ging niet aileen meer prat op haar dichters, schilders, bollentelers en wetenschappers; zij kon zich daarnaast beroemen op knappe
ingenieurs, en in het bijzonder op Ir. Lely. Die kreeg dan ook prompt een standbeeld. De statusverhoging van techniek en technici kan op haar beurt de belangstelling voor technische ontwikkelingen hebben bevorderd en daarmee indirect
een stimulans hebben gegeven aan technische creativiteit.
27 A. van Zutphen, Nederlandsche uitvindingen en ontdekkingen (Dordrecht, 1818) (die
Haug als zijn voorganger noemt), H. Collot d'Escury's Holland~' roem in kunsten en wetenschappen, VI (Den Haag/Amsterdam, 1835).
28 T.M. Eliens, Kunst, nijverheid, kunstnijverheid. De nationale nijverheidstentoonstellingen als spiegel van de Nederlandse kunstnijverheid in de negentiende eeuw (Zutphen,
1990).
29 l.Th.M. Bank, Het roemrijk vaderland. Cultureel nationalisme in Nederland in de
negentiende eeuw (Den Haag, 1990); en zelfs het oprichten van een standbeeld voor Coster had de nodige voeten in de aarde, zie Paul Knevel, 'Een Haarlemse held van het vaderland. Laurens Jansz Coster in de 19de eeuw', in : Koos Levy-Van Halm e.a. (red.), De trots
van Haarlem. Promotie van een stad in kunst en historie (Haarlem, 1995) 183-190.
30 H. te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef Liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918 (Den Haag, 1992) 262.
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De houding van Nederlanders tegenover techniek is naar mijn mening dus niet
constant. Ze is variabel. Het aanzien van techniek kan stijgen en dalen. Fasen van
geestdrift worden afgewisseld door fasen van lauwheid. Betrokkenheid alterneert
met distantie . In de negentiende eeuw neigden velen wat meer naar het laatste, in
het midden van de twintigste eeuw wat meer naar het eerste. En nu do en ingenieurs, techniekhistorici, beleidsmakers en publieksvoorlichters er alles aan om te
voorkomen dat betrokkenheid weer omslaat in distantie. 31
Wanneer deze interpretatie klopt, kunnen we een stelling formuleren die een
spiegelbeeld vormt van de conclusie van Bakker en Berkers. 'Nog voordat zich
ingrijpende technische veranderingen hadden voltrokken, werd in Nederland gediscussieerd over de maatschappelijke aspecten van de industriele revolutie', schrij yen zij. 32 Men kan met evenveel recht zeggen dat de technische vernieuwing in
Nederland in de negentiende eeuw op gang kwam nog voordat de culture Ie context
daartoe bijzonder stimuleerde. De ontwikkeling in de techniek liep op de oms lag
in de cultuur vooruit.
Deze schets van de houding van Nederlanders tegenover techniek is natuurlijk
maar een tentatieve interpretatie. Ik wil ermee de aandacht vestigen op elementen
van de socio-culturele context die in de beeldvorming in dit overzichtswerk teveel
als vanzelfsprekend worden beschouwd. Om vast te stellen of die houding werkelijk constant of variabel is, en als zij varieert: in welk opzicht en waarom, moet een
nader onderzoek worden gedaan, dat een lange peri ode in de Nederlandse geschiedenis omvat. In dat kader is het ook relevant om na te gaan, in hoeverre en
waarom de instelling van Nederlanders tegenover techniek misschien verschilde
van die van de Denen, de Noren of de Zwitsers. Het zou bijvoorbeeld best kunnen
zijn dat de Zwitsers in de negentiende eeuw eerder techniek-minded waren dan de
Nederlanders.33 Zo'n soort vergelijkend onderzoek zou uitstekend passen in de
comparatieve benadering die Bruland voor de Europese techniekgeschiedenis voor
ogen staat.
Maar de groei van technische creativiteit die zich in Nederland in de twintigste
eeuw voordeed, kan niet volledig worden verklaard door veranderingen in de culturele context aileen. De cultuur mag dan wei een gunstige voedingsbodem scheppen voor de bloei van technische creativiteit, ze kan op zich niet bewerken dat die
mogelijkheid ook werkelijk wordt benut. Daarvoor zijn ook andere factoren no31 Vgl. H.W. Lintsen en E. Homburg, 'Techniekgeschiedenis in Nederland', in: Lintsen
e.a. (red.), Geschiedenis, VI, 255-266, Ed Willems en Andries de Grip, 'Jongeren en techniek. Waardering, beeldvorming en beroepskeuze ', Mens en maatschappij (1995) 23-40.
32 Bakker en Berkers, 'Techniek ter discussie' 177.
33 Voor het uitwerken van deze vergelijking is onder meer materiaal aanwezig in Rudolf
Weber (red.), Beitriige der Schweiz zur Technik: Schweizerische Erfindungen von internationaler Bedeutung (Oberbozberg, 1991) en Ulrich Wengenroth, '1st die Schweiz eine
technische Nation ?', Ferrum no .64 (1992) 3-9.
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dig. De case-studies en samenvattende essays in Geschiedenis van de techniek in
Nederlandlaten zien dat in de tweede helft van de negentiende eeuw zowel aan de
vraag- als aan de aanbodzijde voor innovaties zodanige ontwikkelingen plaatsvon den (zoals de groei van de binnen- en buitenlandse markt, de verbetering van
de infrastructuur, de uitbouw van het technisch onderwijs en de stijging in status
en macht van ingenieurs J4 ), dat de ontplooiing van technische creativiteit geleideJijk aan meer werd gestimuleerd. In de peri ode na de Eerste Wereldoorlog lijkt dit
proces te zijn versneld. De oorzaak hiervan lag niet in de herinvoering van de
octrooiwet in J 912 - zoals Schiff op grond van een al te eenvoudige redenering
veronderstelt35 - maar waarschijnlijk vooral in een verandering in de structuur van
het Nederlandse bedrijfsleven, die ervoor zorgde dat technische vernieuwing in
sterkere mate dan voorheen een georganiseerd karakter kreeg, al verdween de figuur van de individuele uitvinder niet helemaal van het toneel. J6
Dat technische vernieuwing in de twintigste eeuw meer dan vroeger op systematisch, georganiseerd onderzoeks- en ontwikkelingswerk bemst, is in de internationale economisch-historische en techniekhistorische literatuur al uitvoerig aangetoond. 37 Het is ook een bekend feit, dat de Amerikanen op dit terrein lange tijd de
toon aangaven. De 'massive private and public investments in R&D' na de Tweede Wereldoorlog, waarvoor de basis al in het Interbellum werd gelegd, waren volgens Nelson en Wright, een van de belangrijkste pijlers van het 'technologisch
leiderschap ' van de Verenigde Staten. 38 Opvallend in het licht van het voorafgaande is nu, dat de expansie van R&D-activiteiten in Nederland vanaf de Eerste Wereldoorlog weliswaar achterbleef bij die in Amerika, maar -voor zover daarover
op grond van de huidige gegevens iets valt te zeggen - vermoedelijk niet onderdeed voor die in andere Europese industrielanden. Edgerton en Horrocks hebben
onlangs voor Groot-Brittannie betoogd, dat het onderzoeks- en ontwikkelingswerk
in de industrie gedurende de Eerste Wereldoorlog sterk toenam en dat de totale
inspanning van het Britse bedrijfsleven op het gebied van R&D tijdens het Interbellum minstens even groot was als die van ondernemingen elders, met uitzondering van IG Farben en enkele concerns in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot
wat tot nu toe door vele historici werd beweerd, menen ze dat de Britse industrie
v66r 1945 niet een gebrek aan investering in R&D kan worden verweten. Als hun
34 H.w. Lintsen, 'Een land met stoom', in: Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis, VI, 191215, A. van der Woud e.a., 'Waterstaat en infastructuur', ibidem, II, 95-174, G.P.l. Verbong, 'Opleiding en beroep' en 'Techniek, beroep en praktijk', ibidem, V, 23-156 en 291303.
35 Schiff, Industrialization, 51,120.
36 Zie Stokvis, Ondernemers, 163-168, voor een case-study over de rol van (boeren)
uitvinders in de ontwikkeling van landbouwwerktuigen na de Tweede Wereldoorlog.
37 Zie bijvoorbeeld Mowery en Rosenberg, Technology.
38 Nelson en Wright, 'The rise and fall', 1933, 1941-1955 .
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voorstelling van zaken juist is, dan mag met evenveel recht worden gesteld dat
Nederlandse bedrijven in het Interbellum naar verhouding ook niet slecht scoorden . Het totaal aantal personeelsleden in de R&D sector in de Britse nijverheid
bedroeg 1381 in 1930 en 4382 acht jaar later. 39 Uit onderzoek van Hutter blijkt dat
het aantal wetenschappers werkzaam bij industriele ondernemingen in Nederland
toenam van circa 350 in 1915 tot 1800 aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.40 De expansie in Nederland was kennelijk niet minder krachtig dan die in
Groot-Brittannie.
De groei van het aantal wetenschappers in de Nederlandse industrie viel samen
met een flinke schaalvergroting in het bedrijfsleven. De gemiddelde omvang van
de grootste ondernemingen nam vanaf de Eerste Wereldoorlog sterk toe. De 'top
honderd' werd in de nationale economie relatief steeds belangrijker. 41 Het waren
nu j uist deze dominante bedrijven die tussen circa 1914 en 1940 eigen onderzoeks laboratoria opzetten en een menigte ingenieurs, chemici en natuurkundigen
in dienst namen. De toename van het aantal wetenschappers yond met name plaats
bij ondernemingen als Philips, Koninklijke Petroleum en de Aigemeene Kunstzijde Unie. 42 De industrie werd een belangrijke werkgever voor academici . Van de
92 fysici die tussen 1920 en 1940 promoveerden bij L.S. Ornstein in Utrecht,
vonden 42 emplooi bij een industriele onderneming, van wie achttien bij Philips,
negen bij de 'Koninklijke' en een bij de A.K.U. 43
Het is niet onwaarschijnlijk dat de relatieve stijging van het aantal door Nederlanders ofNederiandse bedrijven verworven octrooien in het midden van de twintigste eeuw, die eerder werd geconstateerd, mede verklaard kan worden uit deze
toenemende vervlechting tussen wetenschap en industrie. Verondersteld mag worden dat de onderzoeksactiviteiten van wetensGhappers in laboratoria van grote
bedrijven een groei in technische creativiteit genereerden. Daarbij komt dat de
uitbreiding van investeringen in R&D en de opmars van academisch opgeleide
technici binnen grote bedrijven de behoefte om nieuwe vindingen door middel van
39 D.E.H . Edgerton en S.M. Horrocks, 'British industrial research and development before 1945', Economic History Review 47 (1994) 213-238, met name 233 .
40 J. Hutter, 'Nederlandse laboratoria 1860-1940, een kwantitatief overzicht', Tijdschrift
voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 9
(1986) 150-174, aldaar 162, 173; hierbij moet wei worden aangetekend dat niet alle wetenschappers in de Nederlandse industrie in de daaraan verbonden laboratoria werkzaam
waren en maar een deel van de laboratoria een R&D karakter droeg (ibidem, I 67, 169).
41 E.S.A. Bloemen, A.W. Fransen, 1. Kok en 1.L. van Zanden, 'De vermogensontwikkeling van Nederlands grootste industriele bedrijven, 1913-1950' , Jaarbo ek voor de geschiedenis van bedrijfen techniek 10 (1993) 133-160.
42 Hutter, 'Nederlandse laboratoria', 167-171, Bloemen, 'Bezieling', 156-164.
43 H.G. Heijmans, Wetenschap tussen universiteit en industrie. De experimentele natuurkunde in Utrecht onder WH. Julius en L.s. Ornstein 1896-1940 (Rotterdam, 1994) 160161,176-177.
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octrooien te beschermen kan hebben vergroot. Stokvis heeft aannemelijk gemaakt
dat ondernemingen als Philips, de 'Koninklijke', Van den Bergh en Jurgens voor
1910 nog zo weinig eigen onderzoek deden dat ze niet direct belang hadden bij
herinvoering van een octrooiwet. 44 Maar tegen 1930 lag dat vermoedelijk heel
anders. Philips, bijvoorbeeld, breidde vlak na de Eerste Wereldoorlog niet aileen
haar Natuurkundig Laboratorium uit, maar zette ook een aparte octrooi-afdeling
op, die in de jaren twintig en dertig bepaald geen gebrek aan werk had. 45 Ingenieurs, die de meerderheid van de academisch opgeleide technici in het bedrijfsleyen vormden 46 , waren zeker niet afkerig van octrooibescherming. Integendeel,
deze beroepsgroep vormde aan het eind van de negentiende eeuw de voorhoede
van de beweging die op herinvoering van de octrooiwet aandrong. Onder de leden
van de 'Vereeniging van Voorstanders eener Nederlandsche Octrooiwet', die in
1887 te Amsterdam werd opgericht, waren Delftse ingenieurs oververtegenwoordigd. De leden van de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs verklaarden zich al
in 1894 in meerderheid voor een nieuwe octrooiwet. De drijvende kracht achter de
pro-octrooibeweging was dezelfde man die een prominente rol speelde in het denken over het onderwijs aan de Polytechnische School in Delft en het streven 'naar
erkenning en macht' van Delftse ingenieurs, de leraar werktuigbouwkunde Adrien
Huet. 47 Zo kwamen in de stijging van de octrooi-curve verschillende trends samen
waarover in het voorafgaande werd gesproken: de uitbouw van het technisch onderwijs, de stijging in status en macht van ingenieurs, de schaalvergroting in het
bedrijfsleven en de groeiende vervlechting van wetenschap en industrie.

6. Besluit
De verschijning van de Geschiedenis van de techniek in Nederland markeert in
meer dan een opzicht een eindpunt van een ontwikkeling. De publikatie van dit
standaardwerk betekent dat de geschiedschrijving van de techniek in Nederland
aansluiting heeft gekregen bij de 'state of the art' in het buitenland. De inhaalrace
is voltooid. Een sluitstuk is het werk ook in een andere zin: het heeft na het ver44 Stokvis, 'Industrialisering', 50-55.
45 A. Heerding, Geschiedenis van de N. V. Philips Gloeilampenfabrieken, dl.II, Een onderneming van vele markten thuis (Lei den, 1986) 411, U.M.N. Blanken, Geschiedenis
van Philips Electronics, dUll, De ontwikkeling van de N. V. Philips Gloeilampenfabrieken tot elektrotechnisch concern (Leiden, 1992) passim sub gloeilampen- en radio-octrooi- en licentierechten.
46 Hutter, 'Nederlandse laboratoria', 161-165.
47 Gerzon, Nederland, 32-38, 50, G.P.J . Verbong, 'Ingenieurs en het technisch onderwijs', in: Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis, V, 117-155, aldaar 142-153, H. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht (Den
Haag, 1980) 236-237, 291,301.
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schijnen van dit boek weinig nut meer het debat over de 'trage' industrialisering
van Nederland in de oude termen voort te zetten. Er is nu behoefte aan een ruimer
referentiekader.
De Geschiedenis van de techniek in Nederland kan tevens als een beginpunt
voor iets nieuws worden beschouwd. In deze bijdrage heb ik aangegeven in welke
richting het onderzoek naar de techniekgeschiedenis in Nederland na 1800 mogelijk verder kan gaan. Ten eerste is het gewenst, het internationaal comparatiefperspectief te verbreden. Nederland zou niet aileen vergeleken moeten worden met
pioniers als Groot-Brittannie en Belgie in de beginfase van de industrialisering,
maar ook met landen of regio 's als Zwitserland, Denemarken, Noorwegen ofNoordItalie. Ten tweede zou meer onderzoek gedaan moeten worden naar de context
voor technische creativiteit. Technische creativiteit kan naar tijd en plaats variereno Deze variaties vereisen een nadere verklaring.

IX

Tussen droom en daad ....
HARRY LINTSEN, ERNST HOMBURG, JOHAN SCHOT,
GEERT VERBONG, DICK VAN LENTE EN MARTIJN BAKKER

1. Inleiding
leder die net een boek heeft gepubliceerd kent het gevoel van spanning als het gaat
om het verschijnen van de eerste recensies . 1 Vrees voor vernietigende kritiek vermengt zich met een gevoel van trots in de belangstelling te staan. Voor redacteuren
van een seriewerk is dit niet anders. Van aile recensies die er over de serie Geschiedenis van de techniek in Nederland verschenen zijn (zie bijlage), vormen de
in de voorafgaande bladzijden gepubliceerde lezingen van het Delftse congres van
13 mei 1995 zonder enige twijfel het hoogtepunt. Het is een voorrecht om zulke
inspirerende, deskundige en kritische commentaren te mogen ontvangen. Bij elkaar worden zoveel aspecten van de serie overhoop gehaald, zoveel gezichtspunten ingebracht en zoveel nieuwe gegevens gepresenteerd, dat er haast van een
nieuw, zevende deel van de serie gesproken kan worden. Door deze veelheid aan
perspectieven wordt het ons gemakkelijk gemaakt te reageren. Volgens sommige
critici immers komt de eigenlijke techniek in de serie onvoldoende aan bod,2 terwijl anderen benadrukken dat hetjuist de culturele aspecten van de techniek zijn
die onvoldoende aandacht gekregen hebben. 3 Deze divergentie aan opvatlingen
biedt ons maximale manoeuvreerruimte voor het schrijven van een reactie - hoewei somberder geesten er natuurlijk ook uit kunnen concluderen dat een techniekhistorische serie die nauwelijks techniek en cultuur bevat niet veel meer kan zijn
dan een mager bedrijfshistorisch overzichtswerk. Mede door de ook (gedeeltelijk)
Met dank aan Geert Vanpaemel en Ben Gales voor commentaar op een eerdere versie.
2 Zie de bijdragen van Oele en Theunissen in deze bundel; voorts D. van Eijk, 'Techniekgeschiedenis, maar niet voor technici' , NRC Handelsblad 12 november 1992 en A.D.
de Pater en J.I-I. Makkink, 'Techniekgeschiedenis aan de universiteiten', De Ingenieur, nr.
6,1993,18-19.
3 Zie de bijdragen van Davids, Stu urman en Theunissen in deze bundel.
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positieve commentaren in de hiervoor geplaatste artikelen delen wij deze sombere
conclusie vooralsnog niet. We zullen er hieronder nader op ingaan.
Oat er zo'n breed spectrum aan kanttekeningen bij de serie geplaatst kan worden, heeft voor een deel te maken met de voorgeschiedenis van het project, waarin
een voortdurende spanning voelbaar was tussen een techniekgeschiedenis die primair een maatschappijhistorische macro-analyse van de moderniserende Nederlandse samenleving moest zijn en een techniekgeschiedenis die primair de sociaalconstructivistische micro-analyse van afzonderlijke innovatieprocessen diende te
behelzen. 4 Tussen de droom om deze twee benaderingen op een hoger niveau tot
een synthese te voeren en de daad dit naadloze weefsel ook werkelijk te fabriceren, stonden niet aileen de wetten van de beperkte menselijke vermogens, de narratieve logica en het paradigma-gebonden karakter van wetenschap (zie Davids),
maar ook vele praktische bezwaren. De wens een 'overzichtswerk' te schrijven
voor een groot publiek binnen het beperkte bestek van zes delen en te publiceren
binnen niet al te lange tijd, heeft beperkingen opgelegd die zich op verschillende
plaatsen in de serie laten zien. Dit zijn natuurlijk praktische trivialiteiten, maar ze
maken niet aileen de zwakte maar ook de kracht van onze serie uit. Waar nodig
komen we hieronder op zulke proza"ische kwesties terug. Wat tussen droom en
daad resteert, is een serie die in eerste benadering inderdaad getypeerd kan worden zoals Davids dat in zijn bijdrage doet: contextualistische geschiedschrijving
volgens de 'state of the art', met een empiristische inslag, enigszins gevangen in
de economisch-historische traditie van het debat rond de Nederlandse industrial isatie, met als belangrijke techniekhistorische uitkomst dat de technische ontwikkeling in landen die geen koploper zijn als interessant probleem op de agenda
gezet is.5 Maar het laatste woord is daarmee niet gezegd. Bovendien verdienen
aile commentatoren een uitvoeriger weerwoord. Oat zullen we hieronder geven.

2. Een techniekgeschiedenis zonder techniek?
Een belangrijk punt van kritiek op de serie is dat de techniek slechts in de zijlijn
aan de orde komt en dat nota bene in een serie die geschiedenis van de techniek in
de hoofdtitel heeft. De ondertitel ' De wording van een moderne samenleving ... '
dekt volgens Oele en anderen vee I beter de inhoud. Er is te weinig informatie over
de werking van technische constructies, de ontwikkeling van het vakmanschap,
het ontwerpproces, de samenhang tussen technische domeinen en over de rol van
technici.

4 Zie E. Homburg, ' Techniek in Nederland (TIN): de (voor)geschiedenis van een project' , in deze bundel.
5 Karel Davids, 'Diffusie en creativiteit', in deze bundel.
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Hoewel hier de benadering van het verschijnsel 'techniek' in de serie niet direct
wordt aangevallen, is het toch relevant om daar allereerst op in te gaan. Technische artefacten en systemen zijn in de serie niet aileen materiele constructies, maar
ook sociale constructies met heterogene elementen. Naast materie en energie spelen waarden en normen een rol, zijn de artefacten wettelijk gereguleerd en genormeerd, liggen er kosten en baten in opgesloten, functioneren zij bij de gratie van
bedienings- en gebruiksvaardigheden en veronderstellen ze een economische en
organisatorische context waarbinnen het betreffende artefact praktisch kan functioneren. Bij de introductie, de ontwikkeling en de verspreiding van technieken
spelen al deze elementen een rol. Nadere articulatie van het heterogene technische
artefact en systeem geschiedt in de serie via de betrokken actoren. Daar vooral
innovaties in bedrijfssectoren zijn gekozen, ligt het accent sterk op ondernemers,
handelslieden en technici (hoewel ook overheidsambtenaren en gebruikers aan
bod komen). De innovatiestudies dragen daardoor het karakter van een bedrijfsgeschiedenis. De serie is dan echter weI een bedrijfsgeschiedenis van een speciale
soort: niet ondernemersgedrag, economische ontwikkeling of arbeidsorganisatie
staat centraal, maar techniek.
Er kunnen nu drie redenen zijn, waarom techniek volgens sommigen onvoldoende
uit de verf komt: een praktische reden, het bestaan van verkeerde verwachtingen,
en een principiele reden. De praktische - en misschien weI belangrijkste - reden
voor een gedeeltelijke onderbelichting van de techniek in de serie heeft te maken
met de bronnen. Wat zich in de hoofden van technici en in de praktijk bij de introductie en ontwikkeling van nieuwe technieken afspeelt, is doorgaans niet terug te
vinden in geschreven en gedrukte bronnen. Een van de weinige onderzoekingen,
waarin weI van dergelijke bronnen gebruik kon worden gemaakt, betrof de technische innovaties in de Nederlandse katoendrukkerijen. In dit geval had de onderzoeker (Verbong) de beschikking over het unieke archiefvan de katoendrukkerij
De Heyder. Hierin beyond zich een grote reeks receptenboeken, laboratoriumjournaals en stalenboeken en tevens een verscheidenheid aan ander materiaal zoals
correspondentie, kostencalculaties, grootboeken, journaals, balansen en notulen
van commissarissen. Daarmee kon Verbong zich een goed beeld vormen van het
werk van de koloristen en de meesterknechten in het bedrijf en de wijze, waarop
zij met technische innovaties omgingen. Vele technici maakten geen gebruik van
receptenboeken, hi elden geen laboratoriumjournaals bij, oflegden niet op andere
wijzen hun technische activiteiten vast en als ze dit weI deden, zijn de door hen
geschreven notities inmiddels grotendeels verloren gegaan. Hun werk zal daarmee
ook altijd onderbelicht blijven.
Op de tweede plaats is er de kwestie van de verwachtingen. Techniekgeschiedenis heeft nog bij velen het klassieke imago van 'de bouten en de moeren' . Met
name de klassieke standaardwerken van Singer en Daumas beantwoorden aan dit
beeld. Naar deze werken en andere techniekhistorische werken gericht op de 'interne' ontwikkeling van de internationale techniek moeten de gei'nteresseerden in
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de 'zuivere techniek' dan ook verwezen worden. 6 Zij komen bij deze serie in dit
opzicht bedrogen uit.
Het zou evenwel een groot misverstand zijn om uit dit contrast tussen onze serie
en de klassieke internalistische techniekhistorische werken te concluderen dat wij
de 'eigenlijke techniek' minder belangrijk zouden vinden. Dat is zeker niet het
geval. Het verschil schuilt vooral in onze wens de verbinding tussen techniek en
context te laten zien en in de nog te noemen principiele redenen. We beseffen
terdege dat er veel voor te zeggen valt om meer dan in de serie is geschied aan de
wensen van de 'technici' tegemoet te komen. Technische principes zijn interessante puzzels, technische creativiteit is een opwindend proces en machines zijn fascinerende constructies. Het is legitiem om speciale aandacht te vragen voor het technisch kunnen . Goede contextuele geschiedschrijving vraagt dat ook. Het is zeker
niet de bedoeling van contextuele techniekgeschiedenis om slechts de context te
beschrijven en niet datgene waar het uiteindelijk allemaal om draait: de techniek.
De verbindingslijnen tussen 'techniek' en 'context' vormen het onderwerp van
onderzoek. Het meest fascinerend is het kunnen laten zien hoe technische details
te maken hebben met de context van de techniek. Het probleem is - naast de al
genoemde praktische moeilijkheid om de juiste bronnen te vinden - dat niet aile
details even interessant zijn voor iedereen. Yoor een hobbyist op het gebied van
locomotieven is iedere bout van iedere locomotief interessant. Dat is overigens
geen specifiek kenmerk van techniek-hobbyisten. Er zijn ook mensen, die alles
willen weten over postzegels of over het koningshuis. Het is een belangstelling die
voortkomt uit een grote liefde voor het onderwerp, vaak gepaard gaande met een
des interesse in alles wat eromheen zit: dat leidt maar afvan die mooie locomotief.
Ons ging het echter om techniek in context. Dat betekent niet bij voorbaat, zoals
gesteld, dat technische ontwikkeling en de werking van apparaten aileen in grote
Iijnen worden verteld, al komt het daar bij gebrek aan tijd en ruimte - daar hebben
we zo'n prozaIsch gegeven - wei vaak op neer. Soms kunnen in zo'n verhaal technische details juist heel verhelderend zijn. De vraag is: welke details (technisch of
anderszins) zijn relevant voor inzicht in de technisch-maatschappelijke ontwikkeling. Soms moet de 'black-box' van de bouten en de moeren wijd geopend worden
en soms niet.
Hiermee komen we bij de principiiile reden waarom techniek niet meer accent
krijgt in de serie dan nu is gebeurd. De vraag is namelijk of de 'black box ' van de
techniek meer geopend moet worden dan wij hebben gedaan om een beter inzicht
te krijgen in de ontwikkeling van de techniek in Nederland. In sommige gevallen
was dat inderdaad wenselijk geweest (zie de voorbeelden hieronder). Maar er is
meer aan de hand. In de serie ging sterk de aandacht uit naar de 'bottlenecks' in het
innovatieproces en vermoedelijk lagen die toch minder in het technische vlak dan
6 C. Singer e.a. (red.), A history o/technology, 5 delen (Oxford 1954-1958); M. Daumas
(red.), Histoire generale des techniques, 5 delen (Parijs 1962-1979).
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in de sociale en economische omstandigheden, zodat de techniek ook hierdoor uit
het gezichtsveld verdwijnt. Grote problemen had men bijvoorbeeld kunnen verwachten bij de transfer van kennis uit het buitenland. Toch slaagden de ondernemers en de overheid er via verschillende strategieen (d ie in de serie beschreven
worden) in vele gevallen vrij probleemloos in om de techniek naar Nederland te
halen.
Dit was zeker niet altijd het geval. Soms deden zich weI degelijk technische
complicaties voor bij de toepassing van nieuwe technieken in de praktijk en bij de
inbedding in de organisatie. Daar zijn in de serie verschillende voorbeelden van te
vinden. Zo had Hofkes enkele jaren nodig om zijn stoomspinnerij - de eerste in de
Noordelijke Nederlanden - op gang te brengen. Hij kreeg de techniek maar moeizaam onder de knie. Wat precies de problemen waren, is niet te achterhalen. Hier
zou meer technische informatie zeker gewenst zijn. 7 Technische problemen waren
er ook bij de introductie van de vormmachines om machinale bakstenen te maken.
De buitenlandse machines vereisten aanpassing aan de Nederlandse klei . De specifieke technische aanpassingen zijn weI achterhaald. De wijze echter waarop de
smid Aberson uit Olst dit klaarspeelde was helaas niet meer te reconstrueren .8
Toch bestaat de indruk dat dergelijke problemen de technische vernieuwing in
Nederland in de door ons beschreven peri ode niet domineerden . Wat heeft een
dergelijke constatering voor consequenties? In de serie is ervan uitgegaan, dat
techniekoverdracht naar landen en regio's niet een kwestie is van simpel imiteren.
De techniek moet zich aanpassen aan specifieke situaties en heersende gewoonten. Dat proces vereist aanvullende technische kennis en aangepaste technische
artefacten en he eft het karakter van een voortgaand innovatieproces . Ieder land
ontwikkelt daarom zijn eigen techniek (in engere zin). Contextualistische techniekgeschiedenis laat zien dat nieuwe technieken zich niet probleemloos als een
olievlek over de aardbol verspreiden. De actoren in een land moeten actief informatie inwinnen, nadenken over de toepasbaarheid, afwegingen maken, artefact en
inpassen in bestaande system en en nieuwe technisch-maatschappelijke systemen
ontwikkelen. De obstakels en risico's liggen weliswaar soms minder op puur technisch gebied, dan op economisch, juridisch, sociaal en politiek gebied. Voor het
technisch artefact maakt dat weinig uit. Het zou niet werken als niet al die verschillende hobbels genomen waren. Dit alles pleit voor de brede betekenis die de
redactie aan het techniekbegrip gaf.
Nu de serie is afgerond blijft deze visie in principe overeind - hoe gedetailleerder de techniekhistorische bronnen zijn die men he eft kunnen consulteren, hoe
beter men ziet dat er steeds (vaak kleine en soms grote) technische aanpassingen
aan de lokale condities hebben plaatsgevonden - maar de mate waarin een en ander een rol speelde is minder groot geweest dan wij aanvankelijk hebben vermoed.
7
8

Geschiedenis van de techniek in Nederland deel III, 30-32.
Geschiedenis van de techniek in Nederland deel III, 262.
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Buitenlandse technische artefacten ondergingen in vele gevallen geen ingrijpende
veranderingen. De worsteling van technici en ondernemers met technische artefacten zou anders vee I opvallender aanwezig moeten zijn. (Terzijde moet worden
opgemerkt, dat een definitiefbewijs voor deze stelling gezien de geringe beschikbaarheid van relevante bronnen altijd moeilijk zal blijven). Men kan zich daarom
afvragen of er in vele gevallen dan toch niet sprake was van een imitatieproces.
Daar lijkt het inderdaad op. Door onze studie heeft deze constatering echter de
status van een empirische bevinding gekregen en is het niet het bij voorbaat gehanteerde dogma dat in de oudere, op 'uitvinders' gerichte, techniekgeschiedenis gangbaar was . Dat is een belangrijk verschil.

3. Techniek en economische groei
In het commentaar van Horlings staat het vraagstuk van het verband tussen techniek en economische groei centraal, terwijl tevens kwesties als het tempo en de
periodisering van de Nederlandse technische ontwikkeling en de rol van 'vraagfactoren' nadrukkelijk op de agenda worden gezet. De schets die Horlings geeft
van de ontwikkeling en groei van de Nederlandse economie in de negentiende
eeuw vormt zonder meer een uiterst nuttige aanvulling op de zes delen van onze
serie. Zijn verhaal zet de innovaties die in het seriewerk beschreven zijn in een
duidelijk perspectief, waardoor een gevoel voor proporties ontstaat, met name wat
betreft het tempo van de economische - en eventueel technische - ontwikkeling
voor en na 1850. Na 1850, zo is zijn stelling, was het tempo van de technische
ontwikkeling in Nederland hoger, omdat er een gei"ntegreerde nationale markt was
ontstaan. Dat dit een interessante stelling is zal niemand willen ontkennen, maar ze
is ons inziens toch problematisch door de koppeling die erin aangebracht wordt
tussen het ontstaan van een zogenaamde nationale markt en de technische ontwikkeling in Nederland. Om onze positie ten aanzien van de bijdrage van Horlings
duidelijk te maken is het nuttig een onderscheid aan te brengen tussen enerzijds de
bespreking van de verschillen in benadering die er bestaan tussen de serie en de
benadering die Horlings verdedigt, en anderzijds de bespreking van de inhoudelij ke conclusies die hij in zijn artikel trekt.
De verschillen in benadering - ofzelfs wetenschapsopvatting -tussen de serie en
de bijdrage van Horlings komen direct al aan het licht wanneer hij onze omschrijving van ' modernisering' kritisch bespreekt. Waar wij bewust kozen voor een brede omschrijving van modernisering, die de weg opende om dwarsverbanden tussen ontwikkelingen te onderzoeken en die recht deed aan het inzicht dat
modernisering geen objectief gegeven is, maar een 'project' van bepaalde vooruitstrevende groepen in de samenleving, kiest Horlings ervoor de studie van modernisering tot die van economische modernisering te beperken. Daarbij wint zijn
onderzoek inderdaad aan analytische scherpte, maar dit gaat - zoals altijd - ten
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koste van het inzicht in samenhangen, terwijl voor een maatschappijgeschiedenis
de beperking tot de thematiek van de economische groei ook geen vooruitgang is.
Nederland vertoonde tussen 1800 en 1890 interessantere veranderingen dan de
groei van haar economie.
Een ander principieel punt van verschil heeft te maken met de wijze waarop men
de rol van 'de vraag' in innovatieprocessen analyseert. Waar het Horlings gaat om
het tempo van 'de' technische ontwikkeling, onder invloed van kwantitatiefte meten
factoren als de geografische marktomvang en de omvang van de consumptieve
vraag, gaat het ons vooral om de aard en richting van de technische ontwikkeling.
Wie over dat laatste iets zinnigs wil zeggen, zal nader op de techniek zelf dienen in
te gaan, terwijl tevens de kwalitatieve aspecten van de economische vraag in de
analyse betrokken moeten worden. De (kwantitatieve) omvang van de consumptieve vraag is in onze ogen niet onbelangrijk - we zijn er dan ook op verschillende
plaatsen in ons werk op ingegaan 9 - maar deze omvang zegt vaak zo weinig over
de richting waarin bepaalde nieuwe technische opties worden uitgewerkt. De analyse van culturele en sociale factoren biedt, samen met het 'openen van de black
box', wat dat betreft meer perspectief. Dit heeft ook te maken met het principiele
punt dat er geen specifieke vraag naar een bepaald consumptiegoed kan bestaan
voordat het is uitgevonden. 10 De omvang van de vraag werkt natuurlijk weI als een
selectiemechanisme achteraf, dat wil zeggen nadat het nieuwe produkt op de markt
IS.

Verwant hieraan is een verschil in aandacht voor het soort innovatieprocessen
dat nader bestudeerd wordt. Techniekhistorici en economen verstaan onder innovaties niet altijd hetzelfde. Economen en economisch historici uit de neo-klassieke
traditie zoals Kuznets en Crafts, waar Horlings zich bij aansluit, spreken over de
economische effecten van innovaties steevast in termen van schaal, efficiency,
kostprijs(reducties) en produktiviteit. Daaruit blijkt dat ze eigenlijk aileen oog
hebben voor procesinnovaties en een blinde vlek voor produktinnovaties. Onze
serie laat echter zien hoe belangrijk keer op keer de produktinnovaties zijn geweest. Verschillen in produkteigenschappen, produktkwaliteit en preferenties van
de consument zijn evenwel moeilijk toegankelijk voor kwantitatieve economische

9 Bijvoorbeeld in het geval van de groeiende binnenlandse vraag naar zwavelzuur onder
invloed van de opkomende stearinekaarsen- en garancine-industrie; of in het geval van de
groeiende vraag naar 'weeldeprodukten' als was- en reinigingsmiddelen in de tweede helft
van de negentiende eeuw. Zie: Geschiedenis van de techniek in Nederland IV, 198-199,
260-261 .
10 Vgl. D.C. Mowery en N. Rosenberg, 'The influence of market demand upon innovation: a critical review of some recent critical studies', Research Policy 8 (1979) 103-153 ;

G. Dosi, 'Technological paradigms and technological trajectories: a suggested interpretation of the determinants and directions of technological change ' , Research Policy 11 (1982)
147-162.
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analyse, en hier ligt waarschijnlijk de belangrijkste reden voor de genoemde blinde vlek. Voor de contextualistische geschiedschrijving van de techniek vormt deze
beperkte, op procesinnovaties gerichte kijk van de 'Kuznets-traditie' een overbodig, knell end keurslijf. ll
Door zo de verschillen tussen de benadering van Horlings en de onze te benadrukken willen we geen algemeen oordeel uitspreken over de waarde die economisch-historische theorieen en -modellen, van welke snit dan ook, kunnen hebben
voor de studie van de geschiedenis van de techniek. Wei kan geconcIudeerd worden dat er tussen een neo-klassieke economische benadering en de constructivistische en culturele benaderingen waarbij wij aansluiting hebben gezocht, vele verschilpunten bestaan die principieel onverzoenbaar Iijken. Het is om die reden dat
wij al in een vroeg stadium van het project de kwantitatieve economische aanpak
overboord hebben gezet. 12 Een integratie tussen beide benaderingen ontbreekt niet
aIleen in onze serie maar veeleer in de geschiedwetenschap als geheel.
Wat betreft ons inhoudelijke commentaar op HorIings' bijdrage gaat het ons om
twee zaken: de door hem benadrukte tempoversnelling van de technische ontwikkeling vanaf I 850, en de rol die hij daarbij toekent aan het ontstaan van een nationale markt. Dat er omstreeks 1850 een breuk optrad in de technische en economische ontwikkeling van Nederland wordt door ons onderschreven. Horlings refereert
ook aan enige pagina's uit de serie waar dit wordt geconstateerd,13 maar voegt
daaraan toe dat deze periodisering beperkt bIijft 'tot een aantal observaties omtrent verschiIIen in ondernemersgedrag, publieke perceptie, of de aard van de gehanteerde produktiemethoden.' Nu zijn deze drie zaken volgens ons uitermate
relevant om de omslag die rond 1850 plaatsvond te typeren en te verklaren, maar
er is meer aan de hand: de verandering die rond 1850 plaatsvond wordt door hem
veel radicaler gezien dan door ons. Het Iijkt erop dat zijn economisch model, waarin
de vorming van een nationale markt centraal staat, hem blind heeft gemaakt voor
die innovaties die daarin niet zo goed passen, en voor de innovaties die v66r 1850
plaatsvonden is dat het geval. Deze vroege innovaties laten immers zien dat aan de
vorm ing van een geIntegreerde nationale markt - HorIings' belangrijkste verklaring voor de breuk omstreeks 1850 - helemaal niet zo'n sleutelrol moet worden
toegekend. De serie behandelt verschiIIende voorbeelden van innovaties uit de
eerste helft van de negentiende eeuw: gaslicht, spinmachines, suikerraffinage,
stoomtechniek, zwavelzuur, loodwit en stearinekaarsen, om er enkele te noemen.
II Vgl. W.E. Bijker, 'Techniekgeschiedenis: een mogelijke basis voor theorieen over techniekontwikkeling?', Jaarbaek vaar de geschiedenis van bedrijf en techniek I (1984) 4465; M. Bakker, G. van Hooff, H. Lintsen en G. Verbong, 'Industriali seren en innoveren in
de 1ge eeuw', Jaarbaek vaar de geschiedenis van bedrU/ en techniek 5 (1988) 327-336.
12 Zie E. Homburg, 'Techniek in Nederland (TIN)', in deze bundel.
13 Zie bovendien: H.W. Lintsen e.a. (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland
deel IV, 198,228-235,249-256 en deel VI, 85, 132,191,204,237.
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Zulke voorbeelden brengen niet de waterscheiding van 1850 in gevaar, maar zaaien
weI twijfel met betrekking tot het door Horlings geponeerde verklaringsmechanisme.
Het is daarom van belang de vraag te stellen: hoe staat het met de relatie tussen
technische innovaties en marktomvang? Horlings suggereert dat innovaties pas
optreden bij grote, dat wil zeggen ge'integreerde nationale markten. Er is echter
een groot aantal innovaties geweest binnen een lokale, beperkte markt. De eerste
broodfabrieken waren uitsluitend gericht op de stedelijke markt en hetzelfde geldt
voor de eerste melkfabrieken en de eerste gasfabrieken. Ook diverse moderne
machinefabriekjes en -werkplaatsen werkten vooral voor de lokale of regionale
markt. En op het platteland gingen korenmolenaars, waaronder velen met een paardemolen en enkelen met een windmolen, over op stoom, terwijl zij hoofdzakelijk
voor de lokale gemeenschap een functie bleven vervullen. Een dee I van de innovaties uit de eerste helft van de negentiende eeuw had te maken met produkten die
verhandeld werden op zulke lokale markten. Bij een ander deel van de innovaties
speelde de internationale markt en vooral de koloniale markt een rol. Rietsuiker,
loodwit en stearinekaarsen vormen hiervan voorbeelden bij uitstek. Horlings stelt
in zijn bijdrage dat 'hooguit lOa 15 procent van de fysieke produktie op de wereldmarkt' werd afgezet. Vanuit een economisch-historische optiek is dat een belangrijke constatering, die een relativering inhoudt van het economische belang
van de exportmarkt. Vanuit een techniekhistorische optiek ligt de zaak echter geheel anders, omdat dit segment van lOa IS procent wei degelijk een uiterst belangrijke rol zou kunnen spelen als aanjager van de technische ontwikkeling. De
stearinekaarsen zijn hiervan een mooi voorbeeld. Aanvankelijk gelanceerd als een
specifiek produkt voor de koloniale markt, omdat zij beter dan de vetkaars bestand was tegen tropische temperaturen, ontwikkelde deze kaars zich binnen twee
decennia tot een produkt dat de klassieke vetkaars vrijwel geheel van de markt
verdreef. 14 Daarbij gingen er economische en technische impuisen uit naar andere
bedrijfstakken, zoals de zwavelzuurfabricage en de produktie van filterpersen en
stoomketels, terwijl ook de invloed op de vorming van hoger en lager technisch
kader niet onderschat mag worden. lets vergelijkbaars geldt voor de grotendeels
na 1850 plaatsvindende innovaties in de bierbrouwerij die, via koeltechniek en
' reincultuur ', in wissel werking stond met bedrijfstakken als de margarinefabricage, de alcoholfabricage en de zuivelindustrie. De eerste bierbrouwerijen die overgingen op stoom en ondergisting leverden vooral aan de scheepvaart en aan de
kolonien, maar weldra veroverde het nieuwe bier ook de binnenlandse markt. ' s
De cruciale kwestie is dat bedrijven altijd werken voor specifieke markten, die
lokaal , regionaal, nationaal of internationaal kunnen zijn. De ontwikkeling van de
14 Geschiedenis van de techniek deel IV, 246-249.
15 Deze brouwerijen waren dan ook vooral in de havensteden Amsterdam en Rotterdam
gevestigd. Geschiedenis van de techniek deel I, 181-184, 195-196.
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papiernijverheid was een zuiver internationale affaire, het drukken van prenten
ook, terwijl het drukken van teksten vanwege de taal weer een nationale affaire
was, echter binnen dat nationale weer gericht op specifieke markten als schoolboeken en religieuze pamfletten. Het marktperspectief is uiterst belangrijk om de
technisch-maatschappelijke ontwikkeling te begrijpen, maar er is geen economische rechtvaardiging om dit vanuit een puur nationaal gezichtspunt te doen. Of
handelswetgeving, in- en uitvoerbepalingen en dergelijke de nationale markt een
beslissende rol geven in de technische ontwikkeling is een empirische kwestie
waarover pas beslist kan worden als ook naar de invloed van lokale, regionale,
koloniale en internationale markten gekeken is. Voorlopig is het slechts van belang te constateren dat de vraag naar het nationale vooral interessant wordt in
relatie tot staatsvorming en de groeiende rol van de overheid. De 'nationale markt'
is niet aileen een economisch concept, maar vooral ook een politieke creatie en
een ideologische constructie ('Koopt Nederlandsche waar, dan helpen wij elkaar').
Horlings heeft wellicht gelijk als hij stelt dat in de samenvattende en concluderende delen van de serie de aanbodfactoren een prominentere rol vervullen dan de
vraagfactoren - hoewel deze laatste factoren, zoals we hebben aangegeven, in de
case-studie en ook in het hoofdstuk over 'Innoveren in Nederland' (deel VI, hfdst.
8) wei degelijk worden genoemd. In zijn artikel schiet hij echter naar het andere
uiterste door, waardoor er met name van de eerste helft van de negentiende eeuw
geen afgewogen beeld wordt geschetst. De relatie tussen techniek en economische
groei is al met al een stuk complexer dan Horlings stelt.

4. KennisideaIen, houdingen, en de culturele en politieke dimensies van techniek

Voordat we op de afzonderlijke bijdragen van Theunissen, Stuurman en Davids
ingaan, is het goed eerst iets te zeggen over een kanttekening die ze aile drie hebben geplaatst. Ieder van hen komt namelijk vanuit zijn eigen invalshoek tot de
constatering dat de serie baat zou hebben gehad bij een systematisch uitgevoerde
analyse van de culture Ie en politieke dimensies van de negentiende eeuwse Nederlandse techniek. Zo zet Theunissen onderzoek naar de (veranderende) kennisidealen van ingenieurs en andere relevante groepen op de agenda, signaleert Stuurman
dat debatten die wij primair als debatten over de techniek hebben bekeken ook op
hun culturele en politieke lading onderzocht hadden moeten worden en bepleit
Davids onderzoek naar de sociaal-culturele context van technische creativiteit,
met aandacht voor de houding ten opzichte van techniek.
Zoveel overeenstemming kan geen toeval zijn. De drie commentaren wijzen hier
op wat terecht een 'blinde vlek' van het project genoemd kan worden. Oat wil niet
zeggen dat de redacteuren zelfvolledig blind waren voor zulke zaken. Zij hebben
er in hun eigen onderzoek oog voor gehad en in de redactie is regelmatig de wen-
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selijkheid uitgesproken om aan de culturele, sociale en politieke kanten van de
techniek meer aandacht te besteden. 16 Maar, dat moet worden toegegeven, zulke
onderwerpen waren in de projectopzet niet op dezelfde wijze geregeld als de innovatiestudies. Terwijl er voor de innovatiestudies financiering gezocht werd om
origineel aanvullend bronnenonderzoek te kunnen doen, moesten de politieke en
culturele kanten van de techniek in de synthetische 'cluster' -teksten en in de delen
V en VI beschreven worden zonder dat er tijd en geld was om oorspronkelijk
historisch onderzoek te doen. Bovendien heeft het feit dat in de innovatiestudies
de materiele techniek centraal stond, er ongetwijfeld voor gezorgd dat in die studies de culturele, politi eke en ideologische aspecten van de negentiende eeuwse
techniek onderbelicht zijn geraakt - Stuurman wijst terecht op de mogelijkheid
van dat verb and.
De clusterinleidingen en -uitleidingen, die een cruciale rol hadden moeten vervullen met betrekking tot de culturele en politieke facetten van het onderwerp,
dienden onder deze omstandigheden geschreven te worden op basis van de eigen
inzichten van de auteurs, de resultaten van de innovatiestudies en de aanwezige
secundaire literatuur. Waar in de innovatiestudies en in de secundaire literatuurTheunissen wijst ook daarop - systematische en grondige analyses van de culturele
en politieke aspecten van de ontwikkeling van de negentiende eeuwse techniek
vrijwel geheel ontbraken, moesten deze aspecten in de clusterteksten en in de delen V en VI wei te weinig uit de verf komen. 17 We hebben dit 'halverwege de rit'
wei aan zien komen en gepoogd er naar vermogen iets aan te doen, maar de projectfinanciering en -planning was toen al te ver voortgeschreden om de koers echt
te wijzigen. 18 Het is niet toevallig dat de bijdrage aan de serie die bij uitstek geroemd wordt omdat daarin kennisidealen en de politieke implicaties van de techniek wei behandeld worden - de bijdrage van Houwaart - kon voortbouwen op
recent onderzoek van primaire bronnen, dat resulteerde in het proefschrift van

16 H.W. Lintsen, 'De Delftse Polytechnische School als bakermat van het socialisme
1900-1925', Tweede Jaarboek van het Dernocratisch Socialisrne (Amsterdam 1980) 81109; D. van Lente, Techniek en ideologie. Opvattingen over de rnaatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland, 1850-1920 (Groningen 1988); E.Homburg,
'De "Tweede Industriele Revolutie". Een problematisch historisch concept', Theoretische
Geschiedenis 13 (1986) 367-385; E.Homburg, 'Van volksscheikunde tot technologie: popularisering van de chemie in de negentiende eeuw', Gewina 18 (1995) 72-10 I . V gl. ook:
D. van Lente e.a., 'Techniek en modernisering' , in : Geschiedenis van de techniek dee I I,
18-36, m.n. 34-36.
17 Vgl. ook de bespreking van deel I door G. Trienekens in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 20 (1994) 231-233.
18 Vgl. ook Van Lente e.a., ' De reikwijdte van de hier gepresenteerde studies is dan ook
voor een groot dee I beperkt tot de huidige stand van het techniekhistorisch onderzoek in
Nederland.', 'Techniek en modernisering ' 20.
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dezelfde auteur. 19 Ook was dit een bijdrage waarin juist een niet-materiele, 'politieke technologie' (Stu urman) als de statistiek centraal stond. 2o
Het project als geheel bouwde echter vooral voort op proefschriften uit de jaren
tachtig waarin zulke aspecten niet of nauwelijks aan de orde waren gesteld (die
van Verbong, Bakker en Van Hooft). In die zin is er voor de grote lijnen van het
project zeker sprake van de 'padafhankelijkheid' die ook door Davids geconstateerd is: de aanvankelijk sterke orientatie op het industrialisatiedebat is nog steeds
aan het eindprodukt af te lezen, ondanks kleinere en grotere koerscorrecties tussentijds. Achteraf moet geconstateerd worden dat de clusterinleidingen en -uitleidingen deze orientatie van de innovatiestudies niet echt hebben kunnen compensereno Theunissen, Stuurman en Davids hebben zeer interessante nieuwe wegen voor
verder onderzoek aangewezen, waarvan we van harte hopen dat ze ingeslagen zullen worden .

5. Het kennisideaal van technici
Bovenstaande algemene opmerkingen over de 'padafhankelijkheid' van het project en over de beschikbaarheid van goede voorstudies laten zich illustreren door
wat Theunissen over de kennisidealen van wetenschapsmensen en technici schrijft.
Wij zijn het met hem eens dat de studie daarvan een desideratum is, en dat 'de
problematiek .. in Nederland nog nauwelijks in kaart [is] gebracht.' Dat laatste
was nu juist een grote handicap bij het schrijven van dee I V over 'Techniek, beroep en praktijk.' Afgezien van Lintsens studie over de waterstaatsingenieurs waren technische beroepsgroepen als de werktuigkundigen, scheepsbouwers, mijnbouwkundigen, chemici, technologen en electrotechnici nog niet systematisch
onderzocht en zeker niet hun - al dan niet groepsgebonden - kennisidealen, die ook
in de studie van Lintsen nauwelijks aan bod kwamen. 21 Om te voorkomen dat
samenrapen van verspreide gegevens over de technische beroepsgroepen een verbrokkeld geheel zou opleveren, is er toen -gegeven de onmogelijkheid om in de
beschikbare tijd vee I origineel onderzoek te do en - voor gekozen het onderwijs-

19 E.S. Houwaart, De hygienisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland 18401890 (Groningen 1991).
20 E.S. Houwaart, 'Medische statistiek' in: Geschiedenis van de techniek in Nederland
dee I II, 18-45.
21 H.W. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw: een streven naar erkenning en macht (,s-Gravenhage 1980). Vgl. ook H.W. Lintsen, G. van Hooff en G.

Verbong, 'Mechanical engineering in the Netherlands in the nineteenth century: technology without a professional community', in: Peter Kroes en Martijn Bakker, Technological
development and science in the industrial age: new per~pectives on th e science-technology relationship (Dordrecht 1992) 155-176.
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systeem tot ruggegraat van de behandeling in de eerste helft van het boek te kiezen. In het tweede dee I van het boek stond vervolgens de technische praktijk centraal. Die keuze he eft zeker haar vruchten afgeworpen wat betreft de historische
fasering van het onderwerp en gaf inzicht in de veranderende relaties tussen wetenschap, techniek en industrie. Een consequentie van deze aanpak is echter geweest dat aan de technici als collectieve groep (professie) met een eigen ideologie
(inclusiefwetenschapsbeeld) niet systematisch aandacht is besteed. Dit had zowel
een praktische als een meer fundamentele reden. De praktische reden betrof het
ontbreken van voldoende informatiebronnen voor andere groepen technici dan de
Delftse ingenieurs en - zoals aangegeven - het ontbreken van grondige voorstudies
met betrekking tot de opvattingen van (zelfs) de Delftse ingenieurs.
Hoewel we de algemene teneur van de bijdrage van Theunissen dus volmondig
kunnen onderschrijven, zijn we het niet geheel eens met de kritiek die hij aan het
begin van zijn artikel naar voren brengt en die handelt over de wijze waarop in
dee I V de relatie tussen wetenschap en techniek wordt beschreven en geanalyseerd. Zijn voornaamste bezwaar is dat recente techniekhistorische inzichten te
vee I ook als actorcategorieen worden gebruikt. Ingenieurs, technici en professoren dachten, volgens Theunissen, helemaal niet expliciet na over de relatie tussen
wetenschap en techniek, omdat de hierarchische relatie tussen kennen en kunnen
voor iedereen een vanzelfsprekend uitgangspunt was. Dit zou duidelijk geworden
zijn als veel exp licieter dan nu gebeurd is ook het wetenschapsbeeld van ingenieurs en technici was onderzocht.
Theunissen heeft gelijk dat de hierarchie tussen kennen en kunnen al heel oud is .
Kennis wordt al sinds eeuwen, in feite sinds Bacon zijn programma formuleerde,
hoger aangeslagen dan kunde. Dit weerspiegelt zich onder andere in de hogere
status die geleerden genieten in vergelijking met ambachtslieden. Hierbij moet
echter een aantal opmerkingen worden gemaakt. Ondanks het verschil in status
tussen kennis en kunde en ondanks de wijd verspreide overtuiging dat kennen in
principe tot kunnen zou moeten leiden, was de situatie in de technische praktijk in
de zeventiende en achttiende eeuw een geheel andere. De bijdrage van wetenschappelijke kennis aan de oplossing van technische problemen was op de meeste
gebieden uitermate bescheiden. Technische problemen waren in veel gevallen eenvoudigweg te gecompliceerd. Professoren bemoeiden zich veelvuldig met actuele
technische problemen maar kwamen ondanks hun wetenschappelijke opleiding en
werkzaamheden niet tot betere oplossingen dan praktische ambachtslieden. De
Franse civiele ingenieurs in de achttiende eeuw behoorden tot de eersten die op
een systematische wijze probeerden wetenschappelijke kennis in de praktijk toe te
passen, maar op veel terreinen zou het tot ver in de negentiende eeuw duren voordat dit programma op grotere schaal vruchten begon te dragen. Kortom - en dit is
iets dat wetenschapshistorici in hun euforie over het ontstaan van de moderne natuurwetenschappen nogal eens geneigd zijn te vergeten - in de technische praktijk
was van een hierarchische relatie geen sprake.
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Een tweede opmerking betreft de stilzwijgende veronderstelling van Theunissen dat kennen en kunnen synoniem zijn met de begrippen wetenschap en techniek. Dit suggereert een continuiteit die er niet is en geeft een veel te eenvoudige
voorstelling van zaken. Theunissen geeft zelf al aan dat de wetenschap in de negentiende eeuw een transformatie onderging. Met de opkomst van het onderzoeksethos in de tweede helft van de negentiende eeuw werd het do en van wetenschappel ijk onderzoek de belangrij kste activiteit van wetenschappers. V 66r die tij d waren
de meeste hoogleraren van mening dat ze ook een maatschappelijke functie vervulden, zoals Theunissen terecht opmerkt. Hetzelfde geldt echter voor de overgang van de 'kunsten' naar de techniek. Ons huidige techniekbegrip is in hoge
mate een produkt van de negentiende eeuw. Deze veranderingen staan centraal in
deel V. Juist om dit goed in beeld te kunnen brengen is er voor gekozen om te
focussen op twee 'loci' van techniek-ontwikkeling, namelijk de opleiding en de
technische praktijk.
Een derde kanttekening ten slotte, die bij de kritiek van Theunissen geplaatst
dient te worden is dat hij er stilzwijgend van uit lijkt te gaan dat er in de maatschappij sinds Bacon een hierarchie tussen kennen en kunnen bestond. Oat was
echter niet het geval. Het ' hierarchisch model' tussen kennen en kunnen (om even
bij onze kort-door-de-bocht-formulering te blijven) was in zijn algemene gedaante een groepsideologie van de geleerde stand en in zijn bijzondere vorm van 'kennis-gaat-vooraf-aan-kunnen ' een 'project' van een heel specifieke maatschappelijke groepering: die van de natuurfilosofen in de traditie van Bacon, de Royal
Society en Newton en de door hen be'invloede Verlichtingsfilosofen. Ambachtslieden, fabrikanten, grondbezitters en verschillende gezagsdragers onderschreven deze
visie veelal niet en waardeerden de praktijk niet lager dan de theorie. De cruciale
ontwikkeling die in dee I V wordt behandeld, is nujuist dat het 'hierarchisch model' (inderdaad geen actor-categorie, maar een samenvattende, didactisch bedoelde formulering voor de huidige lezer) tot een omvattend model werd, dat door
steeds meer maatschappelijke groepen onderschreven werd en dat tot richtsnoer
van overheidshandelen werd, zoals de debatten over de inrichting van het onderwijs laten zienY Op dit punt was de negentiende eeuw een uiterst belangrijke
episode. Dat sommige, eerst weinig invloedrijke groepen al langer kennis boven
kunde waardeerden doet daar niets aan af.
Vergelijken we nu met het voorgaande in gedachten de situatie rond 1890 met
die aan het begin van de eeuw, dan is er wei degelijk sprake van een sterk veranderde, meer hierarchische verhouding tussen wetenschap en techniek. De ontwikkeling van de verschillende technische curricula illustreert dit proces. Voor de
kleine groep staatstechnici was een wetenschappelijke vorming al vrij vroeg min
22 Vgl. ook R.R. Locke, The end of practical man: entrepreneurship and higher education in Germany, France, and Great Britain, 1880-1940 (Greenwich, Connecticut/Londen
1984).
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of meer een vanzelfsprekendheid, maar voor de nijverheidstechnici was dit vee I
minder het geval. In het begin van de negentiende eeuw - na de definitieve afschaffing van de gilden en het bijbehorende opleidingssysteem - was namelijk nog volstrekt niet duidelijk hoe een beroepsopleiding er dan weI uit zou moeten zien. De
conflicten rond de ideeen van Leidse hoogleraar De Gelder maken dit bijzonder
duidelijk. De grote nadruk die deze op het onderwijs in de wiskunde wilde leggen,
werd lang niet door iedereen geaccepteerd of geapprecieerd. De discussies die met
name in de tweede helft van de jaren twintig werden gevoerd leidden er toe dat
men voor het eerst een duidelijk onderscheid begon te maken tussen hogere en
lagere technici, elk met hun eigen benadering van de wetenschap. Dit vormde nog
maar het begin van een proces van differentiering dat geleid he eft tot de huidige
opleidingspyramide met de academische ingenieurs aan de top. Op verschillende
momenten in deze ontwikkeling werd de discussie over de betekenis van de wetenschap voor de opleiding van technici gevoerd. In de laatste decennia van de
negentiende eeuw bijvoorbeeld leidden onder andere problemen op de arbeidsmarkt tot expliciete discussies over de curricula. Maar, en daar heeft Theunissen
gelijk in, het proces van verandering was rond 1890 nog lang niet afgesloten en
voor sommige disciplines nog maar nauwelijks begonnen. De relatie tussen wetenschap en techniek zal ook voor de geschiedschrijving van de twintigste eeuwse
techniek een belangrijk thema blijven.

6. Techniek en politiek
Op een belangrijk aspect van Stuurmans artikel - de afwezigheid in ons werk van
een systematische analyse van de culturele en politieke aspecten van technische
ontwikkeling - zijn we hierboven al ingegaan. Toegespitst op de relatie tussen
techniek en politiek houdt zijn verhaal ons een duidelijke spiegel voor. Deze spiegellaat ons zien dat we in onze serie 'de politiek' in feite versmald hebben tot ' de
overheid ', waardoor de analyse van de rol van politieke stromingen vrijwel geheel
uit de boot viel (een uitzondering is het hoofdstuk 'Techniek ter discussie' in deel
VI),23 en dat we de relatie tussen de overheid en de techniek vervolgens vrijwel
uitsluitend bekeken hebben vanuit de rol van de overheid binnen het industrialisatieproces. 24 Werkend aan deel VI hebben we zeker aandacht gekregen voor de
overheidstechniek binnen het leger en de marine - en een deel van die inzichten is
23 Zie ook Van Lente, Techniek en ideologie.
24 Vele aspecten van de relatie 'Overheid en techniek' konden overigens slechts aangestipt worden in hoofdstuk 5 van dee I VI. Zo worden op pag. 122 bijvoorbeeld wei de
gesalarieerde technische adviseurs behandeld, maar niet het Koninklijk instituut dat vergelijkbare taken had. Theunissen wijst er terecht op dat op dit punt verder ollderzoek
wenselijk zou zijn.
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in ook in deel VI gepubliceerd - maar van een systematische aandacht voor de
relaties tussen de techniek en politieke macht, in de vorm van 'politieke technologieen' als bureaucratische beheersingsvormen, telegraafverbindingen, militair gebruik van spoorwegen en dergelijke, is in de serie inderdaad geen sprake. Net als
bij de thematiek van de kennisidealen van technici gold ook hier dat goede voorstudies vrijwel geheel ontbraken. Toch is er een belangrijk verschil met het kritiekpunt dat door Theunissen naar voren is gebracht. In dat laatste geval waren we
ons de wenselijkheid van zo'n studie bewust, maar ontbrak het aan tijd en middelen om er op basis van systematisch onderzoek over te schrijven. In het geval van
Stuurmans kritiek gaat het om een echte blinde vlek. Techniek is binnen de redactie nooit systematisch doordacht vanuit het tweede ofhet derde door hem genoemde gezichtspunt (techniek als leverancier van machtsmiddelen, respektievelijk techniek als inspiratiebron van verbeeldingskracht). Zijn bijdrage levert wat dat betreft
fraaie nieuwe perspectieven voor toekomstig onderzoek.

7. Jan Sa lie, James Watt en de kwestie van de technische creativiteit
Naast zijn algemene opmerkingen over de politieke dimensies van de techniek
brengt Stuurman en passant nog een belangrijke inhoudelijke kwestie naar voren.
Is het niet zo, zo vraagt hij zich af, dat wij ons door ons af te zetten tegen een
oudere generatie economisch historici teveel ertoe hebben laten verleiden de dynamiek van de negentiende eeuwse Nederlandse economische en technische ontwikkeling te overdrijven? Leidt een beter inzicht in de politieke rol van het 'Jan
Salie-syndroom' en - kan men toevoegen - een eerlijker vergelijking met de ontwikkelingen in andere Europese landen niet tot de vaststelling dat Nederland inderdaad achterliep? Dit kritiekpunt sluit aan bij wat Davids in zijn bijdrage schrijft
en is ook door anderen naar voren gebracht. 25 Er is , menen we, geen simpel ja-ofnee antwoord mogelijk op deze kritiek. Ais we aileen met 'ja' of 'nee' zouden
mogen antwoorden, zouden we nu het project afgerond is naar 'ja' neigen. Stuurman heeft vermoedelijk gelijk dat er een zekere mate van afzetten tegen oudere
denkbeelden over de industrialisatie een ral heeft gespeeld en ook dat in een grove
eerste-orde-benadering inderdaad geconc\udeerd moet worden dat Nederland bepaalde technieken later intraduceerde dan het omringende buitenland. In tweedeorde-benadering, die evenzeer waar is, moet daar echter onmiddellijk aan worden
toegevoegd dat er geen uniforme meetlat is waarmee 'voorlijk' of 'achterlijk' gemeten kan worden. Technieken ontwikkelden zich in Nederland anders dan elders,
steeds waren er technische, organisatorische en andere aanpassingen nodig en echte
stagnatie trad niet op. De clichebeelden die hieraver bestaan moet men zeker niet
25 Vgl. Arthur P.1 . Mol , The refinement ofproduct ;"y/· ecological modernization theory
and the chemical industry (Utrecht 1995) 114.
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tot leidraad nemen. Om de balans op te maken zou er, en dat is een derde gezichtspunt, een grondiger en omvattender vergelijking gemaakt moeten worden tussen
de situatie in Nederland en andere landen, waarbij men zich terdege bewust moet
zijn dat de historiografie over de diverse buitenlanden vol met 'James Watt-syndromen', 'Thomas Edison-syndromen', 'Carl Duisberg-syndromen' en dergelijke
zit. Goed comparatief onderzoek is geen fluitje van een cent. Daarmee komen we
bij de bijdrage van Davids.
Het belangrijkste gezichtspunt dat door Davids naar voren gebracht is betreft de
wenselijkheid en vruchtbaarheid van comparatief historisch onderzoek. Het zou
flauw en wellicht eentonig zijn om ook hier weer zowel het boetekleed aan te
trekken als de geachte criticus gelijk te geven. Zowel uit deell als uit deel VI van
de serie blijkt dat we ons van de wenselijkheden en moeilijkheden van comparatief onderzoek (op sectorniveau en nationaal niveau) zeker bewust zij n geweest. 26
Op het niveau van de case-studies komen buitenlandse ontwikkelingen vaak redelijk uitvoerig aan bod. Op samenvattend niveau - daar heeft Davids zonder meer
gelijk in - hebben wij vaker aan een vergelijking met Engeland en Belgie gedacht,
dan aan vergelijkingen met landen als Zwitserland, Denemarken en Noorwegen.
Zelfs de vergelijking met Engeland en Belgie is (op de stoomtechniek na) echter
niet werkelijk uitgevoerd en de reden wijkt niet veel afvan wat hierboven in andere gevallen is gesteld: een goede vergelijking met het buitenland vergt een afzonderlijke onderzoeksinspanning waar heel wat tijd en geld mee gemoeid zijn. Tussen de droom en de daad stonden ook hier de nodige praktische bezwaren. We
hebben heel bewust niet aile onderzoekingen willen doen die tiberhaupt denkbaar
waren, maar zo goed mogelijk datgene tot een historische synthese willen samenvoegen dat beschikbaar was, waarbij, zoals we in deel I schreven, de reikwijdte
van onze studie in de voorhanden zijnde techniekhistorische studies zijn beperking yond. Bovendien, Davids' gedachte dat de nationale techniekgeschiedenissen die nu in Europa aan het verschijnen zijn de basis zouden kunnen leveren voor
fraaie comparatieve studies achten wij aan de optimistische kant. Keer op keer, zo
is ons gebleken, missen in bepaalde studies de cruciale gegevens die je voor een
evenwichtige vergelijking nodig hebt. Steeds blijkt aanvullend onderzoek nodig.
Een vergelijking van verschillende nationale techniekgeschiedenissen kan daarom
op zijn best een agenda opleveren voor toekomstig comparatief onderzoek, maar
er niet voor in de plaats komen. Als het zo simpel lag als Davids het voorstelt,
hadden we er in dee I VI (met name in hoofdstuk 8) weI meer over geschreven. Dit
alles neemt niet weg dat zijn gedachte om ook naar 'kleine' landen te kijken een
interessante is.27

26 Geschiedenis van de techniek in Nederland deel 1,29; idem dee I VI, 235 -237.
27 Hoewel het ons voorkomt dat hij de technische creativiteit in landen als Zwitserland
en Denemarken nogal overschat. Er zijn niet zo gek vee I oorspronkelijke uitvindingen in
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Davids gaat in zijn reactie voorts in op de vraag waarom Nederland achterbleef
in technische creativiteit in de negentiende eeuw. Een vraag die blijft intrigeren.
Hij legt daarbij het accent op inventies en octrooien en suggereert dat een antwoord onder meer gezocht moet worden in de houding van Nederlanders tegenover techniek. Technische inventiviteit zou niet worden gewaardeerd in Nederland. Voordat we ingaan op deze kritiek zijn twee opmerkingen op zijn plaats.
Allereerst willen we een misverstand wegnemen dat snel kan rijzen, namelijk dat
technische creativiteit een vanzelfsprekendheid is en dat het voor de hand ligt dat
landen, sectoren en individuen continue op zoek zijn naar nieuwe technische mogelijkheden. Niets is minder waar. Technische ontwikkeling is een moeizaam proces met vee I valkuilen. Mensen en organisaties die willen innoveren, lopen grote
risico's. Het ligt daarom meer voor de hand dat men al die moeilijkheden vermijdt.
In het overzichtswerk laten de cases dat moeizame werk ook zien. Het is dan ook
niet voor niets dat in deel VI het in hoofdstuk 8 (,Innoveren in Nederland') gepresenteerde model van technische ontwikkeling centraal stelt dat actoren die innoveren beschermde koesterruimtes (niches) maken om risico's te minimaliseren en
onzekerheden weg te nemen. Ook de conclusie die in datzelfde deel getrokken
wordt, namelijk dat ondernemers weI innoveerden, maar beheerst, geleidelijk en
met mate, past in deze lijn .28
In de tweede plaats is het belangrijk te beseffen dat Nederland een klein land is
met een kleine binnenlandse markt. In veel sectoren zijn kleine landen altijd aangewezen op het overnemen van buitenlandse vindingen en daar is niets mis mee.
Zo'n strategie kan voor een land, sector en bedrijf economische gezien rationeel
zijn (dat wiI zeggen tot voldoende economische resultaten leiden). Het belichten
van de diffusie van technieken was dan ook, terecht denken we nog steeds, een van
de hoofddoelen van de door ons uitgegeven serie. Oat neemt niet weg dat Davids
het vraagstuk van de technische originaliteit en creativiteit als een interessant probleem op de agenda van het vervolgonderzoek zet. Wellijkt het erop dat hij iets te
zwaar aanzet dat er in Nederland een weinig stimulerende houding ten opzichte
van de techniek zou hebben bestaan. Er was veel interesse en enthousiasme onder
ondernemers en publicisten tegenover nieuwe technieken, zoals ook blijkt uit het
proefschrift van Lente en uit het hoofdstuk 'Techniek ter discussie ' in dee I VU 9

die landen gedaan (en octrooien zijn een hele slechte maatstaf). Als het echt om techni sche
doorbraken gaat blijven in de hele negentiende eeuw Groot-Brittannie, de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk toonaangevend.
28 M.S.C. Bakker, 'Beheerst innoveren', in: Geschiedenis van de techniek in Nederland
deel VI.
29 Van Lente, Techniek en ideologie.

LINTS EN C.S. TUSSEN DROOM EN DAAD

107

Figuur I. De innovatie diamant
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In deel VI wordt in het hoofdstuk 'Innoveren in Nederland' een taxonomie voorgesteld van vier clusters factoren die tezamen het gebrek aan technische creativiteit kunnen verklaren. In figuur 1 zijn deze factoren nog eens samengevat in een
'innovatie- diamant', of innovatie-vierhoek.30 De factoren verklaren overigens aIleen waarom in Nederland niet meer initiatieven werden genomen om nieuwe (in
de zin van afwijkend van het bestaande paradigm a) technieken te ontwikkelen. Ze
zijn niet zomaar geschikt om aard en tempo van diffusieprocessen (waarin ook
technische ontwikkeling en creativiteit aanwezig zijn) te verklaren. Op basis van
cases gepresenteerd in het overzichtswerk concluderen we dat vooral factoren op
het meso-niveau interessant zijn (zoals technische tradities, octrooiwetgeving, netwerken van producenten en gebruikers en de aard van het concurrentiepatroon),
en niet de factoren op landelijk- (macro) ofbedrijfs- (micro) niveau, zoals loonkosten, geografische ligging en dergelijke. Deze factoren zijn uiteraard niet onbe30 Dit is een variatie op de innovatie-vierhoek zoals die is gelntroduceerd door M. Porter,
The competitive advantage of nations (New York 1990). Er zijn twee cruciale verschillen.
Porter heeft geen aandacht voor cognitieve (en culturele) factoren. Hoe actoren de situatie
definieren, is bij hem dus van minder belang. Verder wordt in de Porter-analyse minder
nadruk gelegd op hoe via interactie door de tijd bepaalde patronen ontstaan die vervolgens
bepaalde ontwikkelingen uitlokken en andere smoren. De historische dimensie ontbreekt.
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langrijk, maar ze kunnen moeilijk als verklaring dienen als het gaat om innovaties.
Hoge loonkosten kunnen bijvoorbeeld zowel innovatie uitlokken als remmen.3 1
Factoren die het resultaat vormen van (eerdere) interactie tussen actoren zoals
ondernemers, technici en overheden blijken de graotste invloed te hebben op het
innovatiepatroon.32 Een voorbeeld is de technische traditie in een bepaalde sector.
Zo'n traditie vormt de uitkomst van een reeks van interacties tussen actoren en
raakt verankerd in regelgeving, normen en waarden en netwerken. Zo zijn er in
verschillende sectoren in Nederland, zoals de papierindustrie, meekrapindustrie,
loodwitbereiding en meelbereiding tradities ontstaan die het zeer onwaarschijnlijk
maakten dat in Nederland de creativiteit werd gericht op het in grate hoeveelheden
produceren van een pradukt en zeer waarschijnlijk dat wanneer er wei een innovatie werd gedaan in die richting die innovatie het niet zou redden binnen de Nederlandse verhoudingen.
Verschillende factoren die door Davids worden gesuggereerd zijn niet opgenomen in de 'innovatie-diamant' omdat het macra-factoren zijn. Dat wil zeggen dat
ze niet direct aangrijpen op het gedrag en de perceptie van actoren. Davids vraagt
aandacht voor culture Ie factoren en dat is op zichzelf terecht. In de innovatievierhoek is hiervoor een cluster factoren ingeruimd, namelijk cognitieve structurering. Cultuur wordt hier opgevat in termen van betekenisverlening. In een aantal
sectoren in Nederland was men goed op de hoogte van de technische ontwikkeling
in het buitenland. Maar de mening overheerste dat die technieken niet geschikt
waren voor Nederland. Tradities, visies en identiteiten zijn daarom belangrijke
factoren die bepalen in welke richting landen, sectoren en bedrijven hun technische creativiteit benutten.

8. Slot: naar een nieuw onderzoeksprogramma voor techniek in de negentiende eeuw
De hiervoor bespraken reacties op onze serie hebben met elkaar een scherp beeld
gegeven van de opbrengsten, maar ook van de grenzen van onze onderneming.
Toen in 1988 definitief besloten werd tot het uitbrengen van een overzichtswerk
over de geschiedenis van de techniek in Nederland, had de redactie grate ambities .
De serie moest voldoen aan de internationale maatstaven van de moderne techniekgeschiedenis en -studies en moest een synthese zijn van wat er tot dan toe in
Nederland over de betreffende periode op techniekhistorisch terre in was gepubliceerd. Tevens diende het werk de ral van de techniek definitief op de agenda te
plaatsen van het debat over de industrialisatie van Nederland. Bovendien moest de
31 Geschiedenis van de techniek in Nederland deel VI, 228.
32 In de algemene inleiding spreken we in dit verband over regels van het spel. Zie 'Techniek en modernisering' in: Geschiedenis van de techniek in Nederland deel 1.
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studie gaan over techniek en modernisering in Nederland, waarbij modernisering
breed werd opgevat en verwezen werd naar uiteenlopende processen zoals de demografische transitie, het democratiserings-proces en de toenemende mobiliteit.
En alsof dat nog niet genoeg was, zouden er waar mogelijk vergelijkingen met het
buitenland plaatsvinden. Tot slot streefde de redactie naar een toegankelijk geschreven tekst, een fraai en functioneel gei'llustreerde uitgave en verspreiding onder een breder publiek dan vakgenoten en ingenieurs.33
Wat is er van dit alles terecht gekomen? Wat het laatste punt betreft is de redactie (in samenwerking met de uitgever) ongetwijfeld geslaagd. De recensies laten
zien dat het werk een grote response heeft gekend, waarbij de uitvoering van de
boeken steevast is geroemd. Daarnaast is er, om met Davids te spreken, een 'tapijtbombardement' van case-studies gelegd, waarin veel onderdelen van de negentiende eeuwse techniek beschreven zijn en waaruit ook verschillende algemene
inzichten met betrekking tot het industrialisatiedebat naar voren zijn gekomen (zie
de bijdrage van Davids). Dit neemt niet weg dat in het voorgaande ook de beperkingen van onze opzet aan het licht gekomen zijn. We vatten ze nogmaals kort
samen.
Ten eerste : ons vertrekpunt in het industrialisatiedebat heeft ervoor gezorgd dat
een spoor werd ingeslagen waarbinnen culturele en politieke factoren onvoldoende aandacht kunnen krijgen . Verder heeft onze keuze om het bronnenonderzoek
vooral op de innovatiestudies te richten en de algemene c1usterteksten en delen
vooral te baseren op de aanwezige secundaire literatuur het eerstgenoemde punt
versterkt. Verschillende factoren die een brugfunctie hadden kunnen vervullen tussen
de innovatiestudies en meer algemene beschouwingen over modernisering zijn
daardoor niet systematisch onderzocht (men denke aan de kennisidealen van technici (Theunissen), aan de zich ontvouwende netwerken van ondernemers, politici
en technici (Oele), naar de onderlinge bei'nvloeding van technieken en sectoren
(Oele en, indirect, Horlings)). Wat betreft ons oorspronkelijke idee dat de auteurs
van de c1usterteksten en de algemene delen V en VI de gewenste synthese wei
even zouden neerschrijven, hebben we onze kracht toch wat overschat, zo lijkt het.
Een deel van de redactie is inmiddels betrokken bij een vervolgproject dat de
geschiedenis van de techniek in Nederland tussen 1890 en 1970 tot onderwerp
heeft. Verschillende lessen die wij hierboven getrokken hebben uit de commentaren op de serie over de negentiende eeuw, zullen een rol gaan spelen in de opzet
van dat werk: het industrialisatiedebat speelt in de nieuwe serie nauwelijks een rol;
bewust is er voor gekozen ook hele andere 'doorsneden' door technisch Nederland te maken door bijvoorbeeld 'de stad', 'het huishouden' en 'het kantoor' tot
onderwerp van onderzoek te nemen. Ook worden er niet louter innovatiestudies
meer uitgevoerd en staan thematische onderzoeken naar bijvoorbeeld milieuvervuiling, de relaties tussen waterschappen en Rijkswaterstaat en de opkomst van
33 Geschiedenis van de techniek in Nederland dee11, 18-36.

110

NEHA-JAARBOEK 1995

industriecomplexen ook op de agenda. AI met al wijkt de nieuwe opzet sterk af
van de aanpak van de nu afgesloten serie. J4 Wat gebleven is, is de ambitie een
toegankelijk werk te produceren voor een breed publiek en met wijde scope, waarin de co-evolutie van techniek en samenleving op vee I onderdelen van de Nederlandse samenleving onderzocht en beschreven wordt.
Een laatste conclusie die ook uit het voorgaande te trekken is, is de volgende:
ook met de publikatie van een zesdelig overzichtswerk is het terrein nog geheel
niet afgegraasd. Wat dat betreft hoeft niemand zich te laten ontmoedigen bij de
aanblik van de zes banden. lntegendeel, de artikelen hiervoor laten fraai zien hoevee I er nog te doen valt en welke nieuwe wegen nog ingeslagen kunnen worden.
Wat dat betreft is de serie inderdaad - zoals we zelf in deel I reeds schreven, en
Davids herhaalt het - eerder een beginpunt dan een eindpunt voor de beoefening
van de techniekgeschiedenis in Nederland. In de inspirerende commentaren van
onze critici en in de onze reactie daarop, zijn de bouwstenen van zo'n nieuw programma aangegeven. Het veld ligt open.

34 Zie ook Homburg, 'Techniek in Nederland (TIN)' in deze bundel.
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Ret maatschappelijk vermogen van de familie Brants.
Een doopsgezinde Amsterdamse ondememersfamilie in de achttiende eeuw i
L.D. WESTERA

1. Inleiding

Uitgangspunt van dit onderzoek is de studie van Schmidt (1986) waarin vanuit
sociologische optiek de familiegeschiedenis is geschreven van het geslacht Teding
van Berkhout. 2 Schmidt stelde zich de vraag waarom het door hem onderzochte
geslacht zo langdurig - van de zestiende tot de negentiende eeuw - een vooraanstaande positie had weten in te nemen. Yoor het geheel van politieke invloed,
kapitaalbezit en sociaal aanzien van de familie gebruikte hij de term 'maatschappelijk vermogen'. De door de Tedings van Berkhout gebezigde strategieen voor behoud en vergroting van hun maatschappelijk vermogen zijn volgens Schmidt
karakteristiek voor de door de elite in het algemeen nagestreefde doelen en gehanteerde methoden.
Schmidt stelt dat in de Nederlandse Republiek de bestaande politieke en sociale
verhoudingen werden geconsolideerd door middel van onder andere een zogenaamd 'regentenmechanisme'. Kapitaalkrachtige families konden door huwelijk
worden opgenomen in de regentenstand. De bereidheid van de politieke elite om
zelf financiele risico's te lopen nam hierdoor af, een verschijnsel dat in de achttiende eeuw nog werd versterkt door ongunstige economische omstandigheden.
De opbrengsten van het reeds gewonnen kapitaal en de inkomsten uit de onderling
Dit is een be werking van de doctoraaiscriptie die schrijver dezes in 1988 aan de Universiteit van Amsterdam heeft vervaardigd onder auspicien van dr. Luuc Kooijmans, waaraan
de Posthumusprijs is toegekend. Ik dank prof. dr. Leo Noordegraafvoor zijn commentaar
op een eerdere versie van dit artikel.
2 C. Schmidt, Om de eer van de/ami/ie. Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950.
Een sociologische benadering (Amsterdam, 1986).
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te verdelen ambten volstonden voor behoud van de dominante maatschappelijke
positie en een in toenemende mate aristocratische - maar niet verkwistende - levenswijze van de oligarchie.
De opvattingen van Schmidt komen in hoofdlijnen overeen met de bevindingen
van het bredere prosopografische onderzoek naar de Hollandse elite in de achttiende eeuw van De long, Kooijmans en Prak (1985). 3 In het optreden van regentenfamilies te Gouda, Hoorn en Leiden vormde het streven naar zekerheid en
continuiteit de voornaamste drijfveer. De huwelijkspolitiek speelde hierbij een
centrale rol, aangezien via verbinding in de echt naam, status en kapitaal werden
doorgegeven. Het huwelijk was daarom het belangrijkste voertuig voor sociale
mobiliteit. De beschikbare middelen werden overwegend belegd in obligaties van
binnenlandse overheden. Deze leningen had den weliswaar een laag rendement,
maar waren zeer betrouwbaar omdat renteverplichtingen stipt werden nagekomen.
Deze kapitaalverschaffing was tevens noodzakelijk om het met schulden overladen staatsapparaat draaiende te houden, z6nder over te hoeven gaan tot ingrijpende sanering van de overheidsfinancien en hervorming van de belastingen, die
zeker ten nadele zouden zijn geweest van kapitaalbezitters als de regenten zelf.
Hebben genoemde onderzoekingen zich vooral gericht op de politiek dominante
bovenlaag van de Republiek, de vraag kan worden gesteld hoe degenen die geen
bestuurlijke macht uitoefenden konden streven naar verbetering of bestendiging
van hun positie in de samenleving. De aandacht dient daarbij in de eerste plaats uit
te gaan naar de koopliedenstand. Het risicomijdende beleggingsgedrag van regenten zou de indruk kunnen wekken dat de Republiek niet langer de economische
activiteit ontplooide waar zij toch ook in de achttiende eeuw nog om bekend stond.
Te Hoorn was maar een fractie van het kapitaal van de gegoede burgerij risicodragend genvesteerd, terwijl de investeringen van de elite te Gouda en Leiden in
ondernemingen helemaal bescheiden waren. Ook Schmidt ontwaarde geen ' dynamiek en bruisende levenskracht' onder de Hollandse regenten in de Pruikentijd.
Nu kwijnden de binnenlandse nijverheid en scheepsbouw gedurende de achttiende
eeuw weg. Het rentenieren werd daardoor zeker gestimuleerd. Maar doopsgezinden bijvoorbeeld, vanwege hun religie bij voorbaat afgesneden van bestuurlijk
emplooi, bleven economisch actief, waarbij zij 'niet zelden grote fortuinen wisten
te vergaren', zoals Schmidt terloops vermeldt. Hoe zij daar in de economisch weinig gunstige situatie in konden slagen blijft echter onverklaard. 4
De geschiedenis van de familie Brants is een voorbeeld van de vergaring van
een doopsgezind kapitaal in de achttiende eeuw. Het wedervaren van het geslacht
3 J.J . de Jong, Met goedfatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780; L.
Kooijmans, Onder regenten. De elite in een Hollandse stad, Hoorn 1700-1780; M . Prak,
Gezeten burgers. De elite in een Hollandse stad. Leiden 1700-1780 (Amsterdam/Dieren,
1985).
4 Kooijmans, Onder regenten, 208-209; Schmidt, Teding van Berkhout, 68, 84, 228.
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werpt licht op de vraag welke plaats bij kooplieden werd ingenomen door onder
het patriciaat zo belangrijke zaken als huwelijkspolitiek en veiligstelling van het
familiekapitaal. Voorts maken de activiteiten van de firma Quirijn Brants & Soon
het mogelijk vast te stellen in hoeverre handel en nijverheid - in een weinig kansen
biedende tijd - aan het beheren en vergroten van een 'maatschappelijk vermogen'
konden bijdragen. 5 Daarbij raakt dit onderzoek aan de studies van Klein (1965) en
Veluwenkamp (1981) aangaande ondernemersgedrag in de tijd van de Republiek,
waarvan de conclusies luiden dat de handel op de stapelmarkt werd gekenmerkt
door concurrentiebeperking respectievelijk specialisering. 6 ]n dit verband zal de
betrokkenheid van Quirijn Brants & Soon bij de vervaardiging van en handel in
zeildoek in de Republiek aan de orde komen, waarbij zal worden ingegaan op de
vraag in hoeverre een streven naar zekerheid en continu'iteit te verenigen was met
de eisen die in de pn!-industriele tijd aan ondernemerschap en handeldrijven werden gesteld.

2. De eerste generaties: vis en onroerend goed
De voorvader die in 1582 het poorterschap van de stad Amsterdam verwierf, Jan
Jansz Speck (+ 1607), maakte met zijn gezin deel uit van een gemeenschap van
gereformeerde Waterlandse vissers, waterscheepslieden en viskopers. De kinderen van zijnjongste zoon Crijn Jansz (1583/4-1636/43) en diens vrouw Trijn Brants
(1582/3-1652) werden echter niet gedoopt. ]n navolging van haar moeder trad
Trijn in 1618 toe tot de Waterlandse Doopsgezinde Gemeente in Amsterdam, in
1629 weer gevolgd door zoon Branck Crijnen (1605/6-1654) en zijn vrouw. Deze
tak van de familie bleef sedertdien doopsgezind. 7
Oat de vroege generaties te Amsterdam in visvangst en vishandel voldoende
middelen van bestaan vonden, lijkt te worden aangetoond doordat er ook bezit
werd vergaard. De boedel van stamvader Jan Jansz Speck en zijn vrouw Immetgen
Claesdr (+ 1612) vertegenwoordigde bij de scheiding in 1614 een som van! 1.725,
5 In het in het Gemeentearchief Amsterdam bewaarde Particuliere Archief 88 Brants
(GAA.88) zijn aanwezig grootboeken over dejaren 1697-1699, 1715-1778,journalen over
1697-1699, 1715-1773, briefkopieboeken over 1700-1708, 1718-1738, 1741-1771 , alsmede ingekomen correspondentie en andere zakelijke en persoonlijke bescheiden. Om het
aantal verwijzingen niet nodeloos groot te maken wordt in voetnoten niet dan bij uitzondering gerept over de administratie van Quirijn Brants & Soon (QBS). De gegevens zijn ook
op datum of jaartal in de boekhouding te vinden.
6 P.W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw: een sludie over hel ondernemersgedrag op de
Hollandse slapelmarkl (Assen, 1965); 1.W. Veluwenkamp, Ondernemersgedrag op de
Hollandse slapelmarkl in de lijd van de Republiek. De Amslerdamse handelsfirma Jan
Isaac de Neufville & Comp., 1730-1764 (Meppel, 1981).
7 1.H. van Eeghen, Inleiding Parliculier Archie! Branls 88 (Z.p. 1951) 4-18, stamboom.
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naast een huis dat twintig jaar eerder voor 1530 was aangeschaft en dat nog door
twee generaties van de familie zou worden bewoond. In 1652 beliep de boedelscheiding van schoondochter Trijn Brants/2.230, waarnaast de weduwe eerder al
'twee visschuyten mette visboot, voorts viscorven ( ... ) en alles meer wat totte vismerckt ofte de plaets op de vismerckt behoort' overgedragen had aan een van haar
zoons en genoemde Branck Crijnen het woonhuis overnam voor/2.300.8
In de jaren daarna moet de doopsgezinde tak verdere voorspoed hebben gekend.
Jan Brantsen (1629-1698), een van de twee zoons van Branck Crijnen, stond eveneens als viskoper te boek, maar kon daarnaast aanzienlijke bedragen beleggen in
onroerend goed. In 1661 participeerde hij voor de helft in de koop van een viertal
huizen voor 17.400 en een jaar later kocht hij voor 11.600 een vijfde pando In
1674 werd hij aangeslagen voor onroerende bezittingen tot een waarde van
110.000. 9 Blijkens de lofprijzingen die hem bij zijn zestigste verjaardag werden
toebedeeld had hij deze kennelijke opgang mede aan eigen inzet te danken: 'Wat
brand verduurd de tijd van driemaal twintig jaren, als gij doet vader Brand, tot
nutte van 't gesin. De brand verslind het ai, maar gij brand met gewin.' Overigens
bleef Jan Brantsen zijn hele leven actief in de traditionele familienering . Nog in
1697 had hij enkele percelen van de Amstel voor bevissing in pacht. Ook zijn
zoon Brant Jansz Brants (1657-1690) was bij zijn leven viskoper.1D
Was men intussen zeker niet onbemiddeld, in de vijfde generatie sinds de vestiging in Amsterdam - de eerste generatie die Brants als familienaam gebruikte en
een familiewapen voerde (een brandend hart boven een zwemmende vis) - werd
een geheel andere maatschappelijke positie bereikt. De jongste telg van het gezin
van Jan Brantsen en Grietje Claes (I 623-1720), Crijn ofQuirijn Jansz Brants (16681741) geheten, brak in diverse opzichten met de familietraditie. Vishandelliet hij
voor wat het was en ook wat zijn partnerkeuze betrof volgde hij niet de in eigen
kring gebruikelijke weg.

3. Quirijn Brants, klerk, koopman, hofsteder
Van de jonge jaren van Quirijn is weinig overgeleverd. Omstreeks 1685 ging hij
naar de Latijnse School en waarschijnlijk in 1689, op ongeveer twintigjarige leeftijd, zette hij zijn eerste schreden in de stapelhandel, vooralsnog in een ondergeschikte positie. Gedurende eenjaar ofzes was Quirijn werkzaam als 'comptoir8 GAA 5073 Weeskamer: 1351 lade 61; GAA Notarieel 1979: Acte 19 jun 1652.
9 GAA Kohier 1674, folio 239; GAA.88: 8/9. Onroerende goederen Jan Brantsen en Jan
Claesz Ouwejan; 17. Aanslag in 1718 voorf I 0.000 aan onroerende bezittingen van Grietje Claes, weduwe Jan Brantsen.
10 GAA.88: 7. Verjaarswensen Jan Brantsen 1689; 14. Kwitanties Jan Brantsen en weduwe Grietje Claes.
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dienaer' van de koopman Philip Cosson (1648-1728).11 Eind 1691 werd Cosson
commissionair van Louis de Geer (1622-1695), Heer van Finspong en zoon van
de vermaarde handelsmagnaat van dezelfde naam. Deze vertegenwoordiging betekende dat Cosson te Amsterdam voortaan de verkoop behartigde van de produkten van De Geers Zweedse ijzerwerken, te weten staafijzer en kanonnen. Vooral
dit laatste produkt yond vanwege de Negenjarige Oorlog (1689-1697) waarin de
Republiek was betrokken een goede markt. Lijkt de omgang met wapentuig moeilijk te rijmen met de door doopsgezinden van oudsher gehuldigde opvattingen van
geweldloosheid, Quirijn zag geen aanleiding de verbintenis met zijn werkgever te
verbreken. Pas in de tweede helft van 1696 maakte hij zich los van Cosson.12
Mogelijk was Quirijn Brants al eerder voor eigen rekening aan de internationale
goederenhandel gaan deelnemen . In oktober 1694 opende hij een rekening bij de
Amsterdamse Wisselbank, terwijl de bewaardgebleven bescheiden van zijn zakelijke activiteiten beginnen met zijn tweede grootboek enjournaal, lopend over de
periode begin 1697 tot en met september 1699. Uit deze boeken komt Quirijn naar
voren als een koopman en commissionair van bescheiden middelen. Weliswaar
waren zijn ouders welgesteld en was Quirijn intussen hun enige nog in leven zijnde zoon, als vrijgezel kreeg hij van deze kant weinig steun. Wei was bepaald dat
hij, indien bij het overlijden van zijn ouders nog steeds ongehuwd, f6.000 zou
ontvangen ter compensatie van de huwelijksgaven aan zijn zuster. Na de dood van
Jan Brantsen in 1698 werd Quirijn voor zijn vaderlijk goed een huis toebedeeld.
Zijn inbreng in het eigen bedrijfwas nog geenfl.250. Grietje Jans (1656-1728),
de weduwe van zijn broer Brant, fourneerde metf6.600 het leeuwedeel van het
werkkapitaal.l3
De kern van Quirijns activiteiten werd gevormd door zijn relatie met Jan &
Pieter van Yperen te Cadiz in Spanje. Samen met een derde belanghebbende partij, Emmanuel van Yperen te Amsterdam, handelde hij in Spaanse wol en schaapsvellen. In enkele ladingen werd voor ongeveerf 16.000 aan deze waren naar de Republiek verscheept, waar het gestaag door Quirijn en Emmanuel over de Nederlanden
werd gedistribueerd. Ook andere goederen werden tussen Amsterdam en Cadiz
uitgewisseld. Zo stuurde Quirijn Duits linnen en Leids laken naar Van Yperen in
Cadiz en verhandelde hij in Amsterdam een bonte variatie aan goederen uit de

II GAA.88: 524. QBS aan De Geer 7 jul 1735; 520. QBS aan Van Yperen 21 jun 1701
meldt: 'Ick weet seer wei wat een comissionaris sijn pligt is, als hebbende dat ruym twaalf
jaaren gesien.' GAA Notarieel 3309: Acte IS jan 1691; 3329: Acte 13 feb 1696.
12 De in het Leufsta-Arkivet te Stockholm bewaarde verkooprekeningen van Philip Cosson zijn in de peri ode dec 1691 - jul 1696 opgesteld in het karakteristieke handschrift van
Quirijn Brants.
13 GAA 5077 Wissel bank: 106. folio 119; GAA.88: 6. Testament 2 feb 1694; 14. Vaderlijk goed Quirijn.
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Spaanse overslagplaats, zoals Turks garen en Peruaanse balsem in commissie en
marmer voor eigen rekening.
Uit de cijfers blijkt dat deze handel behoorlijk kon renderen. Toen eind september 1699 de balans werd opgemaakt bel iep de winst over de voorgaande twee j aar
en negen maandenf3.830 netto, opjaarbasis een kleineflAOO, een rendement
betekenend van ruim 14%.14 Courtage voor verleende diensten, interest over geanticipeerde gelden en provisie oververkopen in commissie vormden metf 1.135 de
grootste inkomstenbron. Deze vergoedingen waren een vast onderdeel van Quirijns stapelhandel, terwijl de resultaten van het handeldrijven voor eigen rekening,
zoals kon worden verwacht, wisselvallig waren. Aan zijn deel in de verhandelde
wol en schaapsvellen, waarin tot driekwart van het werkkapitaal was vastgelegd,
verdiende Quirijn in deze tijd in totaal ruimf800 . Een bodemerijbriefvanf920
op Cadiz en de textielverkopen aldaar, met fikse marge's op bescheiden omzetten,
waren goed voar een winst vanf900 . Aan tegenslagen ontkwam Quirijn overigens
niet. Een scheepspart van f450 werd door schipbreuk waardeloos en op een te
Amsterdam verkochte partij indigo vanf400 leed hij eenderde verlies. De winst
werd overigens enkel op papier gemaakt, want de gelden berustten onder het bedrijf in nieuwe, nog te realiseren activiteiten.
Ondanks de gunstige resultaten kwam er weinig jaren later een einde aan Quirijns werkzaamheden. Eind 1700 schreefhij reeds naar Cadiz: 'Men vreest alhier
voor een ontsteltenisse in geheel Europa. God weet wat voor uytslag de saacken
hebben sullen. Voor mij ben seer over 't werck van Spanjen bedugt.' 15Deze sombere verwachting omtrent de uitkomst van een intemationaal steekspel om de Spaanse troon werd spoedig bewaarheid. Bezetting door Frankrijk van de Zuidelijke
Nederlanden in het voorjaar van 1701 leidde de Spaanse Successieoorlog (17011713) in, waarin de Republiek met Engeland kwam te staan tegenover Frankrijk
en Spanje. Handelen op deze nu vijandelijke mogendheden werd problematisch,
terwijl Quirijn zelf - het blijkt niet waarom - een strop leed van f775 op zijn
tegoeden bij Juan & Pedro van Yperen. Dat Quirijn zijn intemationale handel op
een laag pitje zette kan worden afgeleid uit de beeindiging van zijn rekening bij de
Wisselbank in de eerste helft van 1704. 16 Maar er speelde, buiten de genoemde
tegenslagen, mogelijk nog iets mee bij het afnemen van zijn belangstelling voor de
koophandel. Quirijn bevond zich namelijk op vrijersvoeten.

14 Berekend over het werkkapitaal vermeerderd met de helft van de niet-uitgekeerde winst,
ofwei f9.760 . De voorwaarden waaronder Quirijn gebruikmaakte van het geld van zijn
schoonzuster zijn niet bekend. Hij had daarnaast nog langdurigf530 van zijn voormalige
werkgever Philip Cosson te leen.
15 GAA.88 : 520 . QBS aan Van Yperen 21 dec 1700.
16 GAA 5077 Wisselbank: 125. De laatste index in bijna 25 jaar waarin 'K wirinus Brant'
te boe k staat.
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In tegenstelling tot de meeste van zijn voorouders en bijvoorbeeld ook zijn vader en broer was Quirijn niet op jonge leeftijd getrouwd. De weduwe Hester van
Mollem (± 1668-1732) was echter geen partij om te versmaden. Zij behoorde tot
de deftigste doopsgezinde kringen . Haar echtgenoot mr Simon van Bronckhorst
was in augustus J 700 overieden en de gemeenschappelijke boedel, die Hester voor
de helft en anderzijds de twee dochtertjes uit het huwelijk toekwam, beliep een
kapitaal van omstreeks/ 150.000 aan vooral onroerend goed. Dat Hester al gauw
het beheer van haar financien aan Quirijn toevertrouwde zag de broer van de overledene, dr Hendrik van Bronckhorst, blijkbaar met lede ogen aan. Hij zal zich ofwei
oprecht zorgen hebben gemaakt om de positie van zijn nichtjes, dan wel- de andere lezing - de minderjarigheid van de kinderen enkel hebben aangegrepen om Quirijn en Hester zo veeI mogelijk dwars te zitten. In ieder geval eiste Hendrik betrokken te worden bij de verdeling van de boedel, al had hij daar testamentair geen
recht op. Er moest een uitspraak van schepenen van Amsterdam in november 1701
aan te pas komen om hem toegang te verlenen tot de afwikkeling van de nalatenschap.17
Injuni 1702 werden Hester en de intussen 33 -jarige Quirijn te Nichtevecht, op
de buitenplaats Zwaanwijk van de bruid, in de echt verbonden. Een passage in de
bruiloftszangen onthult iets over de aard van de voorafgaande moeilijkheden, stellend dat Hester ondanks 'schijn van meerder staat, in hare keur niet werd bedrogen.' Het is duidelijk dat Quirijn met zijn huwelijk enkele sporten steeg op de
sociale ladder en dit blijkbaar niet tot ieders genoegen. Overigens hadden er meer
mensen bedenkingen. Kort na de bruiloft paste Quirijns moeder Grietje Claes haar
testament aan . Niets van wat haar zoon zou erven mocht in de gemeenschappelijke
boedel met Hester terecht komen, opdat 'sijn hUysvrouw nogte haer voorkinderen'
er ook maar iets van zouden 'moogen profiteren' . Het huwelij k vond overigens
ook letteriijk plaats te midden van modder en vuil, aangezien de landerijen te
Nichtevecht onder water waren komen te staan bij een dijkdoorbraak in april. 18
Met de bruiloft was de strijd echter nog niet gestreden, integendeel. Quirijn
deed geen enkele moeite om Van Bronckhorst over de stand van zaken vanwege de
nalatenschap te informeren, waarop deze weigerde een schuld aan de boedel van
/550 te voldoen. De kemphanen bestookten elkaar met notariele insinuaties om
concessies afte dwingen, maar toen dit tevergeefs bleek te zijn liet Hendrick Quirijn gijzelen. Nadat de kwestie nog aan de Hoge Raad was voorgelegd werd tenslotte een compromis bereikt. Begin 1705 werd overgegaan tot scheiding van de
boedel. Van Bronckhorsts proceskosten werden uit de helft van de kinderen ver17 GAA .88: 715. 'Deductie' aangaande de geschillen; boedelscheiding 3 jan 1705. Beide
partijen kregenfii6.700 toebedeeld waarvan aan nog te innen vorderingenj 11.900, beneyens diverse bijzondere legaten.
18 GAA.88: 6. Testament 20 nov 1702; 50. Huwelijkszangen; 91. Stukken Jan Brants
wegens Nichtevecht.
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goed, maar verder had hij weinig bereikt. De meisjes zouden ook na een eventueel
overlijden van Hester tot Quirijns huishouden blijven behoren. Daarmee behield
deze het beheer over de gehele boedel, tot het huwen van zijn beide stiefdochters
in 1709. 19
Met zijn huwelijk brak een nieuw leven aan voor Quirijn. Hij trok in bij Hester
en haar twee dochters - het op/ 12 .000 getaxeerde woonhuis vie I toe aan de meisjes - welk gezinnetje in de nazomer van het volgende jaar werd uitgebreid met een
eigen zoon, Jan (1703-1782). Aan de Vecht beyond zich de 'hofsteede met het
heere- en boerehuys daarop' , met boomgaard, moestuin en 26 morgen (ruim 20
hectare) grond. Gewaardeerd op/16.500 was dit het waardevolste goed dat Hester in de gemeenschap met Quirijn inbracht. OpZwaanwijk konden familie, vrienden en relaties worden onthaald, terwijl ook de produkten van boomgaard, moestuin en Vecht van pas kwamen voor het onderhouden van vriendschappelijke en
zakelijke contacten.
Het sociale leven van Quirijn en Hester lijkt zich in hoofdzaak te hebben beperkt tot de omgang met leden van de naaste familie als zwager en meestermetselaar Claas van Loenen, echtgenoot van Marritje Brants (1661-1712) en de schoonzoons Dirck (1672-1753) en Jacob (1678-1730) Kool, respectievelijk gehuwd met
Quirijns stiefdochters Catharina (1690-1735) en Geertruid (1691-1744) van
Bronckhorst. Een deel van zijn onroerend goed had Quirijn in gemeenschappelijke
eigendom met Van Loenen, die ook het onderhoud aan de huizen verzorgde. Hoewei ongetwijfeld minder gefortuneerd dan Quirijn en Hester, behoorden ook deze
familieleden beslist tot de gegoede burgerij. Bij het overlijden van Claas van Loenen in 1728 viel zijn twee zoons onder meer een houtzaagmolen en de vaderlijke
steenkoperij ten dee\. De broers Kool erfden in 1724 ieder een kwart van de nalatenschap van hun ouders,J73.000 groot, waarnaast zij nog de spiegelkoperij van
hun vader konden voortzetten. 20
Na zijn huwelijk vormde de handel niet langer de belangrijkste bezigheid van
Quirijn. Zijn inkomen was in hoofdzaak, zij het niet uitsluitend, afkomstig uit vermogen. Landerijen te Overmeer en Nichtevecht werden verpacht en te Amsterdam
mim vijftien huizen verhuurd. Aan de huishouding werd in de peri ode 1716-1721
per jaar gemiddeld /2.700 gespendeerd, het woonhuis /450 huurwaardig werd
geacht, terwijl te Nichtevecht Zwaanwijk werd aangehouden. Het inkomen was
voor dekking van de uitgaven echter niet altijd toereikend, ondanks bijvoorbeeld
het feit dat eerst Dirck Kool en later Claas van Loenen voor gebmik van de hofstede betaalden. In de eerste helft van de jaren 1720 studeerde Jan bovendien in
19 GAA.88: 715. Onder meer 'verbael' Hoge Raad 18 apr 1703. De gijzeling duurde van
november 1702 tot ap ril 1703 ; 51. Testament Quirijn en Hester Brants 22 jul 1702 ; GAA
Notarieel 5395: Actes 1331136.
20 GAA.88: 740. Boedelscheiding weduwe Kool ; GAA Notarieel 6662: Testament Claas
van Loenen 22 mei 1728.
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Utrecht. Zoonlief moest niet aileen in de kost maar wenste ook een rijpaard en
vervolgens een chaise! Waren dit ongetwijfeld dure jaren, ook in 1727 stelde Quirijn vast dat de inkomsten door de uitgaven werden overtroffen. 21 Ontwikkeling
van inkomen en kapitaal zijn echter niet systematisch bijgehouden. In 1732 bewees Quirijn de drie kinderen van zijn overleden vrouw een moederlijk erfdeel
vanf I 0.125, een portie waar hij zelf ook recht op had. Zoon Jan kwam eerst nog
een prelegaat vanflO.OOO toe, zodat de waarde van de gemeenschappelijke boedel op dat moment flO 1.000 moet hebben bedragen. Een dergelijk kapitaal kan
voor de genoemde hoogte van de uitgaven wei ongeveer toereikend zijn geweest.
Ais weduwnaar bleef Quirijn bovendien meer over dan het restant van de gezamenlijke boedel vanf60.625. Buiten de huwelijksgemeenschap kwam hem in 1720
nog zijn deel aan van de nalatenschap van zijn moeder, op papier tenminstef6.000,
en in 1728 de halve erfenis van de kinderloos overleden Grietje Jans, de weduwe
van zijn broer Brant, omstreeksfIO.OOO.22
Ondanks zijn nieuwverworven welstand beperkte Quirijn zich niet tot comfortabel rentenieren. Zijn banden met scheepvaart en koophandel verbrak hij niet geheel. In de jaren 1717-1723 deed hij voor ruimf26.000 zijn belangen in een achttal huizen te Amsterdam van de hand. Het vrijgekomen geld werd deels ter
beschikking gesteld aan familieleden - met als hoogtepunt een lening vanf8.750 a
3% aan Claas van Loenen -deels ook in ondernemender activiteiten gestoken.
Kennelijk gafhet eindigen van de Spaanse Successieoorlog Quirijn nieuwe moed.
Hij kocht parten in twee schepen - een ervan ging al in 1716 verloren aan een
Zweedse kaper - en vanaf 1722 breidde hij zijn belangen in de rederij verder uit,
zodat hij in 1731 participeerde in zeven schepen, waaronder een walvisvaarder en
een schip dat voer op het Cara"ibisch gebied. Deze vloot rendeerde evenwel niet
erg en op een totale investering van ongeveer f7 .150 verloor Quirijn uiteindelijk
f350. Na 1722 stak hij ook regelmatig enkele duizenden guldens in goederentransporten naar de West, waarbij winsten van een paar honderd gulden en verliezen van dezelfde grootte elkaar afwisseldenY

21 GAA.88: 58. Aantekeningen verhuur hofstede; 60. Aangifte familiegeld 1715 . Hierin
stelde Quirijn zijnjaarinkomen opf 1.500 af2.000; 46 . Jan Brants aan QBS 1723 ,25 jan
1725; 521. QBS aan Willem de Geer 23 mrt 1723, QBS aan Jan Brants 8 aug 1725. De
oproep aan Jan 'doet de dingen soo men(a)geust als UEdele doenlyck is en oordeel vrij dat
mijn staet su\cke jaeren last(ig) vallen' mocht blijkbaar niet baten.
22 GAA.88: 51. Testamenten Quirijn en Hester Brants 22 jul 1702,26 jul 1703 ; 66. Kwijting Dirck Kool, Geertruyd Kool en Jan Brants 14 sep 1732; 565. Grootboek 1715-1732,
folio 5; 22/28. Testament Gri etje Jans 13 aug 1719 en afwikkeling nalatenschap; 6. Testament Jan Brantsen en Grietje Claes 2 feb 1694.
23 Quirijn participeerde ook in - mogelijk illegale - 'goederen naar Oost-Indien', totdat
de hierbij betrokken persoon 'met man & muys gebleeven' bleek te zijn, Quirijn een verlies vanfl.030 bezorgend.
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Kan uit dergelijke nevenactiviteiten niet worden afgeleid dat Quirijn Brants nog
immer een eigen plaats in de koophandel ambieerde, dat is weI het geval met zijn
terugkeer op het kantoor van Philip Cosson in 1714. Cos son vervulde nog steeds
de commissie van inmiddels de derde Heer van Finspong, Jan Jacob de Geer (16661738), die wilde dat Cosson vanwege zijn leeftijd een compagnon nam. Bij gebrek
aan een geschikte opvolger waren Cossons gedachten uitgegaan naar zijn voarmalige kantoorbediende, die 'de Heeren de Geer ( ... ) allang hadden gekend', al zou
Quirijn dan 'geen heele weeck buy ten dienen te blijven.' Quirijn ging akkoord
mits er voortaan Philip Cosson & Compagnon zou worden geschreven, want hij
had geen interesse om als gewoon boekhouder in dienst te gaan. Vanaf eind maart
verscheen hij 'op 't comptoir ( ... ) en meest dagelijx voar de middag' om Cosson
bij te staan.24
Mogelijk speelde de intussen ingrijpend gewijzigde maatschappelijke positie
van Quirijn de samenwerking met Cosson parten, want een succes werd de hereniging niet. Toen het op betalen aankwam, bood Cosson provisie over de afgehandelde
commissies. Quirijn wenste echter - immers compagnon - deel te nemen 'om de
gevolgen'. Zonder overeenstemming te hebben bereikt zette Quirijn zijn werkzaamheden nog geruime tijd voort. In juli 1715 participeerde hij in de aankoop
van een partij oud geschut vanf7.500 door Cosson. Toen twee jaar later de laatste
kanonnen waren verkocht, had Quirijns eenderde dee I hem een zoete winst van
f535 opgeleverd. Tegen die tijd was zijn verstandhouding met Philip Cosson echter al zeer verslechterd. Cos son was blijven weigeren meer te bieden dan provisie
en toen Quirijn in de loop van 1717 tenslotte bakzeil haalde, was het te laat. Tot
samenwerking in compagnie bleek Cosson niet langer bereid. Bij de eindafrekening werd Quirijn naar eigen idee ook nog eens afgescheept met minder dan was
overeengekomen, zodat de mannen met knallende ruzie uiteen gingen.25
Maar daarmee was de kous niet af. Quirijn wilde de kans om Cos son te zijner
tijd op te kunnen volgen niet zomaar voorbij laten gaan. Met de steun van de te
Utrecht rentenierende broer van de Heer van Finspong, Willem de Geer (16731728), deed hij een gooi naar de commissie. Al sedert 1708 fungeerde Quirijn
soms als kassier van Willem, in 1717 en 1718 culminerend in een geldverstrekking van in totaalJ 14.250. Zijn omgang met Willem de Geer was niet louter zakelijk. Quirijn verwelkomde hem regelmatig op zijn hofstede en kreeg van Willem
onder andere fruitbomen ten geschenke.26 Philip Cosson sneed de samenspanners
echter de pas af door in een brief aan de Heer van Finspong de capaciteiten van
Quirijn afte kraken, er op wijzend dat 'conversatie en de manier van leven' van

24 GAA.88: 534. Verslag Quirijn over zijn geschil met Cosson.
25 GAA.88: 534. Verslag Quirijn over zijn geschil met Cosson.
26 GAA.88: 55. Kwitanties Quirijn; 496. Willem de Geer aan QBS 7117 /30 dec 1717;
559. lournaal QBS folio 16.
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zijn rivaal slechts waren 'na proportie van sijn fatsoen en afkomst.'27 Met deze
interventie beslechtte Cosson de strijd in zijn voordeel en hij behield de vertegenwoordiging. Opnieuw werd Quirijn Brants door de geur van vis achtervolgd, dit
maal tot in Zweden.
Hij weigerde echter bij de pakken neer te zitten. Toen Jan Jacob de Geer in 1723
terugkeerde naar de Republiek om er een onbekommerde oude dag door te brengen, belandde hij in de nazomer van het jaar ook op Zwaanwijk. Daar werd met
behulp van nag een medestander de doorbraak bewerkstelligd. 'Het is mij lief
geweest', schreef Willem de Geer achteraf aan Quirij n, 'dat UEdele het soo dirigeerde dat de Heer en Vrouw van Finspong buy ten bij UEdele quamen, daar UEdele meer vrijheyt hadt om met malkanderen te spreeken als t' Amsterdam, en de
vrouwties ook tijdt hadden om van's morgens tot's avonds daer over te kouten .
Want UEdele moet wei weten dat UEdele vrouw meer daar omtrent heeft uytgerecht in een dagh, als ick in ses jaar hebbe kunnen doen .' Alsnog had Jan Jacob de
Geer Quirijn de opvolging van Philip Cos son toegezegd.28
Willem de Geer zou deze gebeurtenis overigens nog maar net meemaken. Nog
vijf jaar moest Quirijn namelijk geduld oefenen voor Cosson in oktober 1728,
hoogbejaard, overleed. Toen deed de Heer van Finspong zijn belofte gestand en
bood hij Quirijn de commissie aan. Deze aarzelde niet. Daarmee begon een relatie
tussen de huizen De Geer en Brants die ruim een halve eeuw zou duren. 29

4. Quirijn Brants & Soon, commissionair van De Geer
Tussen 1728 en 1782 vormden de ijzeren kanonnen van Finspong de basis van het
bedrijf der Brantsen. Ook het minder exclusieve staafijzer van De Geer ging met
tussenpozen naar Brants, aanvankelijk eveneens in commissie, later voor eigen
rekening. Tot de voornaamste taken van de commissionair behoorde het voorfinancieren van de produktie te Zweden, welke gelden uit de verkopen werden
terugbetaald . In de regel namen de Heren van Finspong echter langdurige kredieten op bij hun zaakwaarnemer, een normale omstandigheid bij commissiehandel.
Het is niet zonder meer mogelijk het bedrijfvan Quirijn Brants, per I mei 1734
met zoon Jan voortgezet onder de naam Quirijn Brants & Soon, in aIle opzichten
te volgen. In dienst van zichzelfwaren Quirijn noch Jan voorbeeldige klerken. De
regels van de kunst van het dubbelboekhouden werden door hen slechts in geringe
mate gevolgd. Kapitaal- noch winst en verliesrekeningen werden bijgehouden en
27 Riksarkivet Stockholm, Leufsta Arkivet: 104. Jan Jacob de Geer aan Willem de Geer 7
dec 1717.
28 GAA.88: 496. Willem de Geer aan QBS 12 nov 1723.
29 GAA.88: 490. Jan Jacob de Geer aan QBS 21 /23 okt 1728; 521. QBS aan Jan Jacob de
Geer 22 okt 1728; 536. Benoeming Quirijn Brants 23 okt 1728.
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er zijn evenmin aanwijzingen dat er van de firma ooit balansen werden opgesteld.
Het nalaten van deze elementaire zaken maakt het problematisch om mutaties in
en winstgevendheid van het kapitaal van Quirijn Brants & Soon vast te stellen.
Overigens waren de Brantsen ongetwijfeld wei globaal op de hoogte van de resultaten van het bedrijf, al waren ze dan niet ge"interesseerd in een nauwkeurige administratieve uitwerking ervan. Oe eerste opgestelde cijfers zijn afkomstig van Jan
Jacob Brants (1741-1813), die op 1 januari 1765 in het bedrijfwerd opgenomen.
Jan Jacob was een vaardig boekhouder en waardeerde de firma aanvang 1783, na
het overlijden van zijn vader Jan, op nominaalf311.200. 30 Oit vooropgesteld hebben de, blijft het toch mogelijk activiteiten afzonderlijk door te lichten.
In de eerste twee jaar stelde het vervullen van de commissie geen grote eisen aan
Quirijn Brants, zodat hij in 1731 ook voor eigen rekening Zweeds staafijzer op de
markt kon brengen. Maar in datjaar nam Jan Jacob de Geer de eerstef25.000 op
bij zijn commissionair. Voor de aankoop van ijzerwerken te Zweden breidden de
leningen zich allengs uit, met een grootste omvang vanf 105.000 in dejaren 17341736. Een dergelijke krediethonger stelde Quirijn voor grote problemen. Zijn gehele kapitaal bedroeg in 1732 immers slechts circaf76.500, woonhuis en buitenplaats inbegrepen. Maar aan de financiele verlangens van Oe Geer kon niet zomaar
worden ontkomen, aangezien de voorraden geschut als onderpand moesten dienen. 'En als dese canoncommissie eens uyt UEdele hand en soude raaken', zo liet
de Heer van Finspong langs zijn neus weten, 'off er dan niet wat gevaar bij soude
sijn om se weerom te kreigen, soo laat ick aen UEdele eyge oordeel.' 31
Oit dreigement miste zijn uitwerking niet. Quirijn schraapte aile gelden bijeen
die hij kon vinden. Hij deed onder andere tussen 1731 en 1734 nog zeven panden
in Amsterdam van de hand, watf 16.700 opleverde. Daarnaast leende hij op grote
schaal bij derden. Ook de familie moest bijspringen. De uitkering van het moedersgoed in 1732 vond plaats zonder overdracht van contanten. Oirck Kool verkreeg het halve eigendom van Zwaanwijk en een reeds lopende lening bij stiefdochter Geertruid werd vanf 4.000 naarf 15.000 verhoogd . Eenjaar later vormde
ook de uitzet van zoon Jan geen onoverkomelijke aderlating, aangezien deze zijn
vader onmiddellijk het grootste deel der besproken contanten, leende. Oit alles gaf
Quirijn respijt bij het vrijmaken van zijn eigen middelen om aan de eisen van De
Geer tegemoet te kunnen komen. Zodoende bleef de commissie behouden. Aan de
lening die bij het overlijden van Jan Jacob de Geer in 1738 nog uitstond,f50 .000
groot, kwam geen vreemd geld meer te pas. 32

30 GAA.88: 130. Balansen Jan Jacob Brants (118) 1777-1812.
31 De samenstelling van Quirijns krediet wisselde voortdurend. Grootste leningen van
niet-familieleden warenf20.000 van de weduwe Christiaan Beuning 1733-1735 enf20.000
van Jan van de Burgh 1734-1736.
32 GAA.88: 490. Jan Jacob de Geer aan QBS 10/ 16 mrt 1734.
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Naast verplichtingen kende de commissie ook een zonnige kant. Vit de relatie
met De Geer vloeide het contact voort met diens schoonzoon Jan Sadelijn, zoon
van de overleden oud-directeur van de vestiging Bengalen van de Verenigde
Oostindische Compagnie, Jacob Sadelijn. Niet aileen mocht Quirijn Sadelijn bij
een lening vanJ 16.000 op instigatie van De Geer een aangename interest van 6%
berekenen; toen het enorme kapitaal der Sadelijns tussen 1733 en 1737 uit de Oost
naar de Republiek werd getransfereerd, verdiende hij voor zijn tussenkomst bij de
betalingen door de VOC aan Jan Sadelijn van in totaal ruim een halfmiljoen gulden bijnaJ 1.300 aan provisie. J3
Belangrijker dan een dergelijk toevallig voordeel was uiteraard de beloning van
de vertegenwoordiging zelf. Tesamen betekenden 1Yz% provisie op de omzet van
de commissiegoederen, \14% makelaardij over het afsluiten van leningen en 3Yz tot
4% interest op verleende kredieten geen spectaculaire vergoedingen, maar het hier
tegenover staande ondememersrisico was ook miniem. Zelfs in geval van een bankroet van De Geer konden de vorderingen van de commissionair immers door het te
gelde maken van de voorraden geschut worden voldaan. Het onderpand zou zijn
waarde slechts verliezen bij het uitbreken van een langdurige algemene vrede, iets
waarvoor in de achttiende eeuw niet hoefde te worden gevreesd.
Januari 1741 overleed Quirijn Brants. Hij had vee I bereikt. Zijn zoon Jan behield de commissie van achtereenvolgens Louis (1705-1758) en Jean Jacques de
Geer (1737-1809). De vervulling ervan drukte aanzien lijk minder op zijn kapitaal
dan eerder het geval was geweest bij zijn vader. Dat had niet zozeer te maken met
veranderingen in absolute zin. De financiele armslag van Jan was echter beduidend groter dan die van Quirijn. Dat kwam vooral omdat hij niet slechts zakelijk in
de voetsporen van zijn vader trad, maar ook prive.

5. Jan Brants, advocaat, firmant
Het enige kind van Quirijn en Hester promoveerde in 1725 in de rechten. In de
jaren daarna was Jan werkzaam als advocaat, eerst in Holland en vanaf 1729 in
Utrecht. Opneming in de negotie van Quirijn was een van de voorwaarden die was
gesteld bij zijn huwelijk met Sara van der Heyden, een meisje van goede doopsgezinde komaf. Haar vader Jan van der Heyden was de zoon van de bekende schilder
en uitvinder van dezelfde naam, haar moeder Christina Leeuw stamde uit een familie
die enkele rijke kooplieden had voortgebracht en ook veel vrijgezellen, wat niet

33 Aigemeen verrijkten VOC-beambten zich op dubieuze wijze, Bengalen was de 'vetste
weide'; F.S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC (Zutphen, 1991) 94-101.
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geheel zonder betekenis zou blijken te zijn. Beide ouders waren al geruime tijd
dood. 34
De bruid bracht naar schatting f I 00.000 aan, hoofdzakelijk in obligaties van
binnenlandse overheden en enige Engelse effecten. Jan Brants stond niet met lege
handen, maar de zeilen moesten wei allemaal worden bijgezet om Sara en haar
voogden tevreden te stellen. Naast een tweetal pandjes en een lijfrente vanf280
per jaar bestond zijn uitzet uit de ouderlijke woning op de Nieuwezijds Voorburgwal (later voorf 15 .000 in de boeken staand),f 14.000 aan grotendeels onder Quirijn Brants & Soon berustende contanten, de Quirijn nog overgebleven helft van
de hofstede Zwaanwijk met de omliggende landerijen en tenslotte de halve winst
van de compagnie met zijn vader. J 5 Deze laatste bepaling betekende overigens
niet dat er ook daadwerkelijk winst werd uitgekeerd. Aile gelden werden - uit
noodzaak, zo mag worden aangenomen - in de negotie gehouden. Quirijn had intussen praktisch zijn hele hebben en houwen afgegeven aan zoon en bedrijf.
Uit de bewaardgebleven priveboekhouding blijkt dat Jan Brants zijn vermogen
in 1739 stelde opf 190.000. Daarmee was hij ongetwijfeld kapitaalkrachtiger dan
zijn vader ooit was geweest, al was het nog maar een begin. Een ware stortvloed
aan geerfde gelden zou Jan en Sara tot verdere rijkdom verheffen. Over haar graf
heen bedacht eerst Christina Leeuw haar kleinkinderen Brants met een erfenis
onder fideY-commissair verband, tussen 1740 en 1764 goed voor gemiddeldfl.350
per jaar aan inkomsten. Zij werd gevolgd door Agneta Leeuw, die haar nicht bijna
f30 .000 naliet, en Ameldonck Leeuw, dief63 .500 aan Sara vermaakte. De grootste verrassing viel de Brantsen echter ten dee I na het overlijden van de ongehuwde
David Leeuw in 1755. Nog beduusd schreefJan na bekendwording van diens testament aan De Geer: ' Is ons een toevalletje overgekomen, ofweI een merckelijck
fortuyn , doordien een oom van mijn vrouw, die een magtige besitter was van goederen, haar aileen en onse kinderen vervolgens, tot universeele erfgenaam heeft
gesteld.' De erfenis mocht er ook wezen. Jan konf 151.000 aan merendeels Engelse effecten bijschrijven, terwijl de overige onder fideY-commissair verband aangekomen goederenjaarlijks rond def9.000 opleverden. Verhuizing naar de Herengracht en het tijdelijke bezit van een tweede buiten -Leeuwenveld, ook te
Nichtevecht - weerspiegelden de nieuwe welstand van de commissionair van De
Geer. Alles bijeengenomen vertegenwoordigden de erfenissen die Jan en Sara Brants
door de Leeuwen werden toegestopt een fortuin van zeker een halfmiljoen gulden.

34 GAA.88: 70. Doctorsbul Jan Brants 25 aug 1725 en admissie te Utrecht 20 sep 1729;
71. Admissie Jan Brants te Holland 27 sep 1725 ; 52. Zangen zilveren huwelijksfeest Quirijn en Hester 1727.
35 GAA Notarieel 7023: Huwelijkse voorwaarden 18 dec 1732; GAA .88: 66. Kwijting
Jan Brants 24 jun 1733.
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De motieven hiervoor zijn onbekend, maar aan 'fatsoen' schortte het de naam
Brants beslist niet meer.36
Van zijn vader erfde Jan in 1741 Quirijn Brants & Soon. Niettegenstaande zijn
wassende rijkdom gafhij de handel er nimmer aan. Wie geen aspiraties hoefde te
koesteren voor een functie in het openbaar bestuur, yond in de Republiek geen
respectabeler bezigheid dan de gang naar de koopmansbeurs. AI was het financiele belang van de commissie van De Geer onbeduidend in vergelijking met zijn
inkomsten uit beleggingen - zeker vanaf 1755 - nochtans bleef Jan deze tot aan
zijn dood trouw.
Jan Brants heeft na 1741 blijvend onderscheid gemaakt tussen een particulier en
een zakelijk aangewend kapitaal. De administratie van Quirijn Brants & Soon werd
afzonderlijk voortgezet. Waarschijnlijk was het zijn bedoeling om enkel de nalatenschap van zijn vader, vermeerderd met de behaalde winsten, in de negotie te
houden . Geringe bereidheid tot het toestaan van meer krediet verdedigde hij tegenover Jean Jacques de Geer met: 'Wij kunnen zoveel contanten uyt ons andere
negotie niet missen, te meer dewijl maar een bepaalt capitaal in de negotie gebruyken ( ...). Ons ovrige middelen bestaan in huysen, landgoederen en effecten, die wij
in 't geheel niet kunnen resolveren te verkopen en die gelden in negotie te leggen . ' 37 Dat er toch prive-geld - bijvoorbeeld besparingen op het inkomen - in het
bedrijf werden ge"investeerd, is nochtans zeer waarschijnlijk, terwijl hij zich ook
op eigen naam inliet met ondernemende activiteiten, zoals vetweiderij en vervening.
Ook zijn bemoeienis met de zeildoekweverij, waarover straks meer, geschiedde
pas na verloop van tijd geheel voor rekening van de firma. Maar duidelijk is dat
Jan niet bereid was het familiefortuin geheel in de waagschaal van de koophandel
te stellen .
Van Jans prive-kapitaal is een balans bewaardgebleven per begin 1777. Voegen
we hierbij de waardering van Quirijn Brants & Soon per begin 1783 , dan kan zijn
aldus benaderde vermogen worden vergeleken met die van de kapitaalkrachtigste
groep regenten te Hoorn in de jaren 1700-1780 (zie tabel I).
De ongelijkheid in het risicodragende dee I van het kapitaal , 3% om 43%, is
uitgesproken groot, evenals omgekeerd de investeringen in overheidsleningen, 57%
om 9%. Het absolute verschil in rijkdom is hierop van weinig invloed. De vermogens te Hoorn vertoonden een grote gelijkenis in opbouw en ook een regent als
Cornelis van Foreest, in 1747 /665.400 gegoed, belegde vrijwel uitsluitend in
effecten en onroerend goed en bezat voor slechts/13.700, 2% van zijn kapitaal,
36 GAA.88: 78. Grootboek Jan Brants 1739-1782, folio 1; 78. Interestboek Jan Brants
1739-1774 voor ontvangsten wegens de fide"i-commissaire goederen . Het half miljoen is
samengesteld uitf244 .500 aan direkte erfeni ssen en aan verbonden kapitaal naar schattingf258 .750 (inkomenfI0.350 a 4%); 528. QBS aan Louis de Geer 22 feb 1755 ; 1003.
Testament David Leeuw 20 aug 1750.
37 GAA .88 : 530. QBS aan Wadstrom 24 mrt 1764.
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Tabel I. Gemiddeld kapitaal van 32 vroedschappen te Hoorn 1700-1780 en Jan
Brants 1777/83 (in guldens)
regenten Hoorn
onroerend goed en heerlijkheden
overheidsobligaties en lijfrenten
buitenlandse effecten
aandelen en leningen VOC en GWC
leningen aan particulieren
ondernemingen
contanten en overige

36.800
118.200
4.800
32.500
3.200
5.500
7.700

Total en

208.700

Jan Brants
(18%)
(57%)
(2%)
(16%)
(2%)
(3%)
(4%)

82 .800
62.700
122.300
73.500
53.900
311.200
11.000

(12%)
(9%)
(17%)
(10%)
(8%)
(43%)
(2%)

717.400

Bronnen: Kooijmans, Onder regenten, 223; GAA.88: 88. Balans Jan Brants; 130. Balansen Jan Jacob Brants.

aan parten in bedrijven en schepen. De aandelen in de VOC die regenten bezaten
waren vooral een politieke investering, noodzakelijk om een bewindhebbersplaats
te kunnen bemachtigen. Overigens koos Jan Brants wat zijn effectenportefeuille
aanging net als het Hoornse patriciaat voor degelijke vermogenspapieren. Zijn
obligatielening van /73.500 a 3% aan de kamer Zeeland van de VOC was een
veilig geachte bel egging en ook zijn buitenlandse investeringen bleven beperkt tot
solide effecten: Engelse. Jans particuliere kapitaal van f 406.200 in 1777 bracht
ruimfI2.IOO op een ook onder de Hoornse elite niet ongewoon rendement van
3,0%. Gevoegd bij het vruchtgebruik van de fideY-commissaire goederen, nog eens
f I 0.350 per jaar, betekende dit overigens weI een formidabel inkomen. Het gemiddelde van de jaarlijkse uitgaven voor de huishouding in de periode 1754-1774
vanfI5.700 spreekt boekdelen over de staat die mr Jan Brants voerde. Terwijl
regenten verder inkomsten verkregen uit ambten, verdiende Jan nog geld met Quirijn Brants & Soon.38
In een ander opzicht was het gezin Brants minder fortuinlijk. Tussen 1733 en
1741 baarde Sara zes kinderen, maar de eerste vier doorstonden de zuigelingenjaren niet. De twee overlevende kleintjes konden zich koesteren in de niet-aflatende
aandacht van hun ouders. Uitnodigingen van Abraham Tak in Zeeland, een verre
verwant en wederverkoper van Finspongs geschut, om's zomers te komen logeren, werden door vader Jan consequent afgeslagen. Huis en haard voor meer dan
een paar dagen verlaten was 'eensdeels om de kinderen en ten anderen om affaires' niet doenlijk. Jan Brants was trots op zijn kroost. Het aan de pokken over38 GAA.88: 78. Interestboek Jan Brants; 79. Hui shoudboek Jan Brants; Kooijmans, Onder regenten, 99-109.
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lijden van zijn oudste zoon Jan (1738-1758) was een zware slag voor hem . Met
moeite beantwoordde hij na een week de post van Louis de Geer om in stilte/5.000
te schenken ten behoeve van diens armenziekenhuis te Finspong. De jongste zoon
Jan Jacob (1741-1813) overleefde zijn ziekbed weI en bleef als enige nakomeling
over.J9
Beijverde Jan zich zoveel mogelijk om prive-kapitaal en geslacht veilig te stellen, de door Quirijn Brants & Soon ontplooide activiteiten wachten nog op beoordeling. Niet per definitie werden er bij negotie grote gevaren gel open. Het
weinig riskante karakter van commissiehandel werd reeds gememoreerd. Deze vorm
van handeldrijven werd met Zweden in de jaren 1760 uitgebreid, toen de firma
met nog een drietal ijzerleveranciers contact legde. Van de risicodragender activiteiten voor eigen rekening kan worden opgemerkt dat de resultaten wisselvalliger waren. Zo beleefde Jan aan scheepsparten nog minder vreugde dan zijn vader.
Van dertien koopvaarders waarin hij in de jaren 1741-1778 investeerde vergingen
er tenminste vier en op het sluiten van het laatste bewaardgebleven boek was nog
slechts een enkel schip in de vaart. Van de aan de partenrederij gespendeerde
/20 .750 kwam ruim een kwart nooit weerom. 40 Als pro eve van de aard van het
ondernemerschap van Jan Brants kunnen het beste de zeildoekweverij en zeildoekhandel dienen, de voornaamste binnenlandse activiteiten van Quirijn Brants &
Soon.

6. De rolrederij te Krommenie
In de loop van 1744 associeerde Jan Brants zich met een zekere Will em van Maurik in een rolrederij te Krommenie . Zijn helft in de aankoop van de bedrijfsruimte,
met bijbehorende gereedschappen en parten in twee molens, bedroeg /1.475 .41
De inventarisatie van de rolrederij was gemaakt ten behoeve van Jacob Kool (1723± 1760), de tweede zoon van Dirck Kool en Jans halfzuster Catharina van Bronkchorst. Zo Jacob in moeilijkheden verkeerde, hetgeen niet onwaarschijnlijk is, dan
hielden deze ongetwijfeld mede verband met de ondergang van zijn vader Dirck
en oudere broer Simon (1711-1779). De laatste was bij zijn huwelijk in 1731 nog
kapitaalkrachtig genoeg geweest om Quirijn voor twee jaar/25.000 te lenen, maar
eind jaren 1730 waren vader en zoon insolvent. In februari 1739 noteerde Quirijn
39 GAA.88: 526. QBS aan Tak 4 jun 1743; 476. Tak aan QBS 30 jun 1744; 528. QBS aan
Tak 10 jun 1749; 529. QBS aan Louis de Geer 25 feb 1758; 495. Loui s de Geer aan QBS
18 mrt 1758.
40 Een veertiende schip is buiten beschouwing gelaten omdat er geen eindsaldo is geboekt.
41 GAA.88 : 625. Kwijting 15 dec 1744; 634. Acte 4 jan 1808 (transportdatum perceel 30
apr 1744).
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van een tegoed vanf 4.900 bij de compagnie van Dirck & Simon Kool 'niets meer
te wachten' te hebben, terwijl Jan van een vordering vanf4.000 op aileen vader
Kool in 1741 nog 90% gerestitueerd kreeg van de desolate boedelkamer. 42
Was de aankoop misschien mede bedoeld om de nood van een familielid te
lenigen, na enige jaren was er voor neef Jacob geen plaats meer in het bedrijf,
tenminste niet als opzichter. Injuni 1749 sloot Jan Brants een contract met Comelis van Leyden om op de werkplaats jaarlijks omstreeks 800 rollen zeildoek te
reden onder leiding van Comelis' zoon Hendrik. Beide partijen brachtenf6.000
in en winst en verlies zouden gelijkelijk worden gedeeld. Begin 1759 ging de
directie over in handen van een andere Van Leyden, Pieter, waarschijnlijk een
broer van Comelis. De in het bedrijf aanwezige voorraden vertegenwoordigden
toen een waarde vanf27.100 en behoorden Jan voor de helft toe. Intussen mocht
Jacob Kool in het gebouw blijven wonen en 'als boekhouder of andersints' werken
voor het loon van opzichter, drie stuivers per uur. Deze regeling werd geen succes.
Jacob voelde zich door de Van Leydens slecht behandeld, vond de beloning in
geen verhouding staan tot de zwaarte van de werkzaamheden, bleef vaak weg en
lijkt ook in het algemeen de gevolgen van de maatschappelijke neergang der Koois
niet te hebben kunnen aanvaarden. Jan Brants ondersteunde zijn neefnu en dan en
betaalde in 1759 Jacobs schulden en uitrusting, samenf 1.200, toen deze als VOCsoldaat naar Batavia vertrok. Jacob hoopte om 'wederom in stand en bloej mijner
voorzaten te geraaken' door 'met een rijke vrouw wederover te komen ', maar de
uitkomst van deze beproefde methode is onbekend. Op terugreis naar de Republiek kwam de ongelukkige neefte overlijden. 43
Jan Brants zou zich met aanzienlijk meer succes op de rolrederij toeleggen.
Krommenie nam in de zeildoekweverij zowel wat betrof omvang als kwaliteit van
de produktie een vooraanstaande plaats in de Republiek in. De VOC had in de
aanbestedingsvoorwaarden staan dat zeildoek afkomstig moest zijn uit Krommenie
of nabije omgeving. De trafiek was zowel kapitaal- als arbeidsintensief. De vrij
kostbare grondstofhennep moest meerdere behandelingen ondergaan alvorens geschikt te zijn om tot garens te worden gesponnen. Daama kon het doek worden
geweven, wat voomamelijk buiten de zaai- en oogsttijden plaatsvond. Ais in het

42 Simon belandde in 1760 zelfs in het beterhuis; GAA.88: 746. Kwijting lan Brants
voor verteringen Simon. Er gingen overigens meer familieleden ten onder. Van een lening
vanf3 .000 aan Abraham Fortgens, echtgenoot van nicht Margaretha van Loenen, werd in
1750 maar 10% gerestitueerd. 'Neef' Hendrik van der Heyden, schoonzoon van Abraham
Tak, vluchtte in 1748 voor zijn krediteuren en vertrok tenslotte naar New York, alwaar hij
zich ook absenteerde, Jan een verliespost vanf300 bezorgend vanwege een partij meegegeven spiegels; GAA.88: 474. Tak aan QBS 26 okt 1753.
43 GAA.88: 626. Contract 16 juni 1749; 628. Contract 1 jan 1759; 474. Koo1 aan QBS 14
feb 1755, 14 okt 1759, De long aan QBS 3 nov 1753; 476. Tak aan QBS 19 dec 1755 ; Van
Eeghen, Archief Brants, stamboom.
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voorjaar handel en scheepvaart op gang kwamen konden er aanzienlijke voorraden gereed zijn. Toen Jan Brants zich in zeildoek ging interesseren was de situatie
in de bedrijfstak niet onverdeeld gunstig meer. Invoerbeperkende maatregelen van
Engeland en toenemende concurrentie op de binnenlandse markt van Russisch
zeildoek -ondanks een invoerrecht van 5% - speelden de Hollandse rolrederij parten. 44
Over de activiteiten te Krommenie onder leiding van eerst Jacob Kool en daarna
de Van Leydens is weinig bekend. Hoewel het niet uit de contracten blijkt was de
produktie bestemd voor Quirijn Brants & Soon zelf, die op de aankoop van de
rollen gelden anticipeerde. In het najaar van 1746 vonden de eerste leveranties
plaats van de firma. Afnemer was de kamer Amsterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie.
Hoe deze eerste aanbesteding tot stand kwam is niet precies bekend. Uit de
correspondentie van een andere zeildoekleverancier, Geleijn Hurgronje (16831727), blijkt het belang van het hebben van connecties binnenskamers bij het verwerven van orders van de VOC. Op de benoeming van zijn broer in de met de
inkoop belaste equipagecommissie van de kamer Zeeland deed Geleijn in 1719
onmiddellijk navraag naar zeildoek. Daarbij speelde hij zijn troef openlijk uit:
'Soolang mijn broeder in d' Equipagie blijft, soo sal C.. .) jaarlijx daervan moeten
versorgt wesen .' Aldus slaagde Geleijn er inderdaad in aan de VOC te gaan leveren, al waren zijn verdiensten klaarblijkelijk mager. Na twee jaar lang te hebben
geklaagd over te geringe marges stapte hij over op een goedkopere producent.45
Oankzij de geschuthandel was Quirijn Brants & Soon een goede bekende van de
lei ding van de werf en de equipagecommissie van de VOC te Amsterdam. Al b1ijkt
er niets van omgang van de doopsgezinde rolreder met Amsterdamse bewindhebbers, wei werd de tweede boekhouder van de werf door Quirijn eenmaal aangeduid als een neef. Of dit veel had te betekenen is maar de vraag. Voor het vervullen
van de commissie van De Geer waren connecties van weinig belang, aangezien de
Amsterdamse kamer een sterke voorkeur had voor Finspongs geschut, dat werd
beschouwd als het beste dat er te krijgen was. Verder deed de VOC, buiten de
openbare aanbestedingen om, geen aankopen zonder tussenkomst van makelaars .46
44 S. Lootsma, ' Geschiedenis der zeildoekweverij tot ± 1860' , Historische studien over
de Zaanstreek deel 2 (Zaandam, 1950) 36-180; dit werk is mede gebaseerd op delen van
het archief van QBS . J. Hovy, Het voorstel van 1751 tot ins telling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco) (Groningen, 1966)
506-507.
45 Rijksarchief Zeeland, Archief Snouck Hurgronje: 114. Geleijn Hurgronje aan de Weduwe Bastiaen van Nooten & Soon 29 aug, 27 okt 1719, 16 jan, 20 aug 1720, 5 sep 1721.
Te Hoorn schaften bewindhebbers de behoeften van de VOC aan bij eigen touwslagerijen;
Kooijman s, Onder regenten, 94-97 .
46 GAA .88: 490. De Geer aan QBS 14 dec 1729; 522 . QBS aan De Geer 4 jul , 17 dec
1729.
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In ieder geval leert de boekhouding van de kamer Amsterdam het gevolg van het
verschijnen van Quirijn Brants & Soon op de markt voor zeildoek (zie tabel 2).

Tabel 2. lnkoop van Hollands zeildoek door de kamer Amsterdam van de VOC
1744/5

1745/6

450
800

750
750

450
800
800
800
800

1000
750
750
750
750

4900

5500

Harman Berewout
Claas Blaauw
Quirijn Brants & Zoon
Wed. Jan Bronkhorst & Zoon
Jan Hooft & Zoon
Wed. Jacob Middelhoven & Zonen
Spranger & Visser
Joannes de Wit
Totale inkoop (rollen)

1746/7

2400
2400

4800

1747/8
400
400
600
600
400
400
400
400
3600

1748/9 1749/50

1800
1800

1650
1750

3600

3400

Bron: Algemeen Rijksarchief, Archief VOC: 7144/5. Equipagejournalen kamer Amsterdam 1744-1752.47

Tussen 1744 en 1750 voltrok zich een ingrijpende wijziging in het aantalleveranciers van zeildoek van de kamer. Van de oorspronkelijke zeven bedrijven resteerde er tens lotte, naast nieuwkomer Quirijn Brants & Soon, nog maar een. Deze
verschuiving kreeg zijn beslag onder gelijktijdige daling van de prijzen . Tussen
1746 en 1751 nam de prijs van de - door aile leveranciers bezorgde - zwaarste
kwaliteit doek afmet bijna een kwart. 4R Deze ontwikketing werd ten dele veroorzaakt door dating van grondstoffenprijzen na afloop van de Oostenrijkse Successieoorlog, maar het is aannemelijk dat de VOC tevens profiteerde van de strijd om
de aanbestedingen. 49

47 Uitsluitend 'Hollands' zeildoek, te onderscheiden van carl-, ever-, grauw, hennep- en
jachtdoek. Meer over de VOC-boekhouding als bron: J.H.G. Gawronski, De Hollandia en
de Amsterdam: twee schepen een bedrijf Organisatie en materiele cultuur van de VOC in
Amsterdam in de jaren 1740-1 750 (Amsterdam, 1993).
48 De prijs van 'zwaar' doek (42-44 pond per 50 el) daalde met 23% van/26,00 tot/20,00
per 50 el. Bij de soorten 'gemeen' (40-41 pond) en ' Iicht' (37-39 pond) deden zich vergelijkbare dalingen v~~r.
49 De prijs van reinhennep aan de Amsterdamse beurs daalde tussen 1746 en 1751 met
21 %; N.W. Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis I (Leiden, 1935) 301-304. De
kostprijs van zei ldoek werd echter naar schatting voor de helft bepaald door loonkosten
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De boeken van Quirijn Brants & Soon geven nadere gegevens. In genoemde
periode verkocht de firma gemiddeld bijna 1.600 rollen zeildoek per jaar aan de
kamer Amsterdam. 50 Op een omzet vanf33.330 werd daarbij een winst gemaakt
vanf870 , een bescheiden marge van 2,6%. Het aantal van de eigen rederij betrokken rollen was niet toereikend voor het dekken van de behoefte. Jacob Kool en
daarna de Van Leydens leverden Quirijn Brants & Soon per jaar gemiddeld 960
rollen, hetgeen wei het grootste deel zal zijn geweest van de omzet te Krommenie .
De resterende rollen betrok de firma van derden, vooral van Claas Vrinden en in
mindere mate van Gerrit Backer. Begin jaren 1750 boekte Jan Brants zijn eerste
winstneming vanwege de rolredersactiviteiten. Zijn halve aandeel hierin was op
jaarbasis goed voorf420Y In totaalleverde de zeildoeknegotie hem in deze peri ode
per jaar gemiddeldf 1.290 op.
Duidelijk is dat er geen sprake was van gelijkwaardigheid tussen de eigenlijke
rolreders en hun financier/afnemer. Door de scheiding van de resultaten van produktie en handel werden de eersten immers buiten het profijt gehouden van de
verkopen aan de VOC . De langlopende leningen van f6.000 a 3% die de Van
Leydens in 1752 bij Quirijn Brants & Soon opnamen, zijn een aanwijzing dat het
hun aan de middelen ontbrak om zelfstandig grote leveranties te kunnen verzorgen.
Was zijn positie derhalve relatief gunstig, toch zou juist het tegenvallen van de
resultaten verklaren waarom Jan Brants, niettegenstaande het succes bij de kamer
Amsterdam, naarstig op zoek ging naar alternatieve afzetmogelijkheden. Begin
jaren 1750 trachtte hij Hollands zeildoek te slijten in Lissabon en Newcastle en
gaf tevens een partijtje op proef mee aan een schipper. Na een teleurstellende
verkoop te Cadiz werden de exportpogingen echter spoedig gestaakt. 52 Ook binnen de Republiek werd gezocht naar nieuwe markten. In Abraham Tak trof Jan een
ouwe rot in de zeildoeknegotie. De Amsterdamse rolreder informeerde tussen 1749
en 1754 tot drie keer toe bij Tak naar de mogelijkheden in Zeeland. Maar Tak gaf
hem weinig hoop en had ook geen fiducie in proetleveranties . Reders en zeilmakers 'hadden hunne correspondenten' en waren niet over te halen. Smokkel(in 1765 kostte de produktie van bijna 1700 rollen QBS een kleine f 19.000 aan spin-,
weef-, en andere lonen: GAA.88: 630). Het is niet aannemelijk dat de in de regel starre
arbeidslonen eenzelfde scherpe daling doormaakten.
50 In 1750 werden aan drie andere afnemers 172 rollen voorf3.390 verkocht, slechts 2%
van het totaal.
51 Gerekend over zeven jaar vanaf 1745 . Winsten van rederij en handel werden onregelmatig geboekt en zijn, omwille van de overzichtelijkheid, in het vervolg evenredig
toegerekend aan voorafgaande jaren. De cijfers voor de rolrederij tot 1765 in GAA.88: 77 .
Grootboek Jan Brants, folio 40.
52 GAA .88 : 528. QBS aan Van Hogerwoert, de Waal & Compo te Lissabon nov 1750,
QBS aan Beumer & Lespinasse te Cadiz, okt 1751 , 1 feb 1753; QBS aan Charles Green te
Newcastle 27 mrt 1753.

WESTERA \-lET MAATSCI-IAPPELIJK VERMOGEN VAN DE FAMILIE BRANTS 135

vaart op Engeland, waarop Taks eigen zeildoekhandel in het recente veri eden had
berust, was met het eindigen van de Oostenrijkse Successieoorlog nagenoeg verdwenen. Yoor wat de behoeften van de Zeeuwse admiraliteit en de grote handelscompagnieen aanging was de situatie evenmin rooskleurig. Tak had in de jaren
1734-1743 onafgebroken een kwart van het benodigde zeildoek aan de kamer
Zeeland van de VOC geleverd, maar nadien waren de aanbestedingen zijn neus
voorbijgegaan. De oorzaak daarvan kon hij 'niet overtuigend nog voorsigtig' aangeyen. Wei stond vast dat recente pogingen van anderen om een aandeel in de leveranties te veroveren 'zeer nadeelige uytkomsten & vee I verdrietelijke moeylijkheden'
hadden opgeleverd 'veroorsaackt door de onverwinnelijke precysheyt der exam inatie die de aangenomen koopmanschappen in het leveren moeten ondergaan.' Nu
was het Jan Brants er niet louter om te doen zelf orders te verwerven in Zeeland.
Hij wilde ook best gevestigde relaties bedienen. 'Die leveranciers hebben zekerlijk geen eyge zijldoekfabriek', zo hield hij Tak voor, 'en moeten bijgevolg van en
bij andere inkopen. Ais wij haar nu zulk goed doek en tot minder prijs konden
leveren, mogelijk dat 't eyge intrest daartoe overhaalde, al hebben zij vrinden en
bekenden daarvan zij te vooren gewoon zijn geweest te neemen.' Tak zag hiertoe
evenwel geen enkele kans : ' De leveranciers van het zeyldoek hebben zulke enge
banden met den fabriqueur &cetera, dat ik gevoeJig ondervonden hebbe dat daar
geen yinger tusschen te drayen is voor het tegenwoordige. '53
Bleek Quirijn Brants & Soon niet in staat door te dringen tot markten buiten
Amsterdam, thuis deden zich gunstige ontwikkelingen voor. Samen met de Weduwe Jan Bronkhorst & Zoon hield de firma vanaf 1748/49 de voorziening van de
YOC blijvend in handen. 54 In de periode 1752-1755 leverde Brants gemiddeld
2.075 rollen per jaar aan de kamer Amsterdam. 55 Door een geringe verhoging van
de verkoopprijzen steeg de winst op een omzet van/39 .250 tot/2.175, ruim een
verdubbeling van de marge tot 5,5%.56 Door inschakeling van Pieter van Leydenongetwijfeld dezelfde die in 1759 de leiding over de gemeenschappelijke activiteiten op zich zou nemen - kon Comelis van Leyden de jaarlijkse levering van
rollen aan Quirijn Brants & Soon opvoeren tot gemiddeld 1.700 stuks. Daarbij

53 GAA.88: 528. QBS aan Tak 18 jul 1749,22 jan 1751, 14 mei 1754; 476. Tak aan QBS
25 feb 1751 , 7 mei, 14 jun 1754. Vol gens Tak had de Vlissinger Pieter van Goethem de
aanbestedingen meestal verworven.
54 ARA VOC : 7155-7156. lournalen Kmr Asd 1748-1756.
55 Buiten beschouwing blijft dat in 1752 tegen inkoopsprijs 100 rollen werden geleverd
aan Bronkhorst.
56 De verkoopprijs van zwaar doek bedroegj20,00 totj20,50 per 50 el. QBS kocht in
tegen vaste prijzen per rol, bij Van Leyden voorjI8,50. De oorspronkelijk op 50 el gemeten rollen leverden door krimp echter minder uit, in geval van Van Leydens rollen 47-48
el. Effectieflag de inkoopsprijs dus zo ' n 5% hoger en kostte het zeildoek van Van Leyden
omtrentjl9,43 per 50 el.
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nam ook de winsttoekenning aan Jan uit Krommenie toe tot/680 per jaar, zodat de
resultaten over de hele linie duidelijk verbeterden.
Het is zeker niet uitgesloten dat Quirijn Brants & Soon en de Weduwe Jan Bronkhorst & Zoon van meet af aan hebben samengewerkt om de aanbestedingen van de
kamer Amsterdam in handen te krijgen en te houden. Vanaf 1751 leverde namelijk
de combinatie 'Brands & Bronkhorst' zeildoek aan de admiraliteit van Amsterdam. Over de precieze afhandeling van deze transacties is weinig bekend omdat ze
plaatsvonden buiten Quirijn Brants & Soon om. Uit de boeken blijkt slechts een
herhaaldelijk uitkeren van 'avance' door Bronkhorst. 57 Het ging in de vredesjaren
1751-1755 niet om grote hoeveelheden. De combinatie leverde weliswaar bijna de
helft van het Hollandse doek dat de admiraliteit kocht, maar dat waren voor gemiddeld /4.400 nog geen 200 rollen per jaar. Niettemin hield Quirijn Brants &
Soon er op jaarbasis/220 aan over. 58
Was de situatie op de thuismarkt al niet slecht, het kon natuurlijk altijd beter. In
augustus 1755 werd een overeenkomst gesloten tussen Brants, Bronkhorst en een
derde bedrijf, Theodorus Bisdom & Zoonen te Haastregt. Bij onderhandse of pub lieke aanbestedingen van zowel de kamer Amsterdam van de VOC als de admiraliteit
van Amsterdam zouden de drie rolreders ieder een quotum mogen leveren. Van de
orders van de Compagnie elk een derde, van die van de admiraliteit Bisdom de
he 1ft en de twee anderen een kwart. Er werd onafhankelijk van elkaar ingeschreven en leveranties zouden ook uitsluitend op naam van de aannemer plaatsvinden.
Tevoren zouden in onderling overleg weI eerst de prijzen worden vastgesteld, al
treedt het contract hierover niet in details. 59
Voor vorming van het kartel waren zowel tijdstip als deelnemers opportuun gekozen. In 1755 raakte de Republiek in oorlog met Algiers (tot 1758) en kondigde
het uitbreken van de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) zich reeds aan. De bestellingen van de Amsterdamse admiraliteit waren groter dan tevoren . Bisdom was in
de voorafgaande jaren de belangrijkste der andere leveranciers van het college
geweest. De eerstvolgende jaren besteedde de admiraliteit, net als de kamer Amsterdam van de VOC, al het benodigde Hollandse zeildoek aan bij een of meer van

57 Gegevens over de bijdrage van QBS zijn schaars: in 1752 werden tegen inkoopsprijs
100 rollen geleverd aan de partner, in 1756 werdf4.000 verstrekt 'voor te doene leeverantie aan de admiraliteyt'.
58 ARA Generaliteitsrekenkamer: 560-566. Rekeningen Admiraliteit van Amsterdam
1750-1755; in deze staten worden de diverse soorten zeildoek niet altijd van elkaar onderscheiden, waardoor het getal Hollandse rollen - doorgaans de enige variant die QBS leverde - niet precies is te bepalen.
59 GAA.88: 627. Contract II aug 1755. Zo nodig werd met meerderheid van stemm en
besloten. Voor ander dan Hollands doek werden bepaalde uitzonderingen gemaakt, maar
dit was voor QBS nauwelijks van belang.
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de kartelpartners, en bovendien ook de meeste andere soorten doek. 60 Pas in 1761
wist een buitenstaander, Jacobus Middelhoven, een dee I van de opdrachten in de
wacht te slepen. De reaktie van de drie liet niet lang op zich wachten. Waarschijnlijk
al in augustus 1761 en zeker in 1762 participeerde Jan Brants nog maar voor een
kwart in de leveringen aan de kamer Amsterdam. Middelhoven was blijkbaar ijlings in het kartel opgenomen. Saillant detail hierbij is dat deze firma vijftienjaar
eerder had behoord tot de leveranciers van de kamer die voor Quirijn Brants &
Soon hadden moeten buigen!
Oppervlakkig gezien lieten Brants en Bronkhorst met hun aanpak anderen delen
in de leveranties aan de VOC zonder daarvoor iets terug te krijgen . De combinatie
leverde immers ook v66r 1755 al ongeveer de helft van het door de admiraliteit
aangekochte doek. In monopolistische situaties hoeven afnemende verkopen echter nog geen vermindering van winst of rentabiliteit te betekenen, integendeel. In
de jaren 1756-1763 leverde Quirijn Brants & Soon voor eigen rekening gemiddeld nog maar 1.050 rollen aan de kamer Amsterdam, bijna allemaal afkomstig
van Pieter van Leyden.6J De verkoop ter grootte vanf24.625 bracht een winst van
fl.990 per jaar, een marge van 8,1%, terwijl ook de rolrederij goed draaide en
f l.150 per jaar opleverde. 62 Ofschoon de afzet van rollen dus met bijna de helft
daalde, nam de absolute winst van produktie en handel samen toch nog toe, van
f2.855 in 1752-1755 totf3.140 in 1756-1763. Daarnaast werden in deze jaren
door het viertal ook goede zaken gedaan met de Amsterdamse admiraliteit, die
gemiddeld voor f29.450 zo'n 1.1 50 rollen van verscheidene soorten afnam. 63
Bronkhorst keerde Brants voor 'avance' hierop gemiddeldf485 per jaar uit.
Het is echter moeilijk te bepalen of en in hoeverre het kartel misbruik maakte
van zijn positie om de winsten op te schroeven. De oorlogsomstandigheden in
juist deze jaren kunnen met zich hebben meegebracht dat voor de aan lager wal
geraakte zeildoekexport van de neutrale Nederlandse Republiek de wind weer eens
uit de goede hoek ging waaien. Onveiligheid ter zee, stijging van vracht- en verzekeringstarieven, de jacht van Engelse oorlogsbodems op voor de Franse vijand bestemde contrabande, het kan allemaal in het voordeel hebben gewerkt van de centraal gelegen Nederlandse zeildoekindustrie. Onder dergelijke omstandigheden
60 ARA VOC: 7157-7158. lournalen Kmr Asd 1756-1764; ARA Generaliteitsrekenkamer: 567-571. Rekeningen Adm Asd 1756-1760.
61 Vanaf 1759 werden de rollen van Bronkhorst, Bisdom en vanaf 1762 die van Middelhoven in de rekeningen opgenomen, maar ze werden zonder noemenswaardige winst 'door
ons voor hun' aan de VOC geleverd. Deze leveranties zijn buiten beschouwing gelaten.
QBS leverde zelftweemaal via Bronkhorst aan de VOC.
· 62 Hiervan werd Bisdom tweemaalf350 uitgekeerd omdat QBS voor hem 100 rollen had
geleverd, Bronkhorst kreeg f945 aan onkostenvergoedingen en om onbekende redenen
werd ook Claas Hoofd eenmaalf275 betaald.
63 ARA Generaliteitsrekenkamer: 567-574 . Rekeningen Adm Asd 1756-1763.
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konden uiteraard ook de VOC en de admiraliteiten niet ontkomen aan prijsstijgingen. 64
De totstandkoming van de samenwerking was voor Jan Brants in ieder geval
aanleiding zijn belangen in de rolrederij uit te breiden. In 1756 kocht hij voor
/1 .075 de andere helft in het huis en de werkplaats te Krommenie . Met de afloop
van het jaar 1764 kwam er ook aan de betrekkingen met Van Leyden een einde.
Jan nam de rolredersactiviteiten geheel in eigen hand. Te Krommenie werd een
bedrijfsleider aangesteld, Jacob Groot, die voor zijn diensten een jaarsalaris van
/500 genoot, in 1780 eenmalig verhoogd tot/600. Niet toevallig yond ook deze
tweede vergroting van het belang plaats kort na het uitbreiden van de samenwerking
met andere zeildoekfabrikanten.65
Tevreden over de situatie waren de vier samenwerkende rolreders namelijk nog
niet. In de herfst van 1764 kwam het tot een nieuw contract, waarbij onder vergeIijkbare condities nog twee deelnemers tot het kartel werden toegelaten, Claas
Hoofd & Zonen en Comelis van Nooten, de laatste evenals Bisdom gevestigd te
Haastregt. Het nieuwe kartel zou de aanbestedingen van de diverse kamers van de
VOC onderling verdelen. 66 Van levering aan admiraliteiten werd niet gerept, al
blijkt uit de diverse boekhoudingen dat Quirijn Brants & Soon daar via Bronkhorst wei bij betrokken bleef.
Om duistere redenen rechtvaardigden de ondertekenaars zich in de overeenkomst van 1764 uitvoerig voor hun samenwerking. Op zichzelfnogal merkwaardig voor een document waarvan mag worden aangenomen dat het niet was bestemd voor onbevoegden, maar daardoor is het wei mogelijk de motieven aan te
geven van Brants en Bronkhorst, om eigener beweging het aandeel in de leveranties aan de kamer Amsterdam nog eens terug te brengen. Het blijkt dat de zes
rolreders het niet hadden begrepen op het 'Iaage inschrijven van de prijsen van de
zijldoeken' bij de VOc. Daardoor werd niet aileen het 'behoorlijk nut van leveranciers, fabriqueurs en arbeijtsluyden' getroffen, maar ging noodgedwongen ook
de kwaliteit van het vervaardigde doek, 'meer en meer op de menagie uytgehaald
wordende', achteruit. Voor de Hollandse zeildoekindustrie, die enkel 'door betameIijk animo in de prijzen en in deugdzaamheyd' het buitenlandse, met name Russische, produkt zou kunnen overtreffen, was dit zeer schadelijk.67 Daamaast waren
de fabrikanten ontstemd over het onophoudelijk geklaag van de Compagnie over
64 Voor de VOC steeg de prijs van zwaar doek tussen 1756 en 1763 van/20,50 naar
/29,75 per 50 el , 45%. Reinhennep werd op de Amsterdamse beurs maar 11 % duurder;
Posthumus, Prijsgeschiedenis, 301-304.
65 GAA.88: 77. Grootboek Jan Brants; 630. Administratie Jacob Groot 1764/5-1790,
1797,1801-1802, 1804.
66 GAA.88: 629. Contract 5 sep 1764.
67 Slechts een kwalitatief superieur produkt kon in staat zijn de Hollandse rolrederij 'te
maintineeren, en veele duyzende van arme lieden, in diverse der geunieerde provintien,
haar brood te verzeekeren '.
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tekortkomingen van de aangeboden waar en het 'zeer mishandelt' retourneren van
afgekeurde rollen. Directe aanleiding voor de samenwerking vormde tens lotte 'de
ongemeen grote eysch' van met name van de kamer Amsterdam, die de aanbestedingen voor langere termijn hoopte vast te leggen. De zes rolreders schrokken er
voor terug dusdanige, al te grote verplichtingen afzonderlijk aan te gaan.
Nu rechtvaardigden kwaliteitseisen en de omvang van aanbestedingen ook zeker de nodige voorzorgsmaatregelen. Een leverancier van de Compagnie kon pas
op betaling rekenen als hij zijn verplichtingen stipt was nagekomen.68 Ook de
machtsverhoudingen in de Republiek waren een factor om rekening mee te houden. Het sluiten van contracten met 'zijn meerderen en zulke die de explicatie
daervan aan zig zelven kunnen neemen, en dus niet anders te considereeren als
maar van een kant verbindende en obligatoir' vond Jan Brants weinig aanlokkelijk.69 Hieraan viel bij de van regenten vergeven VOC en admiraliteiten echter niet
te ontkomen, maar allicht kon samenwerking in een quote-kartel de risico's verminderen of tenminste spreiden. Dat uit de briefwisseling van de kartelpartners
vooral zorg spreekt over de kwaliteit van elkaars doek zal wei geen toeval zijn. 70
In de samenwerkingsovereenkomsten ontbraken bepalingen voor ingebrekestelling van nalatige deelnemers niet.
Blijft de vraag in hoeverre het kartel van 1764 er in slaagde de totale winst
(verder) te vergroten of te beschermen. Helaas zijn de al te summiere aantekeningen van Jan Brants over de jaren 1764-1767 niet goed te ontwarren. In geval de
leden van het kartel meenden de verkopen aan de VOC geheel in handen te krijgen, dan kwamen zij in hun verwachtingen bedrogen uit. Wei slaagde Bisdom erin
door te dringen tot de kamer Zeeland en hadden Van Nooten en Hoofd een sterke
positie te Delft en vermoedelijk Rotterdam. 71 Te Hoorn en Enkhuizen was en bleef
de leverantie echter voorbehouden aan anderen, terwijl juist de zo cruciale hegemonie bij de kamer Amsterdam verloren ging. Tot en met 1763/64 hadden Brants
en Bronkhorst - althans in naam - de alleenverkoop van zeildoek aan deze kamer
68 GAA.88: 476 . Tak aan QBS 12 jan 1751: 'Een gebrekkelijk leverancier met geen reden betalinge voor het aangenomen dee I kan vergen, maar dat moet blijven staan tot hij
voor 't gerefuseerde of afgekeurde ander & voldoende in de plaats gelevert heeft, derhalyen een aanzienlijk capitaal in ongebruik rustende' .
69 GAA.88: 529. QBS aan De Geer 4 aug 1756.
70 QBS hield enige extra voorraad aan om afgekeurde rollen direkt te kunnen verwisselen, omdat dan de werfleiding niet op de hoogte hoefde te worden gesteld. Het 'uytschieten' van grote aantallen rollen van een partner - de aannemer 'niet als oneer' brengend kon grote consternatie veroorzaken; GAA.88: 472. Bisdom aan QBS 26 jul, 8/13 aug
1757; 529. QBS aan Bisdom 1/12 aug 1757.
71 QBS leverde via Bisdom in Zeeland en via Van Nooten in Delft en Rotterdam. Het
enige bewaardgebleven boek van deze kamers is ARA VOC: 14084. 10urnaal Kamer Delft
1768-1772, waaruit blijkt dat Van Nooten en Hoofd in 1768/69 en 1769/70 de enige leveranciers waren, maar dat er daarna ook anderen leverden.
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behouden. In het voorjaar van 1765 traden er echter diverse nieuwe leveranciers
op en in de jaren daarna verwierf het kartel hooguit de helft van de jaarlijkse
aanbestedingen. 72 De gevolgen bleven niet uit. Gemiddeld verkocht Quirijn Brants
& Soon tussen 176"8 en 1775 van de 1.190 rollen er nog maar 440 aan de kamer
Amsterdam, die op een omzet van /9.550 een winst gaven van /320, een verschrompeling van de marge tot 3,4%. De overige 750 rollen werden geleverd aan
de kartelpartners ofte Krommenie door Jacob Groot verkocht. Op het conto van
de rolrederij kon een jaarlijkse winst van gemiddeld /830 worden geschreven,
terwijl van Bisdom en andere partners per jaar nog/90 aan 'avance' op in Zeeland
en het Zuiderkwartier aan de VOC verkochte rollen werd ontvangen. In tegenstelling tot de voorafgaande jaren blijkt in deze peri ode de te Krommenie gehouden kapitaalgoederenvoorraad uit de boeken, zodat ook de rentabiliteit van de
bedrijfsuitoefening kan worden benaderd. De totale winst per jaar van gemiddeld
/1.240 op een investering van gemiddeld/27.345 betekende een bescheiden rendement van 4,5%.73 Ais troost kon gelden dat de positie bij de Amsterdamse admiraliteit wei behouden bleef, al zakten de verkopen aan deze instelling na het eindigen van de Zevenjarige Ooriog weer in. Quirijn Brants & Soon kreeg in de periode
1768-1778 van Bronkhorst gemiddeld nog /230 per jaar voor het aandeel in de
winst uitgekeerd. 74
Toch was met het betrekkelijke falen van het kartel de koek voor Jan Brants niet
op. De inzinking van de winstgevendheid van zijn zeildoeknegotie lijkt namelijk
meer te maken te hebben gehad met het eindigen van de internationale ooriogstoestand dan met het teloorgaan van de bevoorrechte positie bij de kamer Amsterdam.
In 1776 begon met de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring een nieuwe ronde
van ooriogvoering, waarin niet aileen Engeland en de jonge Verenigde Staten,
maar ook Spanje, Frankrijk en eind 1780 de Republiek betrokken raakten . Op Jans
inkomsten uit zeildoek had dit een bijzonder gunstig effect. 75 De verkopen in 17761778 maakten een sprong naar 1.475 rollen per jaar, maar de winststijging was
nog veel sterker. De betekenis van de verkopen aan de kamer Amsterdam bleef
72 ARA.VOC: 14570. Journaal Kmr Hm 1764-1768; 14866. Journaal Kmr Enk 17641768 ; 715917161. Journalen Kmr Asd 1760-1764. Andere leveranciers te Amsterdam:
Pieter Cuijper & Zonen, Simon Decker, Pieter de Jong, Jan Kaars, Jacob Kruijt en Gerrit
de Lange.
73 Bestaande uitf23.795 aan gelden in kas, grondstoffen en voorraden gereed produkt
(gemiddeld 268 rollen),f 1.000 aan gereedschappen enf2.550 voor het bedrijfsgebouw.
Over eventuele voorraden en andere investeringen te Amsterdam ontbreken gegevens;
GAA.88: 77. Grootboek Jan Brants; 630. Administratie Jacob Groot 1768-1775 .
74 De winst op leveranties aan de admiraliteit is in de rentabiliteitsberekening buiten
beschouwing gelaten . Uit de boeken blijkt slechts het afstaan van te verwaarlozen aantallen rollen aan Bronkhorst.
75 De prij zen van zeildoek daalde tussen midden jaren 1760 en midden jaren 1770 met
ongeveer eenderde, om eind jaren 1770 weer terug te keren op het eerdere hoge niveau.
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beperkt tot gemiddeld 570 rollen voorfI5.400, met een marge van 2, I % een winst
vanf330 gevend. De winsttoekenningen door kartelpartners van gemiddeldf235
waren ook niet bijzonder hoog. Maar de rolrederij boekte geweldige resultaten:
fl.900 winst in 1776, f4.300 in 1777 en liefstf7 .700 in 1778, het laatstejaar
waarvan de boekhouding is bewaard gebleven . De totale gemiddelde jaarwinst in
deze periode van bijna f5.200 betekende op een nauwelijks gewijzigde gemiddelde kapitaalgoederenvoorraad vanf26.750 een rendement van liefst 19,4%. Daarmee lijkt te zijn aangetoond dat het wei en wee van de Nederlandse zeildoekindustrie minder afhing van de eventuele afscherming van delen van de binnenlandse
markt dan van de internationale situatie.
Staan we hier even stil bij de tegenstelling tussen Klein en Veluwenkamp over
ondernemersgedrag, dan kan worden gesteld dat het bestaan van samenwerkingsverbanden of kartelovereenkomsten nog niet hoeft te wijzen op een (sterk) verminderd competitieffunctioneren van de economie in de Republiek en zeker niet
van de internationaal georienteerde stapelmarkt. Voor het vergelijken van de resultaten van Quirijn Brants & Soon met de ontwikkeling van de zeildoeknegotie in
zijn geheel zijn nauwelijks gegevens beschikbaar. In de periode 1746-1765 bleef
de totale zeildoekproduktie te Krommenie vrij stabiel op ongeveer 25 .000 rollen
per jaar. Door de achteruitgang gedurende de achttiende eeuw van de bedrijfstak
in zijn totaliteit steeg daarmee wei het aandeel van Krommenie in de produktie van
zeildoek in de Zaanstreek, volgens Lootsma van de helft naar driekwart. In de
volgende twintigjaren handhaafde de produktie te Krommenie zich op 23-24.000
rollen. Het getal rolreders benoorden het IJ nam intussen afvan 58 in 1747, waarvan 41 te Krommenie gevestigd, naar 40 in 1776, waarvan er zich 33 te Krommenie ophielden.76 Derhalve bestond het kartel van de zes rolreders - waarvan vier te
Krommenie gevestigd -uit maar een kleine minderheid van het totale aantal Hollandse zeildoekfabrikanten. De aanwezigheid van zoveel potentiele leveranciers
moet strikte beperkingen hebben gesteld aan de speelruimte van het kartel. 77 Niet
zonder reden was het de deelnemers verboden samen te werken met andere rolreders. Om naleving van dit voorschrift te garanderen was voorzien in 'verbeurte
van 1.000 gouden ducaten aan de diaconiearmen' te Amsterdam, een dwangsom
van ongeveerf5 .500. 78
Dit in aanmerking nemende is duidelijk, nog afgezien van de beschikbaarheid
van ander dan Hollands zeildoek in de Republiek, dat de invloed van het kartel op
de prijsvorming - toch het belangrijkste wapen om het 'behoorlijk nut' der deelne76 Lootsma, ' Zeildoekweverij', 44, 121, 14 I.
77 Waarschijnlijk waren er meerdere samenwerkingsverbanden tegelijk actief. In 1758
werd vanwege de aanbestedingen van de VOC enkele malen overlegd met drie andere
rolreders: Hoofd, Kruijt en Middelhoven. Het resultaat van de bijeenkomsten blijkt niet;
GAA.88 : 530. QBS aan Bisdom 4 apr, 27 jun 1758.
78 GAA.88 : 627. Contract I I aug 1755 ; 629. Contract 5 sep 1764.
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mers te garanderen - beperkt moet zijn geweest. De zes samenwerkende rolreders
speelden beslist een prominente rol in de behoeftebevrediging van de grootste
afnemers in de Republiek; dat bewijst echter niet dat deze de weerloze slachtoffers
waren van naar overwinsten strevende monopolisten. Vloot en VOC hechtten ongetwijfeld meer belang aan de kwaliteit van geleverde waar en aan het tijdig plaatsvinden van leveranties dan louter aan de hoogte der prijzen, terwijl tevens kan
worden aangenomen dat deze machtige klanten hun eigen belangen niet uit het
oog verloren. 79
Anderzijds is gebleken dat de samenwerkingverbanden waarbinnen Jan Brants
opereerde bevorderlijk zijn geweest voor zijn interesse in de bedrijfstak. Rentabiliteit was echter ondergeschikt aan continu"iteit. Door zich toe te leggen op leveranties aan de veeleisende VOC konden de kartelpartners zich blUvend van klandizie verzekeren, waarbij in geval van buitenlandse conflicten kon worden
geprofiteerd van een aantrekkende markt. Het advies dat Jacob Groot gaf aan Jans
zoon en opvolger Jan Jacob Brants in 1787, een tijd van ernstige teruggang in
bedrijvigheid, is illustratiefvoor de bedrijfsvoering. 'Doordien er niet veel debiet
in 't seildoek is', zo meldde Groot, 'soude UEdele vader de prijs stell en soo laag
als doenlijk was .' Jan was in december 1782, nog bij bestaan van het kartel, overleden. De woorden van Jacob Groot reflecteerden de houding, niet van iemand die
dankzij een collectief monopolie de markt in zijn greep had, maar van iemand die
gewoon was prijsstelling te hanteren als concurrentiewapen. 80
Behoedzaamheid vormde een opvallende karakteristiek van het ondernemerschap van Jan Brants. Dat kon verliezen weliswaar niet geheel uitsluiten - men
denke aan de scheepsparten -en hield het rendement van investeringen soms op
een bescheiden niveau. Maar op termUn resulteerde het toch in een substantiele
bijdrage aan de financiele component van het maatschappelijk vermogen van de
Brantsen.
Na 1778 bleef de rolrederij te Krommenie nog bijna dertigjaar in Brantse handen,
al is er door het ontbreken van de belangrijkste boeken niet zo heel veel meer over
te zeggen. Uit enkele bewaardgebleven brieven uit de jaren 1780 blijkt dat het
kartel de in het laatste contract overeengekomen tijd van twintigjaar uitdiende en
Quirijn Brants & Soon na 1784 aileen verder ging. Niet Langer waren oude afnemers als de VOC belangrijk en er werd zelfs enige export naar de Verenigde Staten
gepLeegd. In de dure jaren 1783-1799 bedroeg de kapitaaLgoederenvoorraad van
de zeiLdoekfabriek gemiddeldjS0.3S0, bijna het dubbele van wat in de jaren 176879 Een voorbeeld daarvan, zij het uit een latere peri ode, is de mededeling van de bedrijfsleider te Krommenie dat de door de admiraliteit van Amsterdam verlangde prijzen
zo laag waren dat ze de produktiekosten niet eens zouden kunnen dekken; GAA.88: 474.
Jacob Groot aan QBS 13 jan 1788.
80 GAA .88: 474. Jacob Groot aan QBS IS mei 1787.
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1778 het geval was geweest. Op een jaarlijkse verkoop van bijna 1.300 rollen
werd nog een winst gemaakt van gemiddeldf2.440, een rendement van 4,8%. In
een tijd waarin de zeildoekweverij het zwaar had te verduren en de produktie te
Krommenie met een kwart terugging tot zo'n 18.000 rollen, was dit geen slecht
resultaat. 81
In de eerste jaren na de eeuwwisseling werden er op de zeildoekweverij nog
gemiddeld 480 rollen gereed. In 1806 stootte Jan Jacob Brants de rederij echter af.
Gedurende het Continentale Stelsel van Napoleon verdween in Krommenie de
zeildoekindustrie bijna van de aardbodem . Tot en met 1808 had de nering zich nog
redelijk staande weten te houden, maar in de periode 1810-1813 duikelde de produktie omlaag tot 5.500 rollen per jaar. De oude heer Brants was niet de enige die
zijn bedrijf eraan gaf. In 1815 waren er te Krommenie nog maar elf rolreders te
vinden, slechts eenderde van het aantal van v66r de Vierde Engelse Oorlog.82

7. Jan Jacob Brants en de latere generaties
'Wij sijn het volmaakt met UwEdele eens', schreef Jan Brants kort voor de bruiloft van zijn zoon in oktober 1764 aan een vriend, 'dat de grootste vreugde der
ouderen bestaat in het welsijn hunne kinderen.' Opnieuw was er in kleine doopsgezinde kring een geschikte bruid gevonden, Anna Maria de Neufville (1742-1782),
enig kind van de Iinnenhandelaar Jan Isaac de Neufville. Haar vader had in 1730
weliswaar slechts een bescheiden erfdeel vanf I 0.000 gehad, maar zijn huwelijk
met Anna Bevel, enige erfgename van de Haarlemse zijdereder Simon Bevel, had
hem een fortuin vanf400.000 gebracht. Jan Jacob Brants kon na het overlijden
van zijn schoonvader in 1772 en van zijn vader in 1782 bogen op een kapitaal van
f 1.136.400, nog afgezien van de fide"i-commissaire nalatenschap van David Leeuw.
Twee weken na de oude Jan Brants overleed ook Anna Maria, vijf zoons en een
dochter onder de hoede van de weduwnaar achterlatend. 83
In de jaren tot aan de val van de Nederlandse Republiek in 1795 genoot Jan
Jacob gemiddeld een inkomen van f50.830 en spendeerde hij f28.150 per jaar
aan huishouden en kinderschare. Van dit inkomen kwamf9 .870 voort uit de verbonden goederen Leeuw. De eigen bezittingen rendeerden 3,5% en brachten
81 GAA.88: 472. Bisdom aan QBS 15 jul 1784; Van Nooten aan QBS 27 apr 1783 , 18 jul
1784; 474. Groot aan QBS 18 jul 1784,5 apr 1789. In deze periode werd tweemaal verlies
geleden; 633. Overzichten rolrederij 1783-1799, onvolledig 1800-1804; Lootsma,
'Zeildoekweverij ' , 140-141 .
82 GAA.88: 630. Administratie Jacob Groot 1801, 1802, 1804; 634. Kwijting JJB voor
Philip de Bordes vanwege het erf te Krommenie, 28 jan 1808; Lootsma, 'Zeildoekweverij " 140-14 I.
83 GAA.88: 530. QBS aan Kien, 23 okt 1764; Veluwenkamp, Ondernemersgedrag, 37,
41.
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f40.960 op, vooral ontspruitend uit onroerende bezittingen, leningen aan particulieren en buitenlandse - in toenemende mate Amerikaanse - beleggingen. Anders dan zijn vader en grootvader was Jan Jacob Brants hoofdzakelijk een
couponknipper geworden . Hij hield evenwel, direct en indirect, voeling met het
bedrijfsleven. In de stormachtige jaren van Bataafse Republiek en Franse overheersing, toen er voor het eerst permanente direkte belastingen werden ingevoerd
en er op nooit vertoonde schaal verliezen op effecten moesten worden afgeschreyen, zou dit het behoud van de rijkdom der Brantsen blijken te zijn. 84
Vanjongs af aan was Jan Jacob voorbestemd geweest om zijn vader in de negotie op te volgen. In de briefboeken van Quirijn Brants & Soon komt zijn handschrift vanaf 1755, op veertienjarige leeftijd, met enige regelmaat voor. Kort na
zijn huwelijk werd hij formeel in de zaak opgenomen. Een van de eerste dingen
die miljonair Jan Jacob echter na het overlijden van zijn vader deed was breken
met Jean Jacques de Geer.RS De voor de Nederlandse Republiek catastrafaal verlopen Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) had de samenwerking in de kanonnegotie parten gespeeld, terwijl het natuurlijk niet meer zo was dat de commissie van
het huis De Geer nog van grate betekenis was voor inkomen of stand van het
geslacht Brants. Daarnaast bracht Anna Maria waarschijnlijk een toegewijder geloofmee dan Jan Jacob van huis uit kende, wat het staken van de wapenhande\ te
meer voor de hand kan hebben do en liggen. Enkele zoons zouden actieve leden
van de doopsgezinde gemeente zijn.86
Werden de werkzaamheden voor de Heer van Finspong gestaakt, Quirijn Brants
& Soon bleef nog voortbestaan, al was Jan Jacob er sedert 1777 al substantiele
sommen aan gaan onttrekken. Van de boeken over de resterende jaren is niet veel
bewaard, al blijkt dat het bedrijf in de peri ode J 783- J794 met een gemiddeJd kapitaal van nogf109.000 een winst behaalde vanf4.800 per jaar, een rendement
van 4,4% en nog bijna 12% van Jan Jacobs inkomen uit eigen middelen. 87 De
ralrederij te Krommenie vormde het voornaamste belang van de firma, waarnaast
geen nieuwe activiteiten meer werden ontplooid. Al in 1790 werd de rekening van
de firma bij de Wissel bank opgeheven en bij de eeuwwisseling hield Quirijn Brants
& Soon formeel op te bestaan. WeI waren buiten verband van de familiefirma in
84 GAA.88: 124. Journaal 1783 -1798; 130. Balansen 1777-1812. Het kapitaal van J18
beliep in de jaren 1783-1794 gemiddeld J 1.167.230, koerswinsten en afschrijvingen inbegrepen.
85 GAA.88: 493. De Geer aan QBS 10 feb 1784: 'Dans votre lettre (... ) du 31 de decembre 1782, vous refusez d'en avoir plus longtems la commission pour la vente des canons
de Finspong' .
86 Uit GAA.565: B334 . Legaten 1678-1810, blijkt dat Quirijn noch Jan Brants geld aan
de doopsgezinde gemeente vermaakte, terwijl Jan Isaac de NeufvilleJ6.000 schonk.
87 GAA.88: 130. Balansen JJB 1777-1 812. Een stapeltje aantekeningen geeft de desbetreffende cijfers. Tot het kapitaal behoorden bovendien enke1e hope1oze vorderingen die
bij de liquidatie werden afgeschreven.
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1785 twee ondernemingen te Haarlem overgenomen. Een zijdefabriek waarmee in
de peri ode 1786-1790 zo'nf40.000 gemoeid was en waaraan Jan Jacob aan winst
en interesten per jaar gemiddeldf3 .300 overhield; en een minder succesvolle leerlooierij, voor ongeveerf23.000 op de balans staand en een onbetekenende winst
makend van op jaarbasisf 175. 88
Jan Jacob was bovendien niet van plan zijn zoons als renteniers groot te brengen. De leiding over de drie binnenlandse ondernemingen te Krommenie en Haarlem werd in 1787 door hem aan drie verschillende jongens voorbestemd, al bleek
hun eigenlijke vorming zich al gauw op een geheel ander terre in te gaan afspelen .
De oudste, mr Jan Brants (1765-1793), werd in de maand van zijn promotie te
Leiden in mei 1785 door zijn vader, voorzien van meerderjarigheidspapieren, een
moederlijk erfdeel vanf50.000 en een a2 ~% geleende som van dezelfde grootte,
ondergebracht in een compagnie met Jean Samuel Couderc en later ook Daniel
Changuion als ervaren vennoten. 89 Van de activiteiten van deze kapitaalkrachtige
onderneming is weinig meer bekend dan dat ze zich hoofdzakelijk in het buitenland afspeelden. Zo was Couderc, Brants & Changuion betrokken bij de uitgifte
van aandelen van Amerikaanse landbouwgronden, terwijl het bedrijfbij de import
in Nederland en distributie over Europa van Amerikaanse produkten in be langrijkheid slechts werd overtroffen door het gerenommeerde huis Hope & Co. Over
het geheel genomen was de compagnieschap succesvol. Bij het overlijden van Jan
Brants in 1793 bleek diens eigen kapitaal in acht jaar tijd bijna te zijn verdrievoudigd totf 145.300, grotendeels berustend onder de vennootschap.90
Bij het uitzetten van zijn andere zoons in de zakenwereld volgde Jan Jacob
Brants hetzelfde patroon. Jan Isaac de Neufville (1768-1807) nam in 1791 niet
slechts de zijdefabriek in Haarlem over, maar begaf zich tevens in verzekeringen. Jacob (1772-1828) werd in 1792 met zijnf 100.000 gekoppeld aan Eduard
't Hoen, lid van de Amsterdamse vroedschap, voormalig commissaris van de Wissel-bank en een gevestigde wolhandelaar. Goede geloofsbrieven bleken nog geen
garantie voor succes. 't Hoen & Brants moest in 1794 de betalingen staken toen de
firma bij het bankroet van een afnemer in Aken voor f 118.000 het schip inging.
88 GAA.88: 204. Stukken vanwege de zijdefabriek: contract 4 okt 1785, balansen 17861790; 554. Stukken vanwege leerlooierij. JJB werd 25 mrt 1785 toegelaten tot het gilde,
hopend op herstel van de trafiek; 130. Balansen JJB 1777-1812. Waarschijnlijk werd op
het kapitaal van de looierij nog 3% interest ge"ind.
89 GAA.88: 100. Beschikking JJB 9 mei 1787; 182. Acte 7 jun 1785, contract 30 mei
1785.
90 M.G. Buist, At spes nonfraeta. Hope & Co 1770-1815. Merchant bankers and diplomats at work (Den Haag, 1974) 320; GAA.88: 152. Stukken over de Georgia Agriculture
Company. Een van de commissarissen bij deze negotiatie was Rutger Jan Schimmel penninck; 260. Stukken over de Compagnie de Ceres; 185. Afwikkeling nalatenschap Jan
Brants. Zie ook: P.J. van Winter, Het aandeel van den Amsterdamsehen handel in den
opbouw van het Amerikaansehe Gemenebest, 2 delen (Den Haag, 1927/1933).
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Oprichting van een kredietconsortium baatte niet meer. In het najaar van 1810,
zestien jaar na de feitelijke deconfiture, kocht Jan Jacob Brants de overgebleven
vorderingen der krediteurs op en schonk een afboeking van J I 0 l.900 ' als een
present' aan zijn zoon . Jacob trok uit het faillissement zijn conclusies, liet de hem
toebedachte rolrederij te Krommenie aan zijn vader en sleet zijn verdere dagen
met biljarten,jagen en ander renteniersvermaak. Ook Jan Isaac de Neufville Brants
moet ten onder zijn gegaan. In 1807 werd zijn weduwe Louise Hartsen en hun vier
kinderen door Jan Jacob een schuld vanJ140 .600 kwijtgescholden. 91
Herinnerde dit er ten overvloede aan om voorzichtigheid te betrachten in de
handel, zelftrad Jan Jacob ten dele in de plaats van zijn overleden oudste zoon in
Couderc, Brants & Changuion. Voor niet-opeisbare participatie in het kapitaal van
de firma, waarin vanaf 1796 ook Willem Six, Heer van Oterleek, deelnam, verkreeg Jan Jacob niet slechts 3Yz% interest maar tevens een kwart van de zuivere
winst. Gemiddeld werd hem in de jaren 1793-1799 voor het ter beschikking stellen van zo'nJI90.000 liefstJ3S.300 uitgekeerd, bijna 19%. De verdiensten zouden nog spectaculairder worden. Begin 1800 kreeg David Brants (1776-1808) de
gedee!de leiding over de zaak, waarin vader Jan Jacob financiee! geinteresseerd
b!eefvoor nog een achtste dee! van de winst. Na de dood van Changuion werd de
firma eind 1803 beeindigd en werd met onmiddellijke ingang een nieuwe compagnieschap gestart onder opneming van broer Mattheus Pieter (1778-1829): Couderc, D. & M.P. Brants. Bij ontstentenis van de boeken kan over de activiteiten
van deze firma weinig naders worden gemeld, maar de winsten die in de jaren
1804-1809 werden gemaakt waren kolossaal. Op een aangewend vermogen van
gemiddeldJ763.000 werd er jaarlijksJ23 1.000 verdiend, een rendement van ruim
30%! De grootste omvang werd bereikt in 1808 met een bedrijfskapitaal van
J 1.318.000. Niettegenstaande de atkondiging van een Frans verbod op de import
van koloniale waren uit Nederland en het mislukken van goederenspeculaties te
Sint Petersburg kon er aan het einde van hetjaarJ342.000 aan de rechthebbenden
worden uitgekeerd. 92
Niet enkel de start, ook de expansie van de vennootschappen van zijn zoons was
in belangrijke mate mogelijk gemaakt door 'rentenier' Jan Jacob Brants. Zijn bijdrage in het kapitaal van de opeenvolgende firma's nam gaandeweg toe, waardoor
hij tenslotteJS60.000 ter beschikking had gesteld aan Couderc, D. & M.P. Brants.
Het was dit tijdig verzetten van de bakens dat er voor zorgde dat de ontwrichtende
jaren rond de eeuwwisseling, met buitengewone heffingen en direkte belastingen,
91 GAA.88: 204. Contract 31 dec 1790; 229. Contract 31 mei 1792; Stukken wegens
Iiquidatie 't Hoen & Brants; 233. Balansen 't Hoen & Brants; 245 . Schenking JJB 10 okt
1810; 153. Schenking JJB 28 feb 1807.
92 GAA.88: 118-122. Journalen JJB 1796-1812; 153. Stukken wegens winstdeling; 265.
David Brants aan Mattheus Pieter Brants 28/30 sep 1808; 692. Balansen Couderc, D. &
M.P. Brants 1804- 1810, 1814-1826.
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met nietigverklaring en tiercering van staatsschulden, met beurskrach en faillissementen - dingen die Jan Jacob tussen 1796 en 1812 gemiddeldf54.000 per jaar
kostten - de Brantse rijkdom toch niet vernietigden. Bleek na de nederlaag van
Napoleon eenderde tot de helft van het belegde kapitaal der Nederlandse ingezetenen verI oren te zijn gegaan, de nabestaanden van Jan Jacob Brants konden in
januari 1813 een erfenis van in totaal f 1.600.000 verdelen. 93 De vaandeldrager
van het geslacht, Mattheus Pieter, restte daarnaast een florerend bedrij[.94
Daarmee was de maatschappelijke positie van het geslacht ook in de negentiende eeuw veiliggesteld. Na de vestiging van het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden trokken de leden van de oude oligarchische geslachten in grote getale weg
uit de ingelijfde handelsstad Amsterdam waarover zij eeuwenlang hadden geregeerd. Velen maakten uiteindelijk een knieval voor koning Willem I, de erfgenaam
van hun oude dienaar de stadhouder, en lieten zich door hem in de adelstand verheffen. Was hun eigen politieke rol uitgespeeld, nu zwoeren zij trouw aan de nieuwe souverein. Ook de nakomelingen van de koopmansfamilie Brants veranderden
van houding. De nazaten van Jan Isaac de Neufville Brants en Louise Hartsen
bekleedden ambten in Overijssel en Gelderland als rechter, ingenieur en officier.
Anna Maria (1817-190 I), dochter van Mattheus Pieter Brants en Agatha Petronella Hartsen (1783-1835), huwde een man van niet rijke maar weI voorname adel,
Barthold Arnold baron van Verschuer (1809-1901). De baron werd kamerheer in
buitengewone dienst van koning Willem III; zijn vrouw dame du palais van koningin Sophie. 95 In de nieuwe eeuw verlieten de Brantsen de voorvaderlijke bolwerken en mengden zich onder de elite van het koninkrijk: buiten Amsterdam en buiten de handel.

93 J .C. Riley, International governmentfinance and the Amsterdam capital market (Cambridge, 1980) 239; GAA.88: 130. Balansen J18 1777-1812; 136. Afwikkeling nalatenschap JJB (vier scheidingen 1813-1817, de nu deelbare goederen van David Leeuw beliepen 1200.860 van het totaal, in 184113 werd er nog 125.000 vanwege bijeengehouden
goederen verdeeld); obligatie ten laste van Mattheus Pieter I feb 1810.
94 Cijfers van Couderc, D. & M.P. Brants gedurende de Inlijving zijn onbekend. In de
jaren 1814-1826 werd de firma door Mattheus Pieter en C.F. M. de Lepel voortgezet met
een grootste kapitaa1somvang van ruim/2,3 miljoen in 1825. De tegoeden van Mattheus
Pieter bedroegen gemidde1d 1830.850 en zijn winstaandeel 194.400, 11,4%; GAA.88:
691. Balansen Couderc, D. & M.P. Brants 1804-1809, 1814-1826.
95 K. Bruin, Een herenwereld ontleed. Over Amsterdamse oude en nieuwe elites in de
tweede helft van de negentiende eeuw (Amsterdam, 1980); Van Eeghen, Archiel Brants,
stamboom; FJ .E. van Lennep, Honderd jaar Hartekamp (Haarlem, 1957); in 1861 werd
dochter Mathilde Agathe Van Verschuer geschaakt door de Oostenrijkse graafVon Spaur
die zo, belust op de Brants-miljoenen, een (ongelukkig) huwelijk afdwong.
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8. Besluit
Gedurende de achttiende eeuw boekte de doopsgezinde familie Brants opmerkelijke successen en werden zij van viskopers miljonairs. De basis voor de vergroting van hun maatschappelijk vermogen werd gelegd door een reeks financieel
zeer geslaagde huwelijken, waardoor het kapitaal van verscheidene andere doopsgezinde geslachten onder de familie werd verenigd. Op dit punt wordt eerder onderzoek, dat het huwelijk heeft aangewezen als belangrijkste oorzaak van sociale
mobiliteit in de achttiende eeuw, bevestigd.
Anders dan de rijkste geledingen der burgerij van de Republiek in het algemeen
en de bestuurlijke elite in het bijzonder, hielden de teigen Brants een belangrijk
dee I van hun gelden beschikbaar voor risicodragende activiteiten. Blijkens de ondergang van menig familielid waren de gevaren reeel . Rentabiliteit was daarom
ondergeschikt aan zekerheid en het drag en van risico's werd zoveel mogelijk beperkt. Quirijn bemachtigde de vertegenwoordiging van het voomame huis De Geer.
De prijs hiervan was dat hij meer dan zijn gehele bezit aan zijn principaal te leen
moest geven. Commissiehandel was echter weinig riskant, terwijl de vertegenwoordiging de last van een geringe afkomst en gebrekkig 'fatsoen' hielp afwerpen .
Vermoed kan worden dat deze statusverhoging bijdroeg aan de opneming der Brantsen in de kringen der rijkste doopsgezinden.
Quirijns zoon Jan Brants onderscheidde zich in weinig van het naar veiligheid
en continuHeit strevende patriciaat. Het familiekapitaal werd solide belegd en ook
in de familiefirma stond degelijkheid voorop. Het ontbrak Jan daarbij echter niet
aan ambitie en in het weinig gunstige economische klimaat van de achttiende eeuw
slaagde hij er in behoorlijke tot uitstekende resultaten te behalen met de zeildoekweverij, mede dankzij samenwerking met andere rolreders in een quote-kartel. In een overigens competitieve en vooral door de wisselingen van oorlog en
vrede bepaalde markt, slaagde Jan met redelijk succes in het handhaven van zijn
positie. Voorzichtigheid was geen overbodige eigenschap. Het lot van neef Jacob
Kool was maar een enkel afschrikwekkend voorbeeld.
Jan Jacob Brants, hoewel zelfin hoofdzaak rentenier, zette de lijn van zijn voorgangers door. In de stormachtige jaren rond de wisseling van achttiende op negentiende eeuw wist hij het Brantse kapitaal betrekkelijk ongeschonden in veilige
haven te loodsen door zijn gelden en zoons tijdig onder te brengen in kapitaalkrachtige vennootschappen. Ofschoon de afstand tussen overwinning en ondergang klein was - drie zoons slaagden, twee gingen er failliet - toonde hij aan dat de
bestendige keus voor ondememerschap het belangrijkste wapen was in het arsenaal der Brantsen in de strijd voor behoud van hun maatschappelijk vermogen.

XI

Turfwinning in Holland in de achttiende eeuw:
de ontwikkeling van de vervening bij Sluipwijk
l.A. KAMERMANS

1. Inleiding
De geschiedenis van de turfwinning in Holland moet nog geschreven worden.!
Hoewel de grate betekenis van de brandstof turf voor de economie van de Republiek bekend is, evenals het feit dat ook in de pravincie Holland zelf veel turf is
gewonnen, is tot nu toe toch veel meer de aandacht uitgegaan naar de veenkolonien
en hoogvenen in andere delen van het land. 2 Globale schattingen van de omvang
van de Hollandse vervening zijn al aanwezig, evenals aanzetten tot een period isering, maar deze zijn zeer voorzichtig en niet stevig gefundeerd. 3 De Zeeuw gebruikt twee modellen naast elkaar, waarin hij concludeert dat een derde deel van
Dit artikel is een gedeeltelijke bewerking van mijn doctoraalscriptie, De vervening
rond Sluipwijk in de 18e eeuw (Rijksuniversiteit Utrecht, 1991). Een ander artikel over de
organisatie van de vervening is in voorbereiding.
2 I.W. de Zeeuw, 'Peat and the Dutch Golden Age. The historical meaning of energyattainability', A.A. G. Bijdragen 21 (1978) 3-31; T. Sto1, De veenkolonie Veenendaal.
Turfwinning en waterstaat in het zuiden van de Gelderse vallei, 1546-1633 (diss. Amsterdam 1990); K.A.H.W. Leenders, Verdwenen venen. Een onderzoek naar de /igging en
exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad (1250-1750) (Wageningen 1989); M.A.W. Gerding, Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel tussen
1550 en 1950. A.A.G.Bijdragen 35 (Wageningen 1995).
3 De Zeeuw, 'Peat and the Dutch Golden Age', 9-14; GJ. Borger 'Draining-diggingdredging; the creation of a new landscape in the peat areas of the low countries' in I.T.A.
Verhoeven (red.), Fens and bogs in the Netherlands. Vegetation, history, nutrient dynamics and conservation (Dordrecht 1992) 160 e.v.; P. van Schaik, 'De economische betekenis van de turfwinning in Nederland. Een historische verkenning', Economisch-HistorischJaarboek 32 (1969) 141-205 en 33 (1970) 186-235.
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de Hollandse turfproduktie in de zeventiende eeuw plaatsvond. Over de verhouding tussen de perioden daarvoor en daarna durft hij echter geen uitspraak te doen.
Borger constateert dat de vraag van de steden voor de turfwinning verantwoordelijk is. Omdat de stedelijke groei in de loop van de zeventiende eeuw eindigde
impliceert dit dat de meeste turf tot die tijd gemaakt is. Wat de mogelijkheden zijn
om dit beeld scherper te krijgen laat zich het best in een detailonderzoek op lokaal
niveau verkennen.
In dit artikel zal de vervening van een gebied van ongeveer 1000 ha. in en rond
het dorp Sluipwijk centraal staan. Dit dorp ligt een paar kilometer ten noordoosten
van Gouda, niet ver van de Oude Rijn in het noorden en de Hollandse IJssel in het
zuiden. Het ligt wat afzijdig van de vele aaneengesloten veenderijen ten westen
van de Gouwe en kan daardoor makkelijker als een afzonderlijke eenheid bestudeerd worden. Sluipwijk is ook een veenderij die pas aan het eind van de zeventiende
eeuw opkomt, wat het voordeel biedt dat men er de vervening vanafhet begin kan
volgen en dat zij in het algemeen goed is gedocumenteerd. Bovendien geeft zij
aanleiding tot een bijstelling en verklaring van de periodisering van de Hollandse
vervening, vooral door deze binnen het kader van de seculaire trend te plaatsen.
De omslag van deze trend in de tweede he 1ft van de zeventiende eeuw stortte de
landbouw snel in een diepe crisis. De diversiteit aan reacties hierop was groot en
op het eerste gezicht vaak tegenstrijdig, athankelijk als zij waren van de lokale
mogelijkheden. Ze liepen van extensivering in Holland tot intensivering in andere
delen van het land. Ook werd geexperimenteerd met nieuwe teelten, zoals in het
rivierengebied, waar de tabakscultuur verrassend snel van de grond wist te komen .4
Zo kan de Hollandse vervening vanafhet eind van de zeventiende eeuw het best
beschouwd worden als een defensieve reactie op de omslag van de seculaire trend.
Het was een van de laatste mogelijkheden voor de grondbezitters om nog profijt
van hun landbezit te trekken. Door eerst de historische ontwikkeling van het
veenweidegebied in grote lijnen te schetsen wordt in dit artikel duidelijk gemaakt
dat zij weinig alternatieven hadden. Bij die veranderingen kwamen zij echter in
conflict met gevestigde belangen van waterschappen en ambachtsheren, wat tot
een vele decennia aanhoudend touwtrekken leidde voordat dezen zich bij de vervening neerlegden. Omdat er geen sprake was van een plotseling toegenomen vraag
ofstijging van de turfprijzen en het aanbod van seizoensarbeiders ook opdroogde
bleef de vervening aanvankelijk op een zeer laag peil staan. Eerst in de gewijzigde

4 Jan Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland, 1500-1950. Veranderingen en verscheidenheid (Amsterdam 1992) 21-22; Jan de Vries en Ad van der Woude,
Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei (A msterdam 1995)
255,270; H.K. Roessingh, Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas
in de I7e en 18e eeuw in Nederland. A.A.G.Bijdragen 20 (Wageningen 1976).

KAMERMANS TURFWINNING IN HOLLAND

151

omstandigheden van de tweede helft van de achttiende eeuw kon zij tot volle ontplooiing komen, waarbij de structuur van de veenderij ingrijpend veranderde.

2. De beperkingen van het milieu
Yoor een goed begrip van de mogelijkheden die de bezitters van het land bij Sluipwijk hadden bij de economische veranderingen aan het einde van de zeventiende
eeuw is het nodig eerst een beschrijving te geven van de daaraan voorafgaande
ontwikkelingen in het gebruik van dit land. Het is al bekend hoe de Hollandse
veengebieden, die vanaf de elfde eeuw ontgonnen werden en geschikt gemaakt
voor landbouw, in de loop van enkele eeuwen door inklinking en oxydatie zo diep
wegzonken dat de polders nog slechts bruikbaar waren voor veeteelt, een beetje
tuinbouw en het steken van turf. s Alleen voltrok zich dit niet overal gelijktijdig en
bevonden zich halverwege de dertiende eeuw, toen het Hoogheemraadschap Rijnland al vorm begon te krijgen, nog verscheidene resten onaangeroerd veen op de
grenzen van Holland en Utrecht. Op zo'n plaats ontstond het dorp Sluipwijk. 6
De verstrengeling van ambachten en polders in dit gebied is niet eenvoudig en
menig beschrijver van Sluipwijk is zelfhopeloos verstrikt geraakt in de bestuurlijke verknoping die hij poogde te ontwarren. 7 Het ambacht Sluipwijk bestond uit
een vijftallosse delen, onafhankelijke eilanden waarvan Yrijenes en Yromade buiten het kader van de hierbij geplaatste kaart liggen (zie afbeelding 2). Daartussen
en omheen lag het grote ambacht Reeuwijk, dat hoorde tot de heerlijkheid Yoshol.
Hieruit zijn aileen de blokken 's-Gravenbroek en Yogelenzang in het onderzoek
betrokken. De heerlijke rechten over Yrijenhoef en Kalverenbroek waren in bezit
van de stad Gouda gekomen, die hen samen met de aangrenzende landen van Stein
en Willens administreerde. Waterstaatkundig was er een tweedeling in aaneengesloten gebieden, de polders Sluipwijk en Reeuwijk. Deze verschillende indelingen zijn soms hinderlijk omdat niet alle belangrijke gegevens voor het gehele gebied aanwezig zijn, maar vormen geen doorslaggevende belemmering.
De grens tussen beide polders was ook een grens voor het machtige Hoogheemraadschap Rijnland. Reeuwijk heeft in 1543 toestemming gekregen om haar overtollige water uit te slaan op de boezem van Rijnland en werd later bestuurlijk geheel
5 G.1. Borger, 'Vorming en verandering van het Hollandse landschap' Holland 10(1978)
88-91 ; G.P. van de Yen (red.), Leefbaar Laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing
en landaanwinning in Nederland (Utrecht 1993).
6 G.P. van de Yen, 'De uitwatering van de landstreek tussen Oude Rijn en Hollandse
I1ssel tot 1850' in: Ludy Giebels (red .), Waterbeweging rand Gouda van ca. 1100 tot
heden. Geschiedenis van Rijnlands waterstaat tussen IJssel en Gouwe (Leiden 1988) 13 .
7 1. Piepenbrock, Inventaris van de archieven van de gemeente Sluipwijk 1662-1870
(Woerden 1989) 3-4 geeft een inventarisatie van de verwarring.
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Afbeelding I. Overzicht van de blokken in de plasveenderij van Sluipwijk en Reeuwijk in de 18e eeuw (schaal 1:30.000, iedere ruit is 1 km 2).
en al onderworpen aan dit hoogheemraadschap. In het begin van de zeventiende
eeuw vroegen ook de grondbezitters in Sluipwijk om water op Rijnland te mogen
lozen. Dat gebeurde in 1608 tegen de gebruikelijke betalingsverplichtingen, maar
de zelfstandigheid van de polder werd hierdoor vrijwel niet aangetast, overigens
niet zonder conflicten in de zeventiende eeuw. Dit bood de ambachtsheer van Sluipwijk de mogelijkheid zich ook te tooien met de weidse titel 'Dijkgraaf van het
Heemraadschap Sluipwijk'.8
8 S.l. Fockema Andreae, Het Hoogheemraadschap van Rijnland, zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijd tot 1857 (Lei den 1934) 319-322; Van de Ven, 'De uitwatering
van de landstreek tussen Oude Rijn en Hollandse IJssel', 21-22.
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Ambacht Sluipwijk

Polder Reeuwijk
Afbeelding 2. Ambachten en polders in het gebied van de veenderij rand Sluipwijk.
Gezien de late ontginning en molenbemaling in dit gebied is de akkerbouw wellicht langer van betekenis gebleven dan in aangrenzende polders. Uit de Enqueste
naar de economische staat van Holland die de landsheer in 1494 liet uitvoeren
blijkt dat men in Reeuwijk nog wat gerst en tarwe zaaide, zij het zeer weinig, en
hennep teelde. Hoofdzakelijk hield men toch koeien . Door de plunderingen en
inundaties van de laatste jaren hadden de bewoners zeer veel schade geleden, wat

154

NEHA-JAARBOEK 1995

mede kan verklaren dat een groot deel van de mannen in deze dorpen twintigjaar
later, bij de Informacie, overgeschakeld blijkt op het spitten en delven. 9
Het turfsteken he eft hiermee zijn intrede gedaan, maar er is geen enkele aanwijzing dat de boeren hier na het turfsteken, dat zich beperkte tot de bovenste laag
van het land, zijn overgegaan op het baggeren van veen van onder de waterspiegel,
zoals elders al vanaf 1530 plaatsvond. De spaarzame keren dat in de zeventiende
eeuwse bronnen sprake is van slagturven ging het om een enkele overtreder, die
snel betrapt was, of om boeren die uitsluitend voor eigen gebruik wat veen uit de
zijsloten ophaalden.lo
De belangrijkste inkomsten die de ambachtsheren van Voshol uit hun heerlijkheid verwierven waren de hontgelden, een vaste vergoeding van 12 Yz stuiver voor
ieder hont (= honderd roeden) ingezaaid hennepland. 11 De grote vraag vanuit de
scheepsbouw naar zeilen en touwen stimuleerde de teelt van hennep, die uitstekend gedijde in de vochtige omgeving van de veenlanden. Daarom lagen tussen de
drassige en onvruchtbare weilanden honderden kleine hennepwerven, zorgvuldig
toegemaakt en intensief bemest. Zij werd dus ondersteund door de veeteelt, die
zelfbovendien zuivelprodukten voortbracht, en een zeker evenwicht tussen beide
takken van het bedrijfwas noodzakelijk. Hogendoorn spreekt om deze reden van
het 'hennep-weidebedrijf' .12
Voor de veeteelt werden deze polders echter steeds minder waard en de nieuwe
heer van Voshol omschreef zijn blokken bij Sluipwijk rond 1710 als heermoesig,
naar een plant waarvan de scherpe vezels bij de koeien inwendige bloedingen
veroorzaakten, en als pijpachtig, naar het pijpkruid dat in het veengebied de hooilanden bedekte en verstikte. 13 Waar zij woekerden kon men weinig vee meer onR. Fruin (ed.), Enqueste ende informatie upt stuck van den reductie ende reformatie
van den schiltaelen, voertijts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant
ende Vrieslant, gedaen in den jaere MCCCXCIII (Leiden 1876) 145 en 155 ; R. Fruin
(ed.), Informacie up den staet,faculteyt ende gelegentheyt van de steden en de dorpen van
Hollant ende Vrieslant am daernae te reguleren de nyeuwe schiltaelen gedaen in den
jaare MDXJV(Leiden 1866) 312-315.
9

10 Archief Hoogheemraadschap Rijnland (AHR), Oud Archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), stukken betreffende het venen in de polder Sluipwijk en het
toezicht van het bestuur van Rijnland daarop, 1617, inventarisnummer (inv.nr.) 9344;
AHR, Archiefvan de polder Reeuwijk (APR), Register van contracten en consenten, inv.nr.
8, folio (f.) 81vs-84r (30-1 -1643).
11 Rijksarchief Zuid-Holland (RAZH), archief van de Heerlijkheid Voshol (AHV), telIingen van hontge1den, inv.nrs 51, 134 en 510.
12 Jan Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland, 65-68; Harm Hoogendoom bereidt momenteel een dissertatie over dit onderwerp voor.
13 RAZH, AHV, memorien en notitien van Voshol (memorien van Voshol), inv.nr. 10, f.
128,4; J. LeFrancq van Berkhey, Natuurlijke historie van Holland IX (Leiden 1811) 90-

92.

KAMERMANS TURFWINNING IN HOLLAND

155

derhouden. Deze overwoekering kan ook al een gevolg geweest zijn van de extensivering van het landbouwbedrijf in de laatste decennia, om de kosten zo laag
mogelijk te houden. Vanaf de jaren zestig van zeventiende eeuw verdwenen nameIijk de winstmarges door de daling van landbouwprijzen en de stijging van de
belastingdruk. 14 Deze zeventiende-eeuwse omslag in de landbouw verminderde
de bestaansmogelijkheden voor de boeren dan ook op drastische wijze, vooral op
land dat toch al weinig kwaliteit had en niet vee I mogelijkheden bood, en liet hen
eigenlijk geen alternatief dan hun land als turfte gelde te maken.

3. De omschakeling naar een veenderij
Was voor de bezitters van de slechtste veenlanden het turfbaggeren een oplossing
voor hun economische problemen, andere belanghebbenden zagen zich hierdoor
in hun inkomsten bedreigd en probeerden de vervening zoveel mogelijk tegen te
houden. Vooral het baggeren werd als uiterst schadelijk en onherstelbaar gezien.
Zolang het veen in Holland van boven de grondwaterspiegel werd weggestoken,
de veenlaag niet te dik was en dit steken op bescheiden schaal plaatsvond, konden
de overblijvende putten worden opgevuld met klei ofvoedselrijker veen dat uit de
sloten gebaggerd werd. Door dit toemaken verbeterde de kwaliteit van de landen
zelfs. 15 Maar als de veenlaag een dikte van verscheidene meters had en de bovenlaag systematisch werd weggestoken, was dat ondoenlijk en zou men hoogstens
het moment kunnen afwachten waarop de hernieuwde veengroei zover was gevorderd dat men van voren af aan kon beginnen.
Dit laatste vooruitzicht verdween geheel en al toen de veenboeren bij aanvang
van de zestiende eeuw begonnen om het veen met een trekbeugel tot vier meter
diep op te halen om tot baggerturfte verwerken, zodat alleen diepe, onrendabele
waterputten overbleven. De desastreuze gevolgen die het slagturven met zich meebracht voor de diverse grondbelastingen, de belangrijkste inkomsten van de waterschappen, noodzaakten hen tot het uitvaardigen van keuren. Beperkende bepalingen om de legakkers (smalle stroken land waarop de turf gedroogd werd) te
sparen waren mogelijk, maar men probeerde vooral uitbreiding van het reeds door
turfsteken aangetaste gebied te voorkomen. 16

14 Bieleman, Geschiedenis van de landbouw in Nederland, 166-167; Jan de Vries en Ad
van der Woude, Nederland 1500-1815, 255-259.
15 G.J. Borger, De Veenhoop. Een historisch-geografisch onderzoek naar het verdwijnen
van het veendek in een deel van West-Friesland (Amsterdam, 1975) 93-94, 101 , 144 e.v. ;
Van de Ven, Leejbaar laagland, 45.
16 Fockema Andreae, Het Hoogheemraadschap van Rijnland, 152; w.J. Diepeveen, De
vervening in Deljland en Schieland tot het einde der 16e eeuw (Lei den, 1950) 31.
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Afbeelding 3. 'Kaarte van de heerlykheden Vryenes, Ravensberg, Sluypwyk, Elfhoeven, Nieuwenbroek, Roggenbroek, Oud- en Nieuw-Gravekoop, ende Vrouwmade', ca. 1760 (RAZH, topografische afdeling, collectie Hingman, inv. nr. 4181).
Naast de waterschappen verzetten zich ook ambachtsheren tegen het vervenen,
omdat dit zowel de fraaie welstand van hun heerlijkheden verwoestte als op den
duur hun inkomsten, onder andere uit tienden, achteruit zou doen gaan.17 Dit verzet laat zich weliswaar niet van begin tot eind reconstrueren, maar heeft toch voldoende sporen nagelaten. Zo liet de heer van Sluipwijk injanuari 1672 de Goudse
notaris Puttershouck aile landeigenaren van de blokken Elfhoeven en Nieuwenbroek opzoeken om een protest tegen het venen of ontgronden voor te lezen. 18
Maar de indruk die hij hiermee maakte was niet bestand tegen de inundaties en de
plunderingen die het platteland rond Gouda in het rampjaar teisterden. In de daaropvolgende zomer daagde hij vrijwel al zijn ingelanden op de beschuldiging van
vervening en schikte de zaak vervolgens door aan enkele gedupeerden een kleine
vergunning te geven van een paar hont land in totaal, waarschijnlijk bedoeld als
eenmalige tegemoetkoming. I•9
17 RAZH, AHV, memorien van Voshol, inv.nr. 10, f. 51, I.
18 AHR, archiefvan de polder Sluipwijk CAPS), klacht van Jacob Sprongh over de vervening, 1672, inv.nr. 71.
19 AHR, APS, regi sters van verzoeken en vergunningen tot vervening, 1674-1731 , inv.nr.
75, f. 1-4.
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Een werkelijk conflict ontstond pas toen de ambachtsheer na een tiental jaren
opnieuw enkele verveners voor de vierschaar liet verschijnen. Nadat de eisen ter
rolle waren gebracht en de gedaagden binnengeroepen werden, stonden bijna aile
heemraden op 'met bijvouginge van geen rechters in dese saken te sijn', waarmee
zij hun heer overleverden aan de spot van de gedaagden: 'Wij vinden hier geen
rechters, ende daer geen rechters en sijn en behouven wij niet te antwoorden maer
als daer rechters sijn sullen wij antwoorden.'20
De details van de jarenlange procedure die de verbolgen dijkgraaf aanhing voor
de Hoge Raad, waartegen de buren van Sluipwijk zich presenteerden als een zelfstandig waters chap dat nooit een dijkgraafkende, kunnen hier buiten beschouwing
blijven.21 Dat aan de ambachtsheer van Sluipwijk nooit het dijkgraafschap was
verleend was al snel duidelijk. Maar met een polder waarin de ingelandenvergadering het gezag zelf uitoefende, door buurspraken in de Goudse looihal, kon de
Hoge Raad zich ook niet verenigen en bij afwezigheid van serieuze disputanten
voor de dijkgraafwas er geen reden zijn blijkbare bezit aan te tasten. 22 De rust zou
echter niet terugkeren, ondanks herhaalde processen van de dijkgraaf en regelmatige aanmaningen van schout en heemraden, voor en aleer de vervening in Sluipwijk werd toegestaan. 23
In de naastgelegen heerlijkheid van Voshol (waar het ambacht Reeuwijk toe
behoorde) probeerde Comelis van Aerssen, die zich sinds 1710 door aankoop
ambachtsheer van dit gebied mocht noemen, het door zijn voorgangers verwaarloosde toezicht te herstellen. Zo gauw zijn heemraden van Reeuwijk een vergunning tot slagturven verleenden zonder hem daarin te kennen, spoedde hij zich naar
het Hofvan Holland om Mandament van Appel te verkrijgen op de veenboer, die
verzuimd had hem consent te verzoeken. Toen zijn heemraden zich echter aan de
zijde van deze veenboer schaarden trok hij zich onmiddelijk uit de strijd terug, om
niet met hen overhoop te liggen. Toch had hij met dit machtsvertoon zijn doe I
getroffen. Het volgende jaar kwam de secretaris hem namelijk 4 duiten betalen
over iedere vierkante roede turf, waarover de schout hem berichtte dat de veenlieden ze 'met aile willigheyt' betaald hadden en hijzelfkennelijk tevreden opmerkte: 'bijnae sonder mijn toedoen' .
Hoewel dit bedrag nog niet helemaal tegemoet kwam aan zijn wensen zag hij
zijn recht op een billijke vergoeding hiermee erkend. Hij constateerde dat sommige blokken van Reeuwijk inderdaad aileen voor de vervening nog enige waarde
20 AHR, APS, resolutien en uitspraken (resolutien), 1654-1700, inv.nr. 14, reehtdag d.d.1711-1682.
21 RAZH, arehiefvan de Hoge Raad van Holland (HR), gextendeerde sententies, inv.nr.
777, f. 185vs (d.d.28- 7-1685).
22 RAZH, HR, minuut-resoluties tot de sententies, inv.nr. 588 (d.d. 14- 7-1685).
23 AHR, APS, resolutien, inv.nr. 14; AHR, APS, register van resolutien van sehout en
heemraden, 1664- 1665, 1678-1795, inv.nr. 15 (d.d.21- 5-1687).
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hadden en was bereid om haar 'bij oogluyckinge' toe te staan, als hij maar zijn
deel zou krijgen, een afkoopsom om het verlies van de hontgelden en de andere
inkomsten die hij genoot. Dat de onderhandelingen moeizaam verliepen blijkt uit
het feit dat hij na 1718 lange tijd geen consenten meer verleende. In 1733 besloot
hij eerst om tegen een betaling vanj36,- per geconsenteerde morgen en 4 duiten
per verveende roede de uitvening van zijn landen onder 's-Gravenbroek en Vogelenzang toe te staan. 24
Ondanks de tegenwerking die de verveners ondervonden van hun ambachtsheren en polderbesturen konden deze laatsten het slagturven toch niet tegenhouden.
De landbezitters zagen geen andere mogelijkheden en het was niet in het belang
van de ambachtsheren en waterschappen als de landen in hun gebied massaal verlaten werden. Er moest dus een compromis gevonden worden, desnoods buiten de
regels om. Het intussen overwegend negatieve imago van de veenboeren laat zich
grotendeels verklaren uit deze belangenstrijd, waarin alleen de met overheidsmacht
bekleedde tegenstanders van de vervening ons hun argumenten hebben nagelaten.
Het eigenlijke begin van de veenderij moeten wij zoeken in het decennium rond
1700. De jaren tussen 1693 en 1707 geven voldoende aanwijzingen dat de bewoners geprobeerd hebben hun dorpen als veenderij erkend te krijgen en daarvoor de
gunstigste voorwaarden te creeren. Om te beginnen zijn daar een tweetal keuren
uit 1693 en 1697, verordeningen op het slagturven, uitgevaardigd door de dijkgraafvan Sluipwijk om de niet te stuiten veenboeren zoveel mogelijk aan banden
te leggen en zo de schade te beperken.2S In wezen had hij de vervening hiermee
gesanctionneerd, was hij bezweken voor de druk en bezat nu geen ander instrument meer om haar af te rem men dan de mogelijkheid consenten eindeloos te
traineren, tot ook dit rond 1710 volledig achterhaald bleek.26
Duidelijker nog geven een aantal rekwesten, verzoekschriften namens de gezamenlijke ingelanden van Reeuwijk en Sluipwijk, inzicht in het vormende karakter
van deze jaren: dat zojuist enkele van haar landen zijn ingestoken en tot turflanden
gemaakt en er nog veel meer zouden volgen als men voortaan de turf offici eel
mocht lossen en tonnen aan de Turfsingel, in plaats van via sluiproutes over de
Rijn en Kromme Gouwe weg te moeten varen, een voor beide partijen nadelige
24 RAZH, AHV, memorien van Voshol, inv.nr. 10, f. 114.6,7 en 9, f. 141.7,9, 10 en II;
AHR, APR, consent tot vervenen, verleend door Comelis van Aerssen, heer van de dorpen
en landen van Voshol , aan de inge1anden van de b10kken 's-Gravenbroek en Voge1enzang,
inv.nr. 119, (d .d. 15- 6-1733).
25 AHR, APS, keuren van het waterschap Sluipwijk, 1693-1846, inv.nr. 20, keuren 1819 (d.d.22-6-1693) en 20-21 (d.d. 14-7-1697).
26 AHR, APS , veenboeken, 1696-1817, inv.nrs. 72-74. In 1698 werden over 18 percelen
de verveende roetalen officieel geregistreerd, waarvan er maar 2 met consent. Rond 1710
zijn deze consenten alsnog verleend.
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zaak, zo hielden zij het Goudse stadsbestuur voor (1699);27 dat men inmiddels a1
vele jaren met goed succes verveende en dat de turfzowel in Gouda als elders ter
markt werd gebracht en ook bij open bare verkopingen aan de godshuizen aldaar
geleverd werd. Oat men nu genegen was mede op de inkoop van de Gemenelandsturf, voor de gamizoenen, in te schrijven, zo meldden zij de Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier (1707);28 dat men haar turf debiteerde aan vele steden,
binnen en buiten de provincie, en zelfs aan het Gemeneland, maar dat de brug over
de Kamemelksloot bij Gouda, de belangrijkste doorvaartroute, eigenlijk te laag
was om een normaal volgeladen turfschip te laten passeren en of deze met 1 a 112
voet verhoogd kon worden (Gouda, 1708).29 Distributie, afzet en transport, alles
vroeg in deze beginjaren de aandacht, waarvan de bovenstaande voorbeelden slechts
een kleine indruk geven. In deze rekwesten lijkt de veenderij haast een gemeenschappelijke onderneming door het gezamenlijk optreden van de veenlieden, maar
iedere veenman voerde zelfstandig zijn eigen bedrijf op zijn eigen perceel en op
de schaal die hij zelfbepaalde. Er waren ook geen grote veranderingen in de geografische infrastructuur nodig in dit door sloten en vaarten doorsneden gebied. De
bovenstaande verhoging van een brug is wat dat betreft de enige ingreep die in de
bronnen vermeld wordt.
Het me est merkwaardige is misschien weI het verzoek dat Comelis van Aerssen
in het archief van zijn recent verworven heerlijkheid Voshol yond, waarin zijn
ingelanden vroegen om:
'Geen visitatien noch bekeuringen van dijckgraeff en heemraeden van Rijnlant
onderworpen te sijn, gelijck in Sluipick en andere plaetsen niet gesciede, waer
door de veenderijen soude te niet gaen, de luyden verarmen, ende de landen tot
klijnen prijse soude vervallen, doch ter contrarie door de voorgang der veenderije de heerlijckheyd soude populeus worden, de neeringen vermeenichvuldigen; ende de landen merklijck gebenificieert worden.'
Hij had er aileen maar 'een simpele copie' van, geen offici eel rekwest op papier
met zegel, geen datum en geldige goedkeuring, aileen maakte hij later tussen de
regels de aantekening: 'Men staet het toe, doch het lant vlieght de schoorsteen uyt,
en men moet meedelen.' Hiermee hadden de verveners zich onttrokken aan het
goedvinden van het Hoogheemraadschap. 30
27 AHR, APR, ingekomen stukken, 1649-1870, inv.nr. 26 (d.d. 31-12-1699).
28 AHR, APS, stukken betreffende de inschrijving door de veenlieden onder Reeuwijk
en Sluipwijk voor de levering van turf aan de provincie, inv.nr. 79, (d.d. 26- 7-1707).
29 Streekarchief Midden-Holland (SAMH), oud-archief Gouda, requestenboek, 17071718, inv.nr. 203, f. 216 (d.d. 22- 5-1714).
30 RAZH, AHV, memorien van Voshol, inv.nr. 10, f. 141.4. Ik veronderstel dat dit rekwest ook van voor 1710 dateert. Het eerste verveningsconsent dat ten tijde van Cornelis
van Aerssen werd verstrekt en aanleiding gaf tot zijn ingrijpen, ging al niet meer van
Rijnland uit maar van de heemraden van Reeuwijk.
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Parallel aan de presentatie tegenover de omringende autoriteiten moesten de
veenboeren een vorm vinden voor hun eigen administratie, waarin zij hun lasten
konden voldoen. Naast verschillende afdrachten aan de ambachtsheer, onder de
namen van turfmaat of lastgeld, turftiende en dagwerk, diende een kapitaal gevormd te worden waarvan de jaarlijkse rente zou waarborgen dat het morgengeld,
de grondbelasting van Rijnland, nog opgebracht zou worden nadat de landen tot
onrendabele waterplassen waren vervallen. Deze lasten waren gesteld op een vast
bedrag, enkele stuivers per roede. Als de baggeraars in het voorjaar de veenspecie
uit het water ophaalden, werd zij voor de verdere bewerking neergeworpen over
geprepareerde legakkers, tot een dikte van een voet. Naar de oppervlakte 'vierkante roeden leggens ' bagger dat zo lag uitgespreid werden de roetalen (dat is het
aantal vierkante roeden) opgegeven en de stuivergelden geheven. J1
De polderbesturen waren de geeigende organisaties om hierop toezicht uit te
oefenen. Ieder voorjaar, in de eerste oftweede week van maart, voor het seizoen
begon, werd een ieder die wilde vervenen aangezegd zich aan te melden in het
rechthuis. In Reeuwijk moest men tegelijkertijd de consenten tonen voor de percelen waarin men wilde werken. Begin augustus werden vervolgens de geveende
roetalen opgegeven, tot die tijd mocht er nog geen turf van het veld gehaald worden. In de polder Sluipwijk hebben de heemraden in 1696 een veenboek gemaakt,
een register waarin zij voor ieder perceel deze jaarlijkse roetalen bijschreven. De
veenrekeningen, met omslagen van de administratiekosten over alle veenboeren
verschenen eerst twee jaar later.J2 Deze bronnen markeren de overgang, het moment waarop de betrokkenen hun dorp als veenderij gingen beschouwen.

4. Ontwikkeling van de veenderij in de achttiende eeuw
Dat de overgang naar een veenderij in het begin van de achttiende eeuw tot stand
gekomen is wil niet zeggen dat haar structuur daarmee vast lag en in grate lijnen
ongewijzigd zou blijven. Een vergelijking van ontwikkelingen in produktie, investeringen, bevolkingsomvang en beroepssamenstelling geeft aanwijzingen voor grate
verschuivingen halverwege de achttiende eeuw. Die veranderingen kunnen niet
los gezien worden van de algemene economische omslag.

31 Ludy Giebels, 'Het waarborgfonds van het Hoogheemraadschap van Rijnland', Holland 21 (1989) 160-184; zie voor de opgaven van roetalen en consenten van Reeuwijk:
AHR, APR, kohieren van vervening met opgave van verwaarborging en uitbetaling der
renten, 1680-1818, inv.nrs . 120-121 en de staat der gefourneerde waarborggelden in de
plasveenderij, 1824-1871, inv.nr. 138; zie voor Sluipwijk: AHR, APS, veenboeken, 16961817, inv.nrs. 72-74 en register van betaalde stuivergelden en onkosten der veenderij,
1709-1825, inv.nr. 80.
32 AHR, APS, yeenboeken, inY.nr. 72-74 en veenrekeningen, 1698-1850, inY. nr. 70.
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Het zijn de veenboeken en consentregisters die het nu mogelijk maken de groei
van de veenderij in produktie en investering op de voet te volgen. Grafiek 1 geeft
de jaarlijkse aangifte van verveende roetalen in Reeuwijk en Sluipwijk apart en
het totaal. 33 Wanneer we de grote lijnen van de ontwikkeling bekijken, zien we dat
deze in beide polders een verschillend verloop had. De vervening in de polder
Sluipwijk vertoonde de meeste gelijkmatigheid in zijn groei. Ons beperkend tot
enkele ronde getallen is te zien hoe in de jaren 1723-26 de grens van 5.000 roetalen werd gepasseerd en heel wat abrupter in 1739 de 10.000 roeden werden overschreden om vervolgens lange tUd onder de 15.000 te blijven. Een ware investeringsgolf in de jaren 1756-59 zwiepte de produktie tot een nimmer overtroffen
record van 30.000 roetalen waarna deze tot het einde van de eeuw bleef hangen
tussen de 20.000 en 25.000 roetalen per jaar.
In Reeuwijk vormde, na een valse start tussen 1715-18, als de veenboeren aan
de eerste, aanvankelijk weinig succesvolle onderhandelingen met de ambachtsheer zijn begonnen, eerst de in 1733 verkregen toestemming een basis waarop
5.000 roetalen uitgespreid konden worden. Het duurt dan weer tot 1765 eer zich in
amper twee jaar plotsklaps een verdrievoudiging van de opbrengst manifesteert
Grafiek 1. Verveende roetalen in Sluipwijk, Reeuwijk en gezamenlijk
roetalen (x duizend)
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33 In Sluipwijk werd gewerkt met Rijnlandse maten. Een roede was zowe1lengtemaat
(3,767 m. of 12 voeten van 0,314 m.) als oppervlaktemaat (14,1 9 m2.). Honderd vierkante
roe den vormden een hont, 600 vierkante roeden vormden een morgen (ca 0,85 ha.).
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welke zich in het volgende decennium, geleidelijker, ontwikkelt tot het de 25.000
roeden als ondergrens achter zich laat.
De jaren tachtig en negentig vormden de periode van grootste bloei, met 1786
als gemeenschappelijk topjaar, 63 .812 roetalen. 34 Eerst in 1808 zette een forse
daling in. Helaas onderging de verwerking van de stuivergelden voor het waarborgfonds van Rijnland in de negentiende eeuw verschillende veranderingen. Voor
Reeuwijk zijn alleen nog de betaalde totaalbedragen bekend, welke niet goed
teruggerekend kunnen worden naar de roetalen. Daarbij heeft Rijnland in 1824 de
veenroede afgeschaft om verder te werken met het metrieke stelsel. De bekende
opgaven tonen echter overduidelijk dat zij zich voorgoed op een lager niveau hebben bewogen. Sluipwijk, waarin nog altijd nieuwe perce len werden geconsenteerd,
handhaafde zich tussen de 15 .000 en 20.000 roetalen, naast enkele uitschieters.In
de polder Reeuwijk, waar geen nieuwe blokken werden aangesneden en de oude
vrijwel uitgeput waren, zakten de jaarlijkse waarborgpenningen tussen 1820 en
1835 weg vanjl800,- naar /200,-.35 Daarbij moet weI bedacht worden dat even
buiten de grenzen van het ambacht nieuwe blokken werden ingestoken, zoals Vettenbroek en Vrijenhoef.
Dit verschil wordt verklaard door het verloop van de spreiding van de consenten
over de verschillende blokken.36 In de polder Sluipwijk werden in het begin aileen
kleine consenten gegeven, om een stuk land van een hele of halve morgen uit een
groter perceel te vervenen, en nooit om dat perceel geheel tot water te maken. Op
de verleende vergunning volgde dan het kielspitten, waarbij de schout en heemraden het perceel onderzochten, opmaten en precies aanwezen welk stuk ingestoken
mocht worden. Deze consenten werden dan nog uitsluitend verstrekt in het blok
Elfhoeven. Daarbuiten was het slechts toegestaan om turfte maken van de bagger
welke opgehaald werd als de sloten schoongemaakt werden. Eind jaren twintig,
toen voor sommige percelen al drie deelconsenten verkregen waren, werd voor het
eerst voor gehele percelen vergunning gegeven, zowel in Elfhoeven als in Nieuwenbroek. Gravekoop en Roggebroek werden eerst tegen het einde van de eeuw in
de vervening betrokken. Tegenover deze opeenvolging van aangrenzende blokken, welke een langdurige stabiliteit meebracht, stond het samenvallen van de
ontwikkelingen in de polder Reeuwijk, waar alle blokken op hetzelfde moment
aangevat werden. In tabel I staat voor ieder blok aangegeven wanneer 15%, 50%
en 85% van de oppervlakte geconsenteerd was . In Elfhoeven waren al in 1778
weinig onaangeroerde weilanden te vinden, 's-Gravenbroek en Vogelenzang volgden elkaar kort na de eeuwwisseling.
34 In Rijnland, waar Sluipwijk toen niet onder viel, schommelde de turfproduktie in deze
jaren tussen de 100.000 a 150.000 roeden. Zie J.M.W.G. Lucassen, ' Beschouwingen over
seizoengebonden trekarbeid ', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 8 (1982) 354.
35 AHR, APS, register van betaalde stuivergelden, inv.nr. 80; AHR, APR, staat der gefourneerde waarborggelden, 1820-1861 , inv.nr. 138.
36 AHR, APS , regi sters van verzoeken en vergunningen tot vervening, 1674-1851 , inv.nr.
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Tabel 1. Voortgang consentering (toename van het percentage geconsenteerde

landen per blok)

Sluipwijk

Reeuwijk

Blokken

15%

50%

85%

Elfhoeven
Nieuwenbroek
Lang Gravekoop
Kort Gravekoop
Lang Roggebroek
Vogelenzang
's-Gravenbroek
Sluipwijk
Ravensberg

1728
1758
1787
1796
1799
1738
1739
1739
1741

1747
1800

1778

1773
1777
1783
1785

1803
1800

Deze consenten (waaraan een forse afkoopsom was verbonden) vormden, met de
aankoop van land, de belangrijkste investeringen die een veenman in zijn bedrijf
moest doen. In de loop van de jaren ' 20 zal het gebruikelijk zijn geworden om
voor nieuwgekocht land ook direct een geheel consent aan te vragen. Vanuit deze
veronderstelling zou men de grondstofvoorraad van de verveners kunnen berekenen, de hoeveelheid verturfbare veen die zij in bezit hadden. Men moet aileen
weten hoeveel turf men uit een gegeven oppervlakte land kon halen, ofwel hoe de
roede als turfmaat zich verhoudt tot de roede als oppervlaktemaat. Deze factor kan
men voor ieder moment vermenigvuldigen met het totaal oppervlakte land dat is
geconsenteerd. Indien daar de totale cumulatieve turfproduktie van afwordt getrokken weet men hoeveel veen er nog onder water zat, de potentiele voorraad.
Uit diverse opgaven zou men kunnen afleiden dat men met het baggeren in het
algemeen niet dieper ging dan 12 voet. 37 Niet dat de turflaag dan altijd was uitgeput, maar het was waarschijnlijk te zwaar om met de baggerbeugel het veen van
grotere diepte los te scheppen en op te hal en. De bovenste laag gold algemeen als
onbruikbaar omdat hier het veen teveel met andere, minder brand bare stoffen was
verontreinigd. In Sluipwijk moest men eerst de bovenste 2 3 voet 'yilt' van het
land afhalen voordat men het veen baggerde dat de Gecommitteerde Raden van
Holland voor hun garnizoenen accepteerden.38 Daarom is het niet onredelijk om te

a

75-77; AHR, APR, kohieren van vervening, inv.nr. 120-121 en register van de consenten
tot vervening, 1657-1798, inv.nr. 117.
37 RAZH, AHV, memorien van Voshol, inv.nr. 10, f. 68.6; LeFrancq van Berkhey, Natuurlijke historie van Holland II (Amsterdam, 1771) 73-75 .
38 RAZH, archief van de Gecommitteerde Raden, resoluties 1724, inv.or. 3074, f. 459
(d.d.17-11-1724) .

164

NEHA-JAARBOEK 1995

Grafiek 2. Potentiiile voorraad tegen verveende roetalen
potentiele voorraad in roetalen (x 1000) verveende roetalen (x duizend)
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veronderstellen dat men gemiddeld 9 roede veen uit een roede land haalde (het
opgebaggerde veen werd namelijk I voet dik over het land gespreid). 39
Met deze factor 9 laat zich dan de potentiele voorraad berekenen (grafiek 2).
Het meest opvallend is de nauwe samenhang in de veranderingen van deze voorraad en het aantal verveende roetalen, waarbij de invloed wederzijds was. Hoewel
de continuiteit van het bedrijf logischerwijze de regelmatige aankoop van nieuw
land veriangde, neigde men ertoe de investeringen als golven in korte perioden te
concentreren, met tussenpozen van ca. 10 jaar, waarbij zij tot een even directe als
kortstondige produktiepiek leidden.
Op de lange termijn is het interessanter om te zien hoeveel jaar men vooruit kon
met de voorraad van het moment (potentiele voorraad gedeeld door produktie).
Tot ca. 1720 was dat hooguit 10 jaar, maar we hebben al geconstateerd dat het
gebruik van consenten in die tijd een vertekening naar bene den met zich meebrengt. Halverwege de jaren '30 had men een voorraad die voldoende was om 25
a 30 jaar te kunnen baggeren, maar vanaf dat moment liep dit weer geleidelijk
terug om in het laatste kwart van de achttiende eeuw op een voorraad van 15 jaar
uit te komen . Enerzijds is dat een aanwijzing dat de veenlieden plannen hadden
39 Vergelijk Diepeveen, De vervening in Delfland en Schieland, 100-101 , met 2 schattingen van 60 en 32 tonnen (resp. 12 en 6,4 roetalen) turf uit iedere roede . Bij dit laatste
veronderstelt hij ten onrechte dat de turfmaat en het dagwerk dezelfde belasting zijn met
gelijke opbrengst.
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om hun produktie op te voeren. Tegelijkertijd is het verieidelijk om hierin de invloed van de Iandprij zen te herkennen: waren die in het begin van de eeuw nog op
een dieptepunt, halverwege de eeuw gingen deze weer duidelijk stijgen, zodat het
minder aantrekkelijk werd om heel veelland vooruit, als in voorraad, te kopen. 40
Wat tot hier in de ontwikkeling van de veenderij opvalt is dat zij blijkbaar een
zeer lange aanloop nodig had om tot haar grootste produktie te komen en tot in de
jaren twintig van de achttiende eeuw nog niet vee I voorstelde. Men kan zich afvragen of de conflicten tussen landbezitters en ambachtsheren niet enigszins overdreyen waren, gezien de langzame toename van de produktie nadat de laatsten hun
verzet hadden opgegeven. De turfwinning in Sluipwijk kwam echter niet voort uit
stimulerende factoren, zoals een toename van de vraag. De prijsreeksen van turf
die Posthumus heeft gepubliceerd tonen dat ook de turfprijzen in de tweede helft
van de zeventiende eeuw daalden. 41 Er was veel meer sprake van de negatieve
motivatie dat er voor de grondbezitter geen acceptabele alternatieven waren.
Bovendien zijn er veranderingen in de arbeidsmarkt geconstateerd die erop neerkomen dat de voorheen grote bevolkingsgroep die zich het hele jaar door kon
bezighouden met elkaar afwisselende en aanvullende seizoenswerken, of kon terugvallen op een kleine eigen boerderij, verdween. 42 Dit werd mede veroorzaakt
door allerlei verschuivingen in de vraag naar arbeid, die erin resulteerden dat de
seizoenspieken van verschillende nijverheden en de landbouw allemaal in hetzelfde seizoen geconcentreerd raakten (late voorjaar en begin van de zomer) en daardoor met elkaar concurreerden. Deze spanning werd op den duur opgelost door de
toename van het aantal trekarbeiders. 43 Toch maakte dit alles het er niet eenvoudiger op om, als net aangevangen veenderij, aan de arbeiders te komen voor het
seizoenswerk.
Uit het feit dat de vraag blijkbaar niet toenam, het aanbod van arbeiders beperkt
bleef en de produktie lang op een laag peil stond kan men afleiden dat de vervening in de eerste decennia zeer kleinschalig werd bedreven. De landbezitters verwierven met de vervening in allereerste instantie aileen zelf een voldoende inkomen uit hun eigen land, met vooral de eigen arbeid, zoals zij dat in het verleden

40 C. Baars, De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden (Wageningen 1973)
112, figuur 47 .
41 N. W. Posthumus, Nederlandse prijsgeschiedenis II (Leiden 1964) 138-149, 289-296,
409-503; zie ook grafiek Y.5 in I.A. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economische en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800, A.A.G. Bijdragen 17 (Wageningen 1972) 604.
42 De Vries en Van der Woude, Nederland, 1500-1815,729-735; J.L. van Zanden, 'De
opkomst van Holland in de late Middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd' in: Arbeid tijdens het handelskapitalisme. Opkomst en neergang van de Hollandse economie, 13501850 (Bergen 1991) 48-53.
43 I.M.W.H. Lucassen, Naar de kusten van de Noordzee. Trekarbeid in Europees perspectiej, 1600-1900 (Gouda 1984) 180-182.
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altijd deden. Misschien hadden zij grotere ambities, maar die waren in deze tijd
moeilijk te verwezenlijken. Hiervoor is toch ook een indicatie dat de veenlieden
aanvankelijk nooit consent voor hun gehele perce len kregen maar meestal slechts
voor een klein deel van hun land. Wellicht was dit hun eigen wens omdat zij hieraan voorlopig genoeg hadden, grotere investeringen waren niet nodig. Bovendien
probeerden zij misschien de vervening nog enige tijd te combineren met de oudere
vormen van landgebruik. Het was in ieder geval voldoende om de arbeid van zichzelf en de familie aan de gang te houden. Kan men voor het bestaan van deze
situatie en latere veranderingen ook aanwijzingen vinden in de veranderingen van
bevolkingscijfers en de beroepsstructuur?
De meeste gegevens hierover zijn bewaard uit de Franse tijd, als enquetes en volkstellingen een volledige dwarsdoorsnede van de dorpssamenleving mogeJijk maken. Yolgens de zeer uitvoerige volkstelling van 1807, waarvan voor het ambacht
Sluipwijk het kohier bewaard gebleven is, telde het dorp toen 164 huishoudens
met in totaal727 inwoners.44 Zij bewoonden 113 huizen. Hoewel het moeilijker is
om de gegevens voor Sluipwijk en het Reeuwijkse dee! van de veenderij samen te
achterhalen, woonden er ca. 35 veenlieden in het gebied van de vervening. Bovendien waren er nog een tiental veenlieden bekend die elders woonden en niet zelf de
dageJijkse leiding over het werk uitoefenden. 45 In het dorp Sluipwijk aileen waren
er een 65 huishoudens van veenarbeiders en kwamen er in die tijdjaarlijks een 150
trekarbeiders naar de veenderij.46 Het is duidelijk dat in deze tijd een groot dee I
van het werk door loonarbeiders werd verricht, een heel andere situatie dan zojuist
werd verondersteld voor het begin van de veenderij. Dan heeft zich in de loop van
de eeuw een grote verschuiving voorgedaan.
Yoor de bevolkingscijfers zijn er meer mogelijkheden om veranderingen te achterhalen dan voor de beroepsstructuur. Allereerst zijn daar een tweetaljaarlijkse opgayen, de ambachtsrekeningen en de verpondingsaanslag . De ambachtsrekeningen
van Sluipwijk, welke bestaan van 1665 tot 1805, worden altijd gevolgd door een
lijst met de omslag van de dorpslasten over aile hoofden van huishoudens en geyen derhalve een indicatie van het aantal huishoudens 47 Yerder is er het verpon44 Streekarchivariaat Rijnstreek (SAR), archieven van de gemeente Sluipwijk (AS), register houdende, per huisnummer, de namen van de inwonenden, 1807, inv.nr. 44.
45 Ibidem; SAR, AS, lijst van winkeliers, veen- en bouwlieden, waarvan het meetgerei
moet worden geijkt, 1806, 1808, 1810, inv.nr. 51 ; RAZH, archieven van de Gewestelijke
Besturen (GB), 1807-1815, ingekomen stukken kwartier Rotterdam, inv.nr. v858 (d.d. 106-1808).
46 RAZH, AGB, ingekomen stukken kwartier Rotterdam, inv.nr. v919 (d.d. 29-11-1811)
en 920 (d.d. 4-12-1811).
47 Streekarchivariaat Rijnstreek Woerden (SAR), archieven van de gemeente Sluipwijk,
1662-1870 (AS) , rekeningen, gedaan door schout en schepenen, 1662-1811, inv.nrs . 1924.
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Grafiek 3. Ontwikkeling aantallen huishoudenslbewoners
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dingskohier van 1731, dat een lijst van aile huizen geeft, met de daaropvolgende
gaarderboeken, waarin vanaf 1731 aile nieuwbouw, verbetering en afbraak moest
worden bijgehouden. Deze gegevens zijn samengebracht in grafiek 3.48
N a een lichte daling van het aantal huishoudens vanaf de jaren 1660, overeenstemmend met de demografische stagnatie in Holland, zijn er vooral in de eerste
helft van de achttiende eeuw enkele groeiperioden die uiteindelijk bijna tot een
verdubbeling leidden. Dat zou betekenen dat de grootste toename plaatsvond in de
beginjaren van de veenderij. Wanneer de veenderij haar hoogtepunt bereikt in de
jaren zeventig neemt het aantal huishoudens opnieuw fors toe, terwijl het aantal
huizen daarop zichtbaar achter blijft. De tijdgenoot was zich hiervan bewust; in
verband met een lijst van brandweergereedschappen (emmer, gieter, ladder) per
huis constateerde men in 1791 dat de laatste tijd veel huizen geschikt gemaakt
waren voor bewoning door meer dan een gezin. 49
Directe bevolkingsaantallen zijn aileen gegeven vanaf 1795. Andere bewaarde
opgaven van aantallen weerbare mannen in 1747 en 1785 en de huizentellingen in

48 RAZH, archief van de financie van Holland, verponding der huizen en gebouwen,
1731 , inv.nr. 504; SAR, AS, stukken betreffende de opgave van getaxeerde huizen, 17151805, inv. nrs. 34-36.
49 SAR, AS, notulen van de vergaderingen van het ambachtsbestuur, inv.nr. 1, f. 102vs.
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1730 en 1773 zijn gebruikt om de bevolkingsomvang te schatten. so Het verrassende van deze cijfers is dat de groei van Sluipwijk na 1740 helemaal niet afnam,
zoals de jaarreeksen suggereerden, maar integendeel onverminderd aanhield. Een
groei van het aantal inwoners die sterker is dan de groei van het aantal huishoudens is alleen te rijmen, gesteld dat beide soorten bronnen steeds juist geYnterpreteerd zijn, als de huishoudens groter werden. Dit kon als de inwoners in de loop
der tijd vaker en jonger trouwden en dientengevoIge ook meer kinderen kregen.
Dit gedrag wordt meestal toegeschreven aan arbeiders die, in tegenstelling tot boeren, niet wachtten tot zij een zelfstandig bedrijfverworven hadden en jong trouwden. Zo geven deze uiteenlopende reeksen al een aanwijzing voor veranderingen
van de beroepsbevolking, namelijk een toename van het aandeel van veenarbeiders in de tweede helft van de achttiende eeuw.
De beroepsstructuur zelflaat zich maar in een aspect over de hele eeuw volgen,
het aantal veenlieden. Door de registratie van de jaarlijkse produktie per perceel is
het mogelijk om dit aantal te tellen. s1 Er waren er natuurlijk altijd die puur voor
eigen gebruik een paar roeden veen opbaggerden of het aanvankelijk als een nevenwerk beoefenden. Een produktie van 25 roeden per jaar is meer dan de acht
roeden die een huishouden voor eigen gebruik nodig had maar ook veel te weinig
om er een volledig bestaan in te vinden. S2 Indien we deze 25 roeden nu als ondergrens aannemen waren er rond 1710 een twintigtal verveners actief in de veenderij. Dit aantal nam geleidelijk toe tot vijftig rond 1750 en bleef daarna min ofmeer
constant.
Hieruit blijkt dat de toename van het aantal veenlieden en de grootste stijging
van het aantal huishoudens beide in de eerste helft van de eeuw vie len. De eerste
geleidelijke toename van de produktie in deze tijd hing dus vooral samen met de
toename van het aantal veenlieden: niet de bedrijfsgrootte nam toe maar het aantal
50 Voor de telling in 1731: SAR, AS, stukken betreffende de opgave van getaxeerde huizen, inv.nr. 34; 1747 in A.M. van der Woude, 'De Weerbare Mannen van 1747 in de
dorpen van het Zuiderkwartier van Holland als demografisch gegeven', A.A. G. Bijdragen
8 (1962) 35-76; 1773 en 1795 in SAR, AS, notulen van de vergaderingen van het ambachtsbestuur, inv.nr. 1; 1785 in SAR, AS, stukken betreffende de bewapening van ingezetenen, 1784-1785, inv.nr. 58 ; 1808 in SAR, AS, staat van het aanta1 inwoners, inv.nr. 18.
De omrekeningsfactoren voor diverse tellingen zijn voor 1730 (en ook voor 1773) ontleend aan A.M. van der Woude, 'Het Noorderkwartier. Een regionaa1 historisch onderzoek
in de demografische en economische geschiedenis van weste1ijk Nederland van de late
middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw' ,A.A. G. Bijdragen 16 (1972) 149 en
voor 1747 (ook voor 1785) aan Van der Woude, 'Weerbare mannen van 1747', 40.
51 AHR, APR, kohieren van vervening met opgave van verwaarborging en uitbetaling
der renten, 1680-1818, inv.nrs. 120-121; AHR, APS , veenboeken, 1696-1817, inv.nrs. 7274 en register van betaa1de stuiverge1den en onkosten der veenderij, 1709-1825, inv.nr.
80.
52 AHR, APR, register van co ntracten en consenten, inv.nr. 8, f. 81 vs (30- 1-1643).

KAMERMANS TURFWTNNING IN HOLLAND

169

bedrijven. Waar we bovendien al het vermoeden uitspraken dat men in het begin
geen grote toestroom van arbeiders voor dit seizoengebonden werk gezien zal
hebben, zijn er indicaties dat het aandeel van veenarbeiders in de bevolking vooral
in de tweede helft van de eeuw is toegenomen . Samen met het op gang komen van
de stroom trekarbeiders verklaren zij dat de piek van de produktie pas in de tweede helft van de eeuw werd bereikt. Nu was er sprake van een toename van de
produktie per bedrijf.
In het begin was er een vervening die vooral plaatsvond door de arbeid van de
veenlieden zelfmet weinig arbeid van buiten. Omdat er bij de vervening altijd wei
een onderscheid was tussen typisch mannelijke en vrouwelijke werkzaamheden en
het voor de hand ligt dat het hele gezin was ingeschakeld bij de vervening, is die
vroege bedrijfsvoering weI te beschouwen als een 'family economy' . 53 Later werd
de produktie grootschaliger aangepakt, nu ook met inschakeling van grote aantallen al dan niet tijdelijke veenarbeiders. Hierin is de ontwikkeling te vinden van
een vervening die aanvankelijk werd uitgeoefend als een laatste mogelijkheid om
inkomen uit het land te verwerven naar de vervening als een aantrekkelijke en
rendabele onderneming. Maar eer deze verandering had plaatsgevonden had de
seculaire trend dan ook weer een omslag naar groei doorgemaakt, zonder welke
hij ook niet denkbaar was.

5. Conclusie

In het bovenstaande is een beeld gegeven van de opkomst en ontwikkeling van de
vervening in Sluipwijk als een voortdurende aanpassing aan de seculaire trend.
Vooral het begin van de vervening wordt hier beschouwd als een laatste alternatief
voor de grondbezitters om nog profijt van hun landbezit te trekken aan het eind
van de zeventiende eeuw. Dat zij weinig alternatieven hadden wordt duidelijk gemaakt door de historische ontwikkeling van het veenweidegebied eerst in grote
lijnen te schetsen. De bezitters van de kwalitatiefslechte veenlanden konden steeds
moeilijker hun landbouwbedrijfvoortzetten naarmate zij meer geplaagd werden
door dalende prijzen, hoge belastingen en inundaties.
Bij de veranderingen botsten zij met de gevestigde belangen van waterschappen
en ambachtsheren, wat tot contlicten leidde die zich vele decennia voortsleepten.
Hoewel zij toestemming moesten geven en dus formeel in staat waren om het slagturven tegen te houden, was het ook niet in hun belang als de boeren het land
massaal in de steek zouden laten, wat hen uiteindelijk tot concessies dwong.
53 Zie voor een kritische herwaardering van het begrip 'family economy': Ad Knotter,
'Problemen van de family economy. Gezinsarbeid en arbeidsmarkt in pre-industrieel Europa' in: Michiel Baud en Theo Engelen (red .), Samen wonen, samen werken? Vij! essays
over de geschiedenis van arbeid en gezin (Hilversum, 1994) 35-71.
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Omdat er geen sprake van was dat de vraag toenam of dat de turfprijzen stegen
en het aanbod van seizoensarbeiders ook verminderde bleef de vervening aanvankelijk op een zeer be scheid en niveau staan om eerst in de tweede helft van de
achttiende eeuw tot volle ontplooiing te komen. Dit ging gepaard met wijzigingen
in de structuur van de veenderij waarvoor gegevens over de bevolking en het aantal veenlieden indicaties geven. Van een aanvankelijk kleinschalige vervening door
familiebedrijven op eigen land werd de vervening allengs groter aangepakt met
inschakeling van (trek-)arbeiders. Deze ontwikkeling ging gelijk op met de omslag van de conjunctuur halverwege de achttiende eeuw.
Is het met deze inzichten mogelijk om de periodisering van de Hollandse vervening aan te scherpen? De grootste vraag naar turfkwam in de late middeleeuwen uit
de Vlaamse en Brabantse steden en nadat de veengebieden in de directe nabijheid,
zoals de Kempen, waren uitgeput lag het goed ontsloten Hollandse veengebied
voor de hand als turfwinningsgebied.54 Anders dan bij andere veengebieden was
dit al ontgonnen voor de landbouw, maar de problem en die het veenland met zich
bracht maakten andere vormen van landgebruik noodzakelijk. Aanvankelijk werd
ook de groei van de steden gestimuleerd door de directe nabijheid van uitgestrekte
verveningen, in combinatie met de agrarische specialisatie in vee, zuivel en tuinbOUW. 55 Sluipwijk vie I als relatief jonge ontginning nog buiten de vervening en
yond een uitweg in de tuinbouw, vooral de teelt van hennep.
Naarmate de steden succesvol bleken en het turfsteken overging in baggeren,
werd het ontstaan van uitgestrekte veenplassen net buiten de poorten als ongewenst ervaren en nam de waarde van het land, te gebruiken voor de intensieve
zuivelproduktie, toe . Ook al groeide de Hollandse vraag naar turf en raakten na
verJoop van tijd de oudere veenderijen uitgeput, dan probeerde men toch de uitbreiding naar andere veengebieden binnen de provincie te verbieden. De toegenomen vraag naar turf werd opgevangen door de exploitatie van de woeste en
onontgonnen hoogvenen in Friesland en Overijssel, later ook in Drenthe.56 Daarom vroeg en verkreeg Gouda in 1653 van de staten van Holland een verbod op
vervening binnen 900 roeden van de stad. 57
De economische omslag welke in de tweede helft van de zeventiende eeuw plaatsyond maakte opnieuw moeilijke keuzes nodig. Men kan dit vergelijken met de
toename van de abandonnementen door landeigenaren in deze tijd, die tonen dat
er voor de landeigenaars niet zoveel alternatieven waren. 58 Niet aileen Sluipwijk
54 Leenders, Verdwenen venen, 307-312.
55 Van Zanden, Arbeid tijdens het handelskapitalisme, 43.
56 Van Schaik, 'De economische betekenis van de turfwinning', 148-164.
57 AHR, OAR, stukken betreffende het verbod, binnen een zekere afstand van de stad
Gouda te vervenen, 1653 , inv.nr. 1900.
58 Bieleman, Geschiedenis van de landbouw, 167.
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koos er in deze tijd voor om dan maar het land uit te baggeren en turfte produceren. Er moeten op meer plaatsen vergelijkbare initiatieven zijn ondernomen. Deze
zullen voor Rijnland mede aanleiding voor een nieuw waarborgsysteem voor de
grondbelasting zijn geweest. 59
Het is deze toenemende druk om met nieuwe verveningen te beginnen die in het
begin van de achttiende eeuw tot een nieuw verschijnselleidt: de geoctrooieerde
veenderij. Dit is een veenderij die van te voren is voorgelegd aan en goedgekeurd
door de overheid, waarin de veenlieden vastleggen dat zij een welomschreven
gebied binnen een vastgelegde peri ode geheel uitvenen en uit de opbrengst van die
vervening de droogmaking betalen . Hiermee was een compromis tussen de
belangenconflicten van landeigenaren enerzijds en overheden of waterschappen
anderzijds gevonden. Dit betekende een nieuwe impuls voor de Hollandse turfwinning, die in deze tijd behoorlijk uitbreidde.60 Zo bekeken was Sluipwijk vrij
uitzonderlijk als een van de laatste plasveenderijen, maar maakt zij wei het probleem duidelijk waarvoor in het veengebied rond 1700 naar een oplossing gezocht
moest worden.
De grote lijn van de Hollandse vervening laat zich nu als voigt samenvatten. De
gebieden waar in de veertiende en vijftiende eeuwturfwerd gestoken vervielen in
de loop van de zestiende eeuw zonder onderbreking tot plasveenderijen. Deze
riepen echter zoveel weerstand op dat er tussen 1550 en 1670 waarschijnlijk nauwelijks uitbreiding van het verveningsareaal heeft plaatsgevonden. Eerst de omslag van de seculaire trend in de tweede helft van de zeventiende eeuw leidde tot
hernieuwde druk om gebieden uit te venen. De belangentegenstellingen werden
opgelost in het compromis om turfwinning toe te staan als tegelijk werd voorzien
in de aansluitende droogmaking. Daarmee kon een tweede fase van vervening in
Holland beginnen.

59 Fockema Andreae, Het Hoogheemraadschap van Rijnland, 206, ziet de oorzaak in de
massaal geabandonneerde landen na 1672.
60 Het is niet eenvoudig te achterhalen hoeveel land er na 1700 is vrijgegeven voor de
vervening. De plassen die nu in het Hollands-Utrechtse veengebied voorkomen zullen
vrijwel allemaal overblijfselen van deze late vervening zijn. Hun oppervlakte is 8500 ha.
volgens De Zeeuw, ' Peat and the Dutch Golden Age', noot 13. Het overzicht van E. Schulz,
De Nederlandse droogmakerijen. Rijp rapport 1 (z.p., 1987) bevat meestaJ de data van het
droogmakingsoctrooi in pJaats van het veenderij-octrooi. In combinatie met Fockema
Andreae, Het Hoogheemraadschap van Rijnland, 231 kan men hieruit afleiden dat in Rijnland na 1700 nieuwe veenderijen met een oppervJakte van 3000 ha. ontstonden.
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De agrarische produktie in Groningen 1762-1862:
een altematieve schattingsmethode
RICHARD F.J. PAPING

1. Inleiding
De Iaatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de agrarische produktie in het
Nederlandse taalgebied.' De Groningse landbouw in de eerste helft van de
negentiende eeuw is daarbij twee keer onderwerp van studie geweest. Van Zan den
heeft, in zijn proefschrift over de economische ontwikkeling van de landbouw in
Nederland, voor aile provincies de agrarische produktie voor de 'steekjaren' 1810
(akkerbouw 181211813, veeteelt 1807/1813) en 1850 (184611855) geschat. 2 Priester
heeft zich speciaal beziggehouden met de provincie Groningen en komt met schattingen voor de 'steekjaren' 1815 (akkerbouw 181711821) en 1862.3 Daamaast
presenteert hij jaarlijkse cijfers voor de akkerbouwproduktie vanaf 1817.4 Bij zijn
Zie o.a. 1. Bieleman, Boeren op het Drentse zand 1600-1910; Een nieuwe visie op de
'oude' landbouw (Wageningen, 1987); J. Bieleman en H.K. Roessingh, 'Wie zaait zal
oogsten? De ontwikkeling van het rogge-beschot op de noordelijke zandgronden op lange
termijn' in: H. Diederiks e.a. red. Het platteland in een veranderende wereld; Boeren en
het proces van modernisering (Hilversum, 1994); 1. Blomme, The Economic Development of Belgian Agriculture: 1880-1980; A Quantitative and Qualitative Analysis (Leuven, 1993); M. Goossens, The economic Development ofBelgian Agriculture: a Regional
Perspective, 1812-1846 (Leuven, 1993); P. Kint, Prometheus aangevuurd door Demeter;
De economische ontwikkeling van de landbouw in Oost- Vlaanderen 1815-1850 (Amsterdam, 1989); M. Knibbe, Agriculture in the Netherlands 1851-1950; Production and institutional change (Amsterdam, 1993).
2 J.L. van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de
negentiende eeuw, 1800-1914 (Wageningen, 1985) hoofdstuk 5.
3 P.R. Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen (Wageningen, 1991) hoofdstuk 5 en 6 alsmede de Bijlagen.
4 Ook in 1.M.M. de Meere, Economische ontwikkeling en de levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw ('s-Gravenhage, 1982) 8.
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becijferingen van de veeteeltproduktie beperkt hij zich trouwens slechts tot de
rundveehouderij.
Aan de hand van gegevens over de veestapel kunnen door middel van interpoleren ookjaarlijkse cijfers voor de opbrengst van de rundveehouderij geschat worden. Het probleem is daarbij weI dat er aileen cijfers voor het aantal koeien zijn
voor de jaren 1798-1802, 1806-1808, 1814-1830, 1840-1844 en 1850-1904). In
mijn dissertatie heb ik door de combinatie van produktie-gegevens aangaande de
akkerbouw en de veehouderij de reele produktie per manjaar geschat voor de periode 1817-1860. 5
De tot nu toe gemaakte schattingen hebben het grote nadeel dat ze gebaseerd
zijn op statistische opgaven, veelal afkomstig van de overheid. Ze maken dan ook
steeds gebruik van dezelfde bronnen: veetellingen en opbrengst-cijfers in landbouwverslagen, gecombineerd met in meer of mindere mate vaste ratio's voor
melkgift, vervoedering, zaaigoed en dergelijke. Over de hoogte van deze ratio's is
meestal maar weinig bekend, laat staan over de veranderingen er in. De vraag is
ook hoe betrouwbaar de diverse statistische gegevens - omvang veestapel, opbrengsten per hectare etc. - zelf zijn. Bekend is bij voorbeeld de discussie tussen
Bieleman en Van Zanden over de akkerbouw-opbrengsten in Drenthe in de eerste
helft van de negentiende eeuw. Bieleman concludeert dat de hectare-opbrengst
van rogge tamelijk stabiel is gebleven tussen 1800 en 1850.6 Van Zanden komt
daarentegen aan de hand van andere statistische bronnen tot een toename van de
hectare-opbrengst van rogge tussen 1810 en 1850 met bijna 40%.7 Voor de he Ie
agrarische produktie berekent de laatste ongeveer een verdubbeling in dezelfde
periode.
Ook voor Groningen zijn de onzekerheden bij de gemaakte schattingen van de
agrarische produktie groot. Zo schat Priester de provinciale export van runderen
in 1815 op 22.500 en in 1862 op 28.600. Daarnaast werden in beide jaren nog

5 R.F.J. Paping, Voor een handvol stuivers; Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860 [Historia Agriculturae XXVII] (Groningen 1995) paragraaf5.1 en de Bijlagen C.2 en G. I. Voor
de methode zie ook: G.A. Collenteur en R.F.J. Paping, 'Omvang en waarde van de produktie in de veehouderij 1798-1804', in: P. Kooij red. Dorp naast een stad; Hoogkerk 17701914 CAssen 1993). Zowel de resulterende produktie per hectare als het prijs-indexcijfer
voor de landbouwproduktie zijn weergegeven in Bijlage I.
6 Zie J. Bieleman, 'Produktie en consumptie van akkerbouwgewassen in Drenthe aan het
begin van de 1ge eeuw', A.A.G. Bijdragen 28 (Wageningen 1986) 145-163; Bieleman,
Boeren, 653-654 ; J. BieJeman, 'Boeren en rekenmeesters - een repliek' , Tijdschrift voor
geschiedenis 51 (1988) 206-221, en recent nog: BieJeman en Roessingh, 'Wie zaait' , 173177,185-186.
7 Van Zanden, Economische ontwikkeling, 92, III; J.L. van Zanden, ' De landbouw op
de zandgronden van Oost-Nederland ' , Tijdschrift voor Geschiedenis 51 (1988) 190-205.
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10.000 beesten in de provincie zelf geslacht. Tegelijkertijd meldt Priester echter
weI dat Reinders in 1845 de uitvoer op 7.600 schatte en Schilthuis in 1859 op
6.000 tot 7.000. 8 Uit het boek van Van Zanden is een totale produktie aan volwassen rundvee (export en slacht) te berekenen van 15.000 in 1810 en 16.000 in 1850:
ongeveer de helft van Priesters aantallen. Deze beide voorbeelden illustreren weI
voldoende hoe buitengewoon onzeker de schattingen voor de omvang en ontwikkeling van de agrarische produktie in de eerste helft van de negentiende eeuw aan
de hand van statistieken zijn.9 Schattingen kunnen al snel met bijna een factor
twee van elkaar verschillen. Dit was dan ook de reden om in dit artikel een andere
bron voor gegevens over de agrarische produktie aan te boren en op haar waarde
te onderzoeken. 10
Getracht is de jaarlijkse landbouw-produktie te schatten aan de hand van de
ontvangsten bijgehouden in een groot aantal boekhoudingen van boerderijen.lI
Daarbij is uitgegaan van een vierledige doelstelling:
I. Het uitvoeren van een controle op de waarde van de reeds genoemde schattingen gebaseerd op statistische opgaven. Zo'n controle is mogelijk, daar de hier
gepresenteerde cijfers geheel onafhankelijk geschat zijn en veelal een beduidend
minder grote foutenmarge hebben. Verschillen met een factor twee, zoals zojuist
geconstateerd bij een aantal schattingen op grond van statistieken komen nauwelijks voor. Doordat de gebruikte boerderijboekhoudingen enigszins het karakter
van een steekproefhebben, kan bij de hier gepresenteerde cijfers ook een indicatie
voor de onzekerheid gegeven worden .
8 Priester, Economische ontwikkeling, 450-454, zijn schatting is gebaseerd op een aantal gemeentelijke opgaven.
9 Vergelijk Priester, Economische ontwikkeling, 473-474.
10 Enigszins vergelijkbaar is het onderzoek naar de opbrengsten van tienden, hoewel er
weI enige extra bezwaren kleven aan dit bronnenmateriaal : J.L. van landen, ' Tienden als
bron voor de geschiedenis van de landbouw in Nederland in de achttiende eeuw (16501810)' , A.A.G. Bijdragen 24 (1984) 131-161. lie ook J.C.G.M. Jansen, Landbouwen
economische goljbeweging in Zuid-Limburg; Een analyse van de opbrengst van tienden
(Assen 1979).
11 Vergelijk ook P.R. Priester, 'Agrarische produktie en werkgelegenheid in een Groninger gemeente: Beerta, 1800-1870; Analyse van een intensiveringsproces', Tijdschrift voor
Sociale Geschiedenis II (1985) 53-55; J. Nijman, Spanning en conflicten tijdens de agrarische crisis. Een onderzoek naar petitiebewegingen in de periode 1820-1835, doctoraalscriptie geschiedenis (R.U. Groningen 1988) 81-83 ; J.L. van landen en S.w. Verstegen,
'Landbouwers als ondernemers; vier landbouwbedrijven op de Veluwe in de negentiende
eeuw (1808-1867)" Jaarbo ek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 4 (1987) 85105; Van landen, 'De landbouw' , 195-198; C. Baars, 'Boekhoudingen van landbouwbedrijven in de Hoeksewaard uit de zeventiende en achttiende eeuw', in : A.A.G. Bijdragen
19 (1975); J.C.G.M. Jansen, 'Landbouw rond Maastricht (1610-1865); Een analyse van
de exploitatie-uitkomsten van enige lossbedrijven in halfwinning' , Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg 13 (1968) 1-98.
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2. Het trachten de kennis over de ontwikkeling van de landbouw-produktie verder in de tijd terug te voeren dan 181011817. Een deel van de boekhoudingen
betreft namelijk de tweede helft van de achttiende eeuw.
3. Proberen enige greep te krijgen op de ontwikkeling van de veeteeltproduktie,
welke aan de hand van officiele opgaven zeer moeilijk te schatten is.
4. Het berekenen van nominale agrarische opbrengsten met behulp van zogenaamde prijzen af-boerderij in plaats van met marktprijzen.
Ik zal me hier noodgedwongen voornamelijk bepalen tot de Groningse kleigebieden. De kleigebieden in ruime zin beslaan circa 63% van de provincie. 12 Voor
de Veenkolonien en de veen- en zand-gebieden in Westerwolde en het zuidelijk
Westerkwartier zijn nauwelijks boekhoudingen bewaard gebleven.13 Ook moet
gemeld worden dat het vooral middelgrote en zeer grote boeren waren die de ontvangsten optekenden. Dit is minder erg dan het lijkt: hoewel ruim de helft van de
boeren over minder dan 30 hectare land beschikte, had deze groep toch maar ongeveer eenderde van het land in gebruik. 14 De overige tweederde werd rond 1860
bewerkt door de grotere boeren.
Aan de ene kant is het mogelijk dat deze grote boeren er in slaagden hogere
opbrengsten per hectare te boeken vanwege een modernere bedrijfsvoering en het
profiteren van schaalvoordelen. Aan de andere kant is het waarschijnlijk dat juist
op kleinere gezinsbedrijven de grote inzet van arbeid per hectare aanleiding gaf
tot het concentreren op gewassen met een hogere produktie. ls In een opzicht lijken
de meeste boekhoudingen niet representatief. Het noteren van de ontvangsten van
het bedrijfkan een aanwijzing zijn voor een moderne bedrijfsvoering. Het is aan te
nemen, dat zo'n bedrijfsvoering ook wat betreft de opbrengsten haar vruchten
afgeworpen zal hebben.
Voor 1862 als eindjaar is gekozen omdat juist in dat jaar de uitgebreide Groningse landbouwtelling gehouden werd. Bovendien is het een steekjaar bij de schatting van Priester. Na 1850 gaat ook het statistische materiaal rijker vloeien en is
het over het algemeen betrouwbaarder en consistenter verzameld, zodat een controle daarvan minder noodzakelijk lijkt. 16 Voor de bewerking van de boekhoudkundige gegevens zijn de hoeveelheid en de waarde van alle produkten in de computer ingevoerd. Er zijn zodoende vier dimensies: het jaar, de hoeveelheid en de
waarde van de produkten, en de diverse boekhoudingen.

12 Geschat aan de hand van Priester, Economische ontwikkeling, 77, 510-511, k1ei inclusief de klei-veen gemeenten Scheemda, Winschoten, Noordbroek en Meeden.
13 Aileen de boekhouding van Bruining in ter Apel 1838-1851 , copie op het Nederlands
Agronomisch Historisch Instituut (in vervolg NAHI), is mij bekend.
14 Paping, Voor een handvol stu ivers, 71-73, Priester, Economische ontwikkeling, 93 -99.
15 Priester, Economische ontwikkeling , 99-105.
16 Voor de periode 1863-1918 staan in Groningen weI boekhoudingen ter beschikking,
vaak van relatiefhoge kwaliteit.
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2. De gebruikte definitie voor de landbouw-opbrengst
Om een goed beeld te krijgen van de produktiviteit in de landbouw, kan het beste
de netto landbouwproduktie in kaart gebraeht worden. Dit is de som van de netto
toegevoegde waarden in de landbouw, dat wil zeggen de bruto produktie min het
verbruik in het produktieproees en min de overige produktiekosten ofbedrijfskosten (met uitzondering van kosten die samenhangen met de beloning van de produktie-faetoren: rente, lonen en winsten).17 Van de totale landbouwopbrengst moeten dus onder meer het veevoeder en de aangekoehte beesten weer worden
afgetrokken. Daamaast moet rekening worden gehouden met de rekeningen van
bij voorbeeld de kuiper, de smid en de timmerman. Onder de netto landbouwproduktie wordt ook wei de bruto produktie min aileen veevoer en zaaizaad verstaan. 18
Bij de berekeningen zal ook in dit artikel gemakshalve uitgegaan worden van de
laatste definitie.
Wat de boeren als opbrengsten noteerden in hun schriftjes en boekjes was natuurlijk niet geheel in overeenstemming met een mode me definitie van landbouwproduktie. De boeren waren voornamelijk ge"interesseerd in de hoeveelheid geld
welke ze jaarlijks binnen kregen. Ze noemden dit het 'gemaak' van het betreffende
oogstjaar. Het betrofalle verkoehte landbouwprodukten van datjaar. De eonsumptie
van eigen produkten is dus niet meegeteld. Aan de andere kant zijn de kosten die
samenhangen met investeringen en onderhoud van het bedrijf en met de aankoop
van vee, zaaigoed en veevoeder niet afgetrokken. 19 Het gemaak ondersehat de
produktie dus enerzijds en oversehat ze anderzijds . Als we ervan uitgaan dat beide
aftrekposten (autoeonsumptie en investeringskosten, aangekoeht vee, veevoer en
zaaigoed samen) in grote mate overeenstemmen, dan zullen ook het gemaak en de
netto produktie sterk met elkaar samenhangen. In dit artikel is in ieder geval niet
getraeht om via eorreeties het gemaak exaet te herleiden tot de netto landbouwproduktie. Ook bij eerdere sehattingen is trouwens weI uitgegaan van andere eoneepten. Zo berekent Van Zanden de bruto opbrengst in de landbouw. 20
Een groot voordeel van het uitgaan van het 'gemaak' van de boeren is dat de
omvang van de vervoedering op het eigen bedrijf niet geschat hoeft te worden. De
vervoederde hoeveelheden blijven automatiseh buiten besehouwing, omdat ze natuurlijk niet verkoeht konden worden. Dit is daarom zo prettig, daar we juist wat
betreft de vervoedering nauwelijks beschikken over gegevens.21
17 Vergelijk ook Knibbe, Agriculture, 27-32; Van Zanden, Economische ontwikkeling,
83-84.
18 Bij voorbeeld door Priester, Economische ontwikkeling, 473 .
19 In een aantal boekhoudingen worden de kosten van aankopen van graan en vee weI
afgetrokken van het gemaak. Om wille van de vergelijkbaarheid is deze aftrekpost echter
niet meegenomen.
20 Van Zanden, Economische ontwikkeling, 84.
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Schema. Definities van de landbouw-produktie

bruto opbrengst van het land
min vervoedering, zaaigoed e.d.
(min investeringskosten)
(min aangekocht vee en zaaigoed e.d.)
= netto opbrengst van het land

bruto opbrengst van het land
min vervoedering, zaaigoed e.d.
min consumptie op boerderij
min vergeten kleine posten
= 'gemaak' van het land

Verschillen in ontwikkeling van de diverse aftrekposten kunnen wei zorgen voor
kleine afwijkingen tussen de ontwikkeling van het gemaak en die van de netto
produktie. Vooral de consumptie van zelfverbouwde produkten, zou relatief afgenomen kunnen zijn. Zo neemt tussen 1840 en 1860 het aantal boerenarbeiders dat
op eigen kost werkt, en dus niet mee eet van de produkten van de boerderij, verhoudingsgewijs toe. 22 Een andere factor is de relatieve toename van de investeringen in de landbouw en van de aankoop van vee en veevoeder van buiten het bedrijf
in de eerste helft van de negentiende eeuwY Ook deze ontwikkeling kan er voor
gezorgd hebben dat het gemaak iets sneller groeide dan de netto landbouwproduktie.

3. De bewerking van de boekhoudkundige gegevens
Bij de verwerking van de door de boeren vermelde ontvangsten in de individuele
boekhoudingen bleek dat er enige haken en ogen aan het materiaal zaten. Er waren
drie belangrijke problemen: Ten eerste waren, ondanks de schijn van een nauwkeurige notatie, de ontvangsten niet altijd even volledig. Sommige, meestal minder belangrijke ontvangst-categorieen, werden in enkele jaren vergeten (dit gebeurde vooral bij veeteeltprodukten). Het kwam bij voorbeeld voor dat ieder jaar
ongeveer 50 kilo wol verkocht werd en dat plotseling een jaar niet gebeurde. Vit
volledige boekhoudingen bleek echter dat de verkoop van met name veeteeltprodukten niet plotseling een jaar geheel stopte. Met behulp van interpolatie is dan
ook gecorrigeerd voor zulke omissies.
Moeilijker ligt het wanneer eerst tijden lang een bepaald produkt voorkomt in
de ontvangsten en dit daarna verdwijnt. In de over het algemeen vrij complete
boekhouding van de familie De Groot te Nieuwolda zijn zo decennialang flinke

21 Verge Iijk Priester, Economische ontwikkeling, 357-363; Kni bbe, Agriculture, 93 -100.
22 Paping, Voor een handvol stu ivers, 171-172.
23 Paping, Voor een handvol stuivers, 355. Zie ook Priester, Economische onlwikkeling,
356-363 .
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ontvangsten voor mest genoteerd, welke ontvangsten soms plotseling voor enige
jaren verdwijnen om daarna weer terug te komen. Aan de hand van volledige boekhoudingen, zoals die van Buurma te Midwolda, bleek dat zo'n wisselvallig patroon van ontvangsten erg onwaarschijnlijk was . Zo nodig werden daarom de ontvangstcijfers aangevuld, gedeeltelijk aan de hand van de opbrengsten van
vergelijkbare boeren. Oit soort aanvullingen verhoogde de cijfers meestal maar in
beperkte mate.
Het tweede probleem was dat de boeren lang niet altijd aile ontvangsten noteerden . Vooral populair was het bijhouden van de ontvangsten uit de akkerbouw (het
gemaak van het koren). Het is echter, zoals ook in paragraaf 4 en 5 zal blijken,
moeilijk om de veehouderij en de akkerbouw geheel apart van elkaar te analyseren. In tabell wordt een overzicht gegeven van de boerderijen waarvoor volledige
gegevens van zowel akkerbouw- als veehouderij-opbrengsten ter beschikking staan.
De verhouding akkerbouw/veehouderij in de ontvangsten blijkt per boerderij nogal te wissel en. Hierdoor is de opbrengst aan akkerbouwprodukten per hectare niet
altijd direct te herleiden tot de totale ontvangsten per hectare. Met name in het
Oldambt werden vaak aileen de akkerbouw-opbrengsten opgeschreven. Oit was
Tabel I. Percentage akkerbouw-opbrengst als percentage van het totale gemaak
bij een aanta/ boerderijen, 1762-1862 (oogstjaren)
Jan Bontkes te Beerta

176211774

90,9%

Van Ikema te Pieterburen

183011843

63,8%

Hanckema te Zuidhom

176911778

48,9%

De Groot te Nieuwolda

1833/ 1842

81,5%

H. Klaasen te Vierhuizen

1765/ 1777

62,0%

Buurma te Midwolda

1833 / 1842

89,7%

Terborg te Wirdum

1780/ 1780

60,4%

Dekker te Midwolda

1833/1842

91,7%

H. Pieters te N-Scheemda

1780/ 1781

70,3%

Groot-Zeewijk te Warll'um

183311842

80,1%

Reinders te klein-Gam werd

1785

37,8%

Ludema te Usquert

183611840

69,4%

Terborg te Wirdum

178811790

53,4%

Bredenborg te WarfTum

183911842

61 ,7%

Eltjes te Beerta

178711802

85,5%

Themmen te Hoogemeeden

1839/ 1848

38,8%

De Grootte Nieuwolda

178911802

77,6%

De Grootte Nieuwolda

184311852

79,9%

Dijksterhuis te Pieterburen

1793/ 1802

24,2%

Buurma te Midwolda

1843/ 1852

88,7%

Marten Aedsges te Zuurdijk

1798/ 1805

73 ,2%

Groot-Zeewijk te WarfTum

1843/ 1852

83,9%

Eltjes te Beerta

1803 / 1810

90 ,0%

Bredenborg te WarfTum

184311852

65 ,2%

De Groot te Nieuwolda

1803 / 1812

84,3%

De Waard te Grijpskerk

1847

79,6%

Dijksterhui s te Pieterburen

1803/ 1812

36,9%

Schultinga te Bedum

1849/ 1851

52,9%

De Groot te Nieuwolda

1813/1822

86,7%

De Grootte Nieuwolda

1853/ 1862

81,0%

Dijksterhuis te Pieterburen

1813/ 1822

34,5%

Buurma te Midwolda

1853/ 1862

91,4%

Perdok te Godlinze

181411824

47,4%

Groot-Zeew ijk te WarfTum

185311862

80,5%

Groot-Zeewijk te Warllum

1815/ 1822

84,7%

Bredenborg te Warllum

185311862

64,5%

Bouman te Beerta

181611826

80,8%

Feeburg te Zuurdijk

185311862

65 ,0%

De Grootte Nieuwolda

182311832

79,6%

Terborg te Wirdum

185311854

65 ,6%

Dijksterhuis te Pieterburen

182311829

20,5%

Hellinga Meijer te Visvliet

1857/ 1857

63,7%

Groot-Zeewijk te WarO'um

1823/ 1832

85,6%

Abbeweer te Tinallinge

185811860

68,3%

Frieling te Zuurdijk

182511835

63,7%

Glas te Loppersum

18 59/ 1862

66,0%

PAPING AGRARISCHE PRODUKTIE IN GRONINGEN

179

voor de hand liggend, omdat juist daar de nadruk sterk lag op de verkoop van
akkerbouwprodukten. Aan de hand van de Oldambtster boekhoudingen die wei
volledig waren - De Groot, Buurma, Dekker, Eitjes en Bouman - werd de gemiddelde geldelijke opbrengst per standaard-hectare (SH, zie verderop) voor ieder
jaar berekend. Deze jaarlijkse geldelijke opbrengst is gebruikt bij de boerderijen
waarvoor de veeteelt-opbrengst in bepaalde jaren onbekend was. Ook in andere
gevallen waarin een bepaalde belangrijke ontvangsten-categorie ontbrak (vaak boter
of rundvee), is deze erbij geschat aan de hand van vergelijkbare boekhoudingen.
In Bijlage 2 worden de gegevens van de diverse boerderijen per jaar weergegeven
en verder verantwoord.
Een derde probleem is dat de kwaliteit van de grond per boerderij verschilde.
De belastbare opbrengsten volgens het kadaster (na aftrek van de dijk en polderlasten) zijn gebruikt om te corrigeren voor deze verschillen in kwaliteit. 24 Aile
opbrengsten zijn daartoe omgerekend in opbrengsten per zogenaamde standaardhectare met een kadastrale geschatte jaarlijkse opbrengst van /30,76. Dit is de
gemiddeJde kadastrale waarde van landbouwgrond in de Groningse kleigebieden.2s
Van iedere boerderij met opbrengst-gegevens is de kadastrale waarde nagegaan en
zoveel mogelijk van jaar tot jaar gevolgd. 26
Uitgegaan is van de waarde van landbouwgrond (dat is weiland, bouwland, dijken en kwelders). Buiten beschouwing gelaten zijn huizen en erven, tuinen, boomgaarden, bossen en water. Deze stukken grond leverden over het algemeen weinig
marktbare gewassen op. Daarbij werd de verkoop van eieren, gevogeite, groente
en fruit slechts sporadisch genoteerd. Dit is reden om deze produkten bij de opbrengsten per hectare niet mee te rekenen. De verkochte aardappelen werden echter wei meegerekend vanwege de over het algemeen vrij grootschalige verbouw.
Voor de jaren v66r 1832 (invoering van het kadaster) is uitgegaan van de kadastrale waarde in 1832, echter gecorrigeerd voor veranderingen in de omvang
van de boerderij.27 Tevens is rekening gehouden met inpolderingen en dergelijke
en zijn correcties uitgevoerd als er sprake was van landverhuur. Een gedeelte van
de losse verhuur van land kan echter gemist zijn, omdat de opbrengsten daarvan
niet altijd waren opgenomen in de boekhouding. Het zal slechts om kleine stukken
land per boerderij zijn gegaan.

24 Zie hiervoor ook P. Kint, 'Het grondinkomen in Nederland in de negentiende eeuw',
NEHA-Jaarboek voor economische, bedrij/s-en techniekgeschiedenis 57 (1994) 249-270.
25 Paping, Voor een handvol stuivers, 351. Vergelijk trouwens de /23,69 voor cultuurland in de hele provincie: Kint, 'Grondinkomen', 268.
26 Gebruikt zijn daarbij de archieven van het Kadaster te Groningen, met name de alfabetische leggers per gemeente.
27 Voor de invoering van het kadaster en het verzet daartegen zie Nijman, Spanning en
conflicten, 58-79.
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In het oog springt dat de meeste boerderijen waarvan boekhoudingen bewaard
zijn gebleven de beschikking hadden over goed land, hetwelk relatief hoog door
het kadaster werd aangeslagen. De hoeveelheid berekende standaard-hectares is
vaak groter, soms ze\fs beduidend groter, dan de werkelijke hoeveelheid hectares.
De landerijen bij de boerderij van Fekko laos Meijer te Nieuw-Beerta bij voorbeeid hadden in 1832 een omvang van 62,123 hectare. Het belastbare inkomen
was echter /2 .754,13 . Herleid tot standaard-hectares met een belastbaar inkomen
van/30,76 betekende dit dat de boerderij gerekend is op 89,549 hectare (2754,13
gedeeld door 30,76).
De na aIle correcties resulterende nominale opbrengsten per hectare bIijken van
boerderij tot boerderij verschiIlen te vertonen. Sommige boerderijen hadden vrij
consequent hogere opbrengsten per hectare. Onder meer gold dit voor Groot-Zeewijk te Warffum en voor de meeste boerderijen in het Oldambt. Relatief laag waren daarentegenjuist de hectare-opbrengsten in het noordelijk Westerkwartier tussen 1825 en 1860. Een mogelijke reden is dat de boeren in het Oldambt er bij de
kadastrale schattingen relatief goed zijn uitgesprongen . Dit is des te opvaIlender
omdat juist in het Oldambt het verzet tegen de invoering van het kadaster het
heftigst was .28 De kadastrale aanslag viel in het Oldambt namelijk hoog uit in
vergelijking met de aanslagen in de oude grondbelasting. De boekhoudingen wijzen er echter op dat deze aanslagen nog hoger hadden moeten zijn, gezien de
relatiefhoge opbrengsten van de Oldambtster boeren. Gelukkig is het aandeel van
de boekhoudingen uit het Oldambt vrij constant, zodat deze onderwaardering van
de kwaliteit van het Oldambtster land niet al te verstorend werkt. AIleen in de
periode 1806-1815 zijn de Oldambtster boekhoudingen oververtegenwoordigd,
daarvoor is echter verder niet gecorrigeerd.
De verschillen tussen de individuele boerderijen waren opmerkelijk groot. De
oorzaken daarvan moeten mijns inziens vooral gezocht worden in de verschiIlen
in resultaten die de diverse boeren daadwerkelijk boekten. Dit laatste betekent dat
de opbrengsten van individuele boeren veelvuldig afweken van de algemene trend
in de opbrengsten in een bepaald jaar. 29 Daarnaast speelde de nauwkeurigheid
waarmee het kadaster het belastbare inkomen schatte een roI. Ook zal de onvolledigheid van het gebruikte materiaal enige invloed gehad hebben.
De grote standaard-deviatie en het vrij geringe aantal boekhoudingen (en de
zodoende kleine steekproef) vermindert in statistisch opzicht de kwaliteit van de
geschatte gemiddelde produktiewaarde in een afzonderlijk jaar. Dit geldt vooral
voor de jaren voorafgaand aan 1810. Dan zijn meestal maar zo'n 4 tot 6 boekhoudingen per jaar beschikbaar. Yoor de peri ode 1810- 1862 beweegt het aantal boek-

28 Nijman, Spanning en conjlicten, 63-79 .
29 De correlaties tussen de reele hectare-opbrengsten van diverse boeren waren dan ook
nooit buitengewoon hoog.
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houdingen per jaar zich veelal tussen de 8 en 12 en is de kwaliteit van de schattingen beduidend groter. Het probleem van het gebrek aan gegevens is met name van
toepassing op de schattingen voor de produktie in de veehouderij gepresenteerd in
paragraaf 4, waar het aantal gebruikte boekhoudingen tussen de 3 en 8 lag. Voor
het nagaan van de lange termijn-ontwikkeling zijn de boekhoudingen vaak wei
bruikbaar. De gemiddelde opbrengsten van aile boerderijen samen vertonen, zoals
we nog zullen zien, duidelijke patronen. Voorzichtigheid blijft echter op zijn plaats.
Zo veel mogelijk zullen dan ook de foutenmarges van de gepresenteerde schattingen worden aangegeven.

4. De veeteeltproduktie

Het krijgen van een stevige greep op de omvang en ontwikkeling van de veeteeltproduktie wordt bemoeilijkt door de grote verschillen in bedrijfsvoering van de
boeren zoals die blijkt uit de boekhoudingen. De gemiddelde hoeveelheid verkochte wol, het aantal verkochte schapen, het aantal verkochte volwassen runderen en de hoeveelheid verkochte boter per standaard-hectare per jaar is nagegaan. JO
Voor de produktie van vlees in de rundveehouderij wordt het resultaat gepresenteerd in grafiek I. In deze grafiek zijn aileen de jaren opgenomen, waarin van ten
minste drie boerderijen cijfers beschikbaar zijn. Door het geringe aantal boerderijen kent ieder j aarcij fer een vrij grote onzekerheid. Uitgaande van een aselecte
steekproef lag het 95% betrouwbaarheidsinterval vanaf 1820 voor ieder j aarcij fer
tussen de 25% en 50% van de geschatte waarde.J' Daarv66r is de onzekerheid
zelfs nog beduidend groter.
Het eerste wat in het oog valt bij het bekijken van grafiek 1 is dat sterke trendmatige ontwikkelingen zich niet voordeden. Wei komt de vermindering in het aan30 Hierbij is ook gebruik gemaakt van gegevens uit enkele andere, minder volledige,
boekhoudingen dan die genoemd in Bijlage 2. Het gaat om: Jan Alberts Ritzema op Zijlbrugge te Westernieland en Derk Meertens Ritzema te Warffum [Bron: K.1. Ritzema van
Ikema, Ommelander geslachten; Het nageslacht van Jacob Sijbolts, en Geertruid Camelis. 2e druk (1957) 1759-1774]; Klaas Jans op Wilkemaheerd te Startenhuizen [Bron: copie NAHI]; Hindrik Hindriks van Ulms te Zuurdijk [Bron: Rijksarchief Groningen (in
vervolg R.A.Gr.), Bibliotheek nummer S12]; Jannes Luitjes Torringa te Zuurdijk [Bron:
R.A.Gr., Archief familie Torringa inventarisnummer (inv. nr.) 4]; Garbrant Wiersema's
weduwe te Oosterwijtwerd [Bron: copie Paping].
31 Bij voorbeeld een 25% onzekerheid bij een geschatte verkoop van 10 koeien betekent
dat het aantal verkochte koeien met 95% zekerheid lag tussen de 7,5 en 12,5 (plus of min
25%). Dit kan ook het voorkomen in de grafiek van een uitschieter zoals in 1804 met 19
verkochte koeien per SH verklaren. Yoor deze berekeningen moeten we er trouwens wei
vanuit gaan dat er geen systematisch verschil is tussen de boeren die boekhoudingen bijhielden en diegenen die dat niet deden.
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tal verkochte runderen gedurende de veepest-periode van 1766 tot 1773 duidelijk
tot uiting. De opbrengsten aan verkochte runderen werden in die jaren meer dan
gehalveerd. Rond 1800 was het aantal verkochte runderen echter weer op peil met
circa 13 per hectare. Daar de analyse per jaar gezien het geringe aantal waarnemingen met teveel onzekerheden omgeven is, zijn de diverse waarnemingen in
tabel 2 gerangschikt naar tien-jaarlijkse perioden. Gaan we er opnieuw vanuit dat
ieder jaarcijfer van een boerderij deel uitmaakt van een aselecte steekpraefvoor
de opbrengst in het decennium dan ligt de onzekerheids-marge nu met tussen de
8% en 20% beduidend lager. J2
Grafiek I . Gemiddelde aantallen verkochte volwassen runderen (circa twee jaar
en ouder) per standaard-hectare op de Groningse klei volgens enige boekhoudingen, 1765/ 6-1862/3 (verkoopjaren)
2 0 -,------------------------------------------------------,
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Tussen 1793 en 1852 kenmerkte het aantal verkochte runderen per hectare zich
door een op lange termijn zeer grate stabiliteit. De verschuivingen waren zo klein
dat ze met het voorliggende statistische materiaal, blijkens tabel 2, niet echt hard
te maken zijn. De uitbreiding van het areaal akkerland tot 1823 lijkt met een geringe teruggang in de rundveehouderij gepaard te zijn gegaan. Deze trend kwam na
32 Natuurlijk is deze aanname buitengewoon discutabel, daar in de praktijk veelal diverse jaarcijfers in een decennium van dezelfde boerderij afkomstig waren en er van een
aselecte steekproef dus geen sprake was. De spreiding over de verschillende jaren van het
decennium was echter geen probleem.
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1818 tot stilstand, als gevolg van de agrarische depressie. luist de prijzen van
akkerbouwprodukten waren tijdens deze crisis fors gezakt (vergelijk de prijzen in
Bijlage 3). De boeren reageerden daarop met het stopzetten van het intensiverings-proces dat voordien in de landbouw plaatsvond. Dit sluit aan bij de constatering van Priester dat tussen 1817 en 1828 de toename van het areaal akkerland in
Groningen tijdelijk tot stilstand kwam. 33
Toen de graanprijzen in de jaren veertig weer verbeterden, liep het aantal verkochte runderen per hectare terug. Grafiek 1 wijst op een lage afzet van rundvee
tussen 1840 en 1848. Pas in de jaren vijftig was er sprake van een significante
toename van de verkoop van rundvee per hectare. Een relatie met de verhoudingsgewijs hoge prijzen van veeteeltprodukten, met name voor de jaren na 1855, lijkt
in dit opzicht voor de hand te liggen. Yoor boeren werd daardoor het mesten van
vee, via een toenemende vervoedering van granen aantrekkelijker.
Tabel 2. Gemiddelde opbrengsten aan verkocht rundvee en boter per 100 standaard-hectares, 1793/4-1862/3 (verkoopjaren)
RUN DEREN

BOTER
N

gemidd.
kilo
verkocht

onzekerheidsmarge

N

gemidd.
aantal
verkochl

onzekerheidsmarge

179311803
180311813
181311823
182311833
183311843
184311853

42
40
66
56
79
70

13,3
12,5
11,8
12,4
12,0
10,6

1,9
2,4
1,5
1,6
1,4
1,2

38
33
39
35
64
42

650
410
480
500
440
700

110
50
60
80
90
120

1853/ 1863

69

12,9

1,2

40

470

100

Ook voor de lange termijn moet de stabiliteit van het aantal verkochte stuks rundvee benadrukt worden. De verkoop was in het decennium 179311802 zelfs nog iets
hoger dan in het decennium 1853/1862. De berekende trendmatige groeivoet voor
hetjaarlijkse gemiddelde aantal verkochte runderen wijst eveneens op stagnatie. 34
Als echter de situatie in de periode 181311822, toen de verkoop van rundvee relatief gering was, vergeleken wordt met die in 1853/1862, valt weI een lichte verbetering waar te nemen. De keuze van de periode waarover de ontwikkeling gemeten
wordt, heeft dus grote invloed op de conclusies.
Het is interessant om in te gaan op de in de inleiding genoemde schattingen voor
de opbrengsten aan slachtvee en exportvee in de provincie Groningen voor de
33 Priester, Economische ontwikkeling, 76-78.
34 Dezejaarlijkse groeivoet g was -0, 1% (5% foutenmarge: +0,1% < g < -0,3%).
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Afbeelding I . Schilderij door Berend Kunst van Jan Jacobs de Groot, landbouwer te Nieuwolda, die van 1823 tot 1859 zijn inkornsten noteerde (particulier
bezit, foto John Stoel).
eerste helft van de negentiende eeuw. We mogen er van uitgaan dat de genoemde
cijfers een redelijke indicatie vormen voor de opbrengsten van de hele provincie.
Ten eerste beslaan de kleigebieden al bijna 63% van het provinciale areaal. Ten
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tweede lag buiten de kleigebieden de nadruk wei wat sterker op de veehouderij,
maar tegelijktertijd waren de opbrengsten daar juist beduidend lager. 35
Voor een grove schatting ga ik uit van een totaallandbouw-areaal van 165.000
hectare rond 1800, van 170.000 rond 1820 en van 179.000 hectare rond 1860. 36
Daarbij zal ruim genomen 40% van het slachtvee in de provincie oftewel steeds
zo'n 4.000 beesten door de boeren ze1f geslacht zijn. Voor 179311802 kom ik dan
uit op een totale provinciale produktie van circa 26.000 runderen, voor 181311822
op 24.000 runderen en voor 1853 /1862 op 27.000 runderen. Hoewel bij deze schattingen met een onzekerheidsmarge van enige duizenden beesten rekening moet
worden gehouden, kunnen toch zowel de aantallen van Priester (32.500 en 38.600)
als die van Van Zanden (15.000 en 16.000) worden verworpen. Gaan we uit van
een vergelijking met 181311822 dan lijkt de waarheid zowel wat betreft de omyang van de rundvee-produktie als wat betreft de toename (circa 3.000 tegen 1.000
of 6.100) in het midden te liggen.
Tussen 1798 en 1862 vertoonde de boterverkoop per hectare, net als de rundvee-opbrengst, geen sterke toename .37 Opvallend zijn de zeer hoge opbrengsten
van de boterverkoop aan het eind van de achttiende eeuw. We mogen hier uit opmaken dat de Groningse kleigebieden toen nog relatief sterk op de veehouderij en
dan met name de melkveehouderij georienteerd waren. Rond 1800 kwam daar
verandering in. Op enkele boerderijen neemt de boterproduktie snel tussen 1795
en 1810.
Het duidelijkste voorbeeld betreft boer Jan Jans Eltjes op de Zandhoogte onder
Beerta. In de jaren 1790-1798 verkoopt hij vrijwel voortdurendjaarlijks tussen de
230 en 310 kilo boter, van 1799 tot 180 I jaarlijks maar tussen de 140 en 230 kilo
boter, om uiteindelijk aan te belanden bij tussen de 45 en 145 kilo tussen 1802 en
1810. Opvallend is daarbij dat deze ontwikkeling slechts in Zeer beperkte mate
gepaard ging met een vermindering van het aantal verkochte runderen op dezelfde
boerderij. In een in belang krimpende veehouderij kwam de nadruk dus meer te
liggen op het mesten van beesten ten koste van de melkveehouderij. Het lijkt voor
de hand te liggen om deze ontwikkeling te koppelen aan de in vergelijking met de
prijzen van veeteeltprodukten snel stijgende prijzen van akkerbouwprodukten. De
hoeveelheid mestvee kon blijkbaar niet teruggedrongen worden in verband met de
mestvoorziening voor de akkers.
Een tweede peri ode die in het oog valt is 184311852. De boterverkoop per hectare was toen zeer hoog. Ten dele moet dit toegeschreven worden aan het materi35 Vergelijk de 30,76 gemiddelde kadastrale waarde voor de kleigebieden met def23,69
voor de hele provincie Groningen, berekend door Kint, 'Het grondinkomen', 268.
36 Naar aanleiding van Priester, Economische ontwikkeling, 77; Paping, Voor een handvol stuivers, 353-354.

37 De berekende trendmatige jaarlijkse groeivoet van boter was tussen 1793 en 1862
nauwelijks afwijkend van nul met -0,05% (5% foutenmarge: -0,21% en +0,12%).
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aal. luist toen waren er botergegevens beschikbaar voor bedrijven met een relatief
grote nadruk op de veehouderij. Het gaat dan om Klaas Pieters Themmen te Hoogemeeden, om Jan Rijpkes Beukema te Bedum en in mindere mate om Klaas Hellinga Meijer te Visvliet. Ten dele gaat het ook om een werkelijke verhoging van de
boterproduktie, gezien de hogere verkopen van boter door Pieter Reints Buurma
te Midwolda. Bij de boerderij van de familie De Groot in het nabije Nieuwolda
was daarentegen van een verhoging in hetzelfde tijdvak geen sprake. 38
Opnieuw kunnen we een vergelijking maken met de produktieschatting van Priester. De provinciale totalen zijn daarbij op dezelfde wijze geschat als bij rundvee.
Voor 179311802 komen we uit op 1.070.000 kilo, voor 181311822 op 820.000 kilo
en voor 1853/1862 op 840.000 kilo boter. Daarbovenop komt nog de auto-consumptie op de boerderijen, zeg ruim gerekend zo'n 10 kilo per persoon voor de
helft van de bevolking van het platteland, maakt 460.000 kilo voor 1793/1802,
550.000 kilo voor 181311822 en 840.000 kilo voor 185311862. 39 De totalen van
1,5 miljoen kilo voor 1793/1802, 1,4 miljoen kilo voor 181311822 en 1,7 miljoen
kilo voor 1853/1862 zijn opnieuw beduidend lager dan de schattingen van Priester
van 2,0 miljoen kilo boter in 1815 en 3,4 miljoen kilo boter in 1862. 40 Wei moet
aangetekend worden dat Priester deze cijfers presenteert als maxima, omdat hij de
melk voor consumptie buiten beschouwing laat. Desondanks lijken Priester's cijfers te hoog. Zelfs bij een Forse produktie per hectare van circa 7 kilo zoals geschat
voor de peri ode 184311852 kom ik niet in de buurt van Priester's 3,4 miljoen kilo
boter uit 1862.
Tabel 3. Gemiddefde opbrengsten aan verkochte schapen en wof per 100 standaard-hectares in Hunsingo, Fivelingo en het noordefijk Westerkwartier, 18131862
SCHAPEN
N

1813/ 182242
182311 832
37
1833/ 1842
52
184311852
45
1853/ 1862
48

gemidd.
aantal
verkocht
30

29
33
36

26

WOL

onzekerheidsmarge

N

31
32

36
40
51

gemidd.
kilo
verkocht
2,3
2,0
2,7
2,1
1,8

onzekerheidsmarge
0,5
0,2
0,4
0,2
0,1

38 Dit wijst er opnieuw op dat de feitelijke onzekerheidsmarges groter zijn dan aangegeyen in tabel 2: de steekproefomvang is namelijk eigenlijk kleiner dan het aantal jaargegeYens, omdat vaak veel jaargegevens in een decennium van dezel fde boerderij stammen.
39 Geschat via Paping, Voor een handvol stuivers, 313. Zie ook p. 388.
40 Priester, Economische ontwikkeling, 431-433.
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De door Priester gerapporteerde sterke stijging van de boterproduktie tussen
1815 en 1862 (vooral het resultaat van het uitgaan van een toename van de melkgift per koe van 31 %) is ook niet op te maken uit de boekhoudingen. De marges
van onzekerheid zijn echter dermate groot dat zo'n forse stijging niet geheel verworpen kan worden. Dit blijkt onder meer uit de stijging van 70% voor wat betreft
de boterverkopen voor de schatting van 1843/ 1852 ten opzichte van die van 1803/
1812. Het gaat hier echter in ieder geval niet om een trendmatige ontwikkeling,
omdat uitgegaan wordt van het dal in de boterproduktie rond 1810.
Behalve de rundveehouderij is ook nagegaan wat de ontwikkeling van de produktie was in de schapenhouderij. De resultaten zijn daarbij jammer genoeg omgeven door nog grotere onzekerheidsmarges. Priester heeft reeds benadrukt dat de
wijze en omvang van de schapenhouderij sterk varieerde in de provincie. 41 Dit
wordt ook duidelijk uit de zeer verschillende verkopen aan wol en schapen per
standaard-hectare op de onderzochte boerderijen. De schapenhouderij in het 01 dambt resulteerde zelfs nauwelijks in de verkoop van schapen ofwol. Het aantal
schapen op de boerderij was in dit landschap geringer en de opbrengsten van die
schapen werden voornamelijk op de boerderij verbruikt. Terwijl op de boerderijen
in Hunsingo, Fivelingo en het noordelijk Westerkwartier jaarlijks vele schapen
werden verkocht, ging het in Oldambt slechts om een tot drie schapen, en dan vaak
nog niet eens elk jaar. Vanwege dit grote verschil tussen het Oldambt en de rest,
hebben de cijfers steeds aileen maar betrekking op boerderijen in Hunsingo, Fivelingo en het noordelijk Westerkwartier.
De schapenhouderij deed het nog minder dan de rundveehouderij in de eerste
helft van de negentiende eeuw. Enigszins vaste grond onder de voeten hebben we
vanaf 1813. Het aantal verkochte schapen per 100 hectare liep terug van 30 in de
peri ode 1813122 tot 26 in de peri ode 1853/62 .42 De wolverkoop per hectare nam
nog sneller af, namelijk van 2,3 kilo per hectare in de periode 1813/22 tot 1,8 kilo
in de peri ode 1853/62. Ook de berekende trendmatige jaarlijkse groeivoeten zijn
licht negatieftussen 1813 en 1862. Door de grote schommelingen in de reeksen is
echter stabiliteit van de opbrengsten per hectare op de lange termijn niet geheel uit
te sluiten. 43 In het Oldambt nam de verkoop trouwens ook af. De toch al geringe
verkoop van schapen kwam daar steeds sporadischer voor. Opvallend is dat het
zich laat aanzien dat de terugloop in de produktie in de schapenhouderij pas inzette in de loop van de negentiende eeuw. Het aantal verkochte schapen liep fors
terug na 1853, terwijl de wolverkoop al een decennium eerder begon te zakken.
41 Priester, Economische ontwikkeling, 461-463.
42 De schapen zijn hier exclusief de in de boekhoudingen vermelde lammeren. Deze lammeren waren beduidend goedkoper en nog maar enkele maanden oud.
43 De trendmatige groeivoet van wol is -0,41 % (5% foutenmarge: -0,87% tot +0,05%).
De trendmatige groeivoet van schapenverkoop is -0, II % (5% foutenmarge : -0,32% tot
+0,10%).
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Bij de voorgaande berekeningen zijn twee factoren buiten beschouwing gebleven: I . de representativiteit van de gebruikte boekhoudingen voor de veeteeltproduktie. 2. de veranderingen in het gemiddelde gewicht van de verkochte runderen
en schapen. Wat betreft het eerste punt zijn er relatiefveel boekhoudkundige gegevens gebruikt van grote bedrijven. Het is heel wei mogelijk dat de kleinere boerderijen en de arbeiders en ambachtslieden met enig land een grotere nadruk gelegd
hebben op de veehouderij. De verkoop van hooi en de verhuur van koeweiden en
schaapsweiden door de grote boeren wijst daar ook op. In mijn dissertatie berekende ik zo dat door de hogere veebezetting per hectare van de kleine landgebruikers (beneden de 5 hectare) voor de periode J 770- J 81 0, de totale veebezetting 7%
te laag geschat wordt als aileen uitgegaan wordt van de veebezetting van de boeren.44 Bovenop deze onderschatting komt nog de invloed van een mogelijk grotere
nadruk op de veeteelt bij kleine boeren met 5 tot 20 hectare land in gebruik. Deze
kleine landgebruikers beschikten echter maar over een vrij gering deel van het
areaal. Een totale onderschatting door het gebruik van boekhoudingen van grote
boeren, van de produktiecijfers van de veehouderij met meer dan 20% lijkt daarom niet aannemelijk. Ook als we rekening houden met deze onderschatting dan
blijven de schattingen van Priester voor de rundveeproduktie aan de hoge kant.
Het is moeilijk om greep te krijgen op de veranderingen in het gewicht van vee.
In mijn dissertatie ben ik ervan uitgegaan dat er sprake was van een gewichtstoename van geslachte koeien en schapen. Runderen namen trendmatig met ruim 0, I %
per jaar in gewicht toe en schapen zelfs met 0,6%.45 Deze toenames zijn berekend
op grond van officiele statistieken en de ontwikkeling van het gewicht van slachtvee aangekocht door weeshuizen en gasthuizen in de stad Groningen. Een indruk
van het gemiddelde gewicht van de door de boeren verkochte beesten kan verkregen worden door de gemiddelde prijs van koeien en schapen afboerderij te relateren aan de gemiddelde prijs van vlees per kilo (exclusief belastingen) zoals betaald in de stad Groningen (zie Bijlage I). De prijs per schaap is daarbij gerelateerd
aan de prijs van varkensvlees. Yoor de door de boeren verkochte runderen (17931862) en voor de schapen (1815-1862) blijkt bij deze berekeningswijze geen toename van het gemiddelde gewicht. 46
Ais we de opbrengsten van de rundvee en schapenhouderij gezamenlijk bekijken dan kan de conclusie getrokken worden dat deze in de peri ode 1793-1862
weinig zijn toegenomen. Het marktsurplus per hectare van de rundveehouderij
44 Paping, Voor een handvol stuivers, 354-355 , 471.
45 Paping, Voor een handvol sluivers, 387-388.
46 Beide trendmatige groeivoeten zijn 0,0%. De ontwikkeling van het gemiddeld gewicht

van een schaap af-boerderij en het gemiddeld slacht-gewicht kunnen natuurlijk fors uiteen
lopen. De beste schapen werden vermoedelijk ge-exporteerd en de anderen zelf geconsumeerd. Desondanks komt hiermee de forse in mijn dissertatie berekende gewichtstoename
van schapen toch enigszins op losse schroeven te staan.
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Cvlees en boter) steeg weinig, terwijl er in de schapenhouderij zelfs sprake was van
een teruggang. Dat de totale produktie van de veehouderij desondanks mogelijk
toch groeide, was aileen te danken aan de stijging van het aantal hectares met bijna
tien pro cent. 47
Tussen 1807 en 1862 nam het percentage bouwland op de Groningse klei toe
van 42% tot 65%.48 In tegenstelling tot wat Priester meent, slaagde de Groningse
boer er niet in deze inkrimping van het grasland gepaard te laten gaan met een vrij
grote produktie-groei in de veehouderij.49 Maar aileen al dat de boeren hun veeteeltproduktie op peil wisten te houden blijft een opmerkelijk feit. Deze iets minder optimistische resultaten wat betreft de ontwikkeling en omvang van de veehouderij in de eerste zestigjaar van de negentiende eeuw laten trouwens de overige
conclusies van Priester met betrekking tot de aard en richting van ontwikkelingen
in de Groningse landbouw onaangetast. De veehouderij bleef ondanks het afnemend areaal grasland een belangrijke rol spelen in de agrarische bedrijfsvoering,
vooral voor wat betreft de mestvoorziening. De uitspraak van Priester dat ' [h]et
negentiende eeuwse Groningen C... ) allerminst als een akkerbouwprovincie te kenschetsen' is, blijkt echter wei voor enige discussie vatbaar.50

5. De ontwikkeling van de reele akkerbouwproduktie
De overheidsstatistieken voor de akkerbouwproduktie in de provincie Groningen
zijn uniek, omdat ze al zo vroeg, namelijk met het oogstjaar 1817, beginnen. Dit
was reden voor diverse auteurs om deze produktiestatistieken te gebruiken om
greep te krijgen op de ontwikkeling van de akkerbouwproduktie in heel Nederland
voor 1842.51 Het is daarom de moeite waard om het gemiddelde gemaak uit de
akkerbouw volgens de gevonden boerderijboekhoudingen naast de opbrengsten
volgens de statistiek te leggen. Deze statistiek werd gepubliceerd in het Provinciaal Verslag en is gebaseerd op gemeentelijke opgaven van het bezaaide areaal
van de diverse granen e.d. en de gemiddelde hectare-opbrengst. We gaan hierbij
uit van de cijfers van Priester, waarbij ook een schatting gemaakt is voor de netto
akkerbouwproduktie na aftrek van zaaizaad en veevoerY
47 Paping, Voor een handvol stuivers, 353-354.
48 Priester, Economische ontwikkeling, 77.
49 Priester, Economische ontwikkeling, 432.
50 Priester, Economische ontwikkeling, 455
51 Bij voorbeeld: 1. Mokyr, The industrialization in the Low Countries 1795-1850 (London 1975) 195; 1.M.M. de Meere, Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw Cs-Gravenhage 1982) 7-10,
15.
52 Zie voor de methode: Paping, Voor een handvol stuivers, 337-338; Priester, Economische ontwikkeling, o.a. 390-393, 546-548.
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Atbeelding 2. Het binnenhalen van de haver-oogst op de boerderij Groot-Zeewijk
te WarfJum rond 1900 (Grietje Reindersstichting Ie Warffum).
Het eerste wat in het oog valt bij het bekijken van grafiek 2, is dat de gemaakcijfers voortdurend hoger liggen dan de netto opbrengsten volgens de statistiek.
Daar de gemaak-cijfers exclusief de auto-consumptie zijn, zou eerder het omgekeerde verwacht mogen worden. Ten dele Iijkt dit de suggestie uit de voorgaande
paragraafte bevestigen, dat de hier onderzochte grotere boeren een relatief grote
nadruk in hun bedrijfsvoering legden op de produktie van marktbare akkerbouwgewassen.
Het tweede dat opvalt zijn de grote verschillen tussen be ide reeksen in de jaren
1821 tot en met 1826. In de vier jaren daarvoor is het verschil dan wei minder
groot, maar 1ijkt er in het geheel geen verband tussen beide reeksen te bestaan.
Yoor de hand liggend is om de oorzaak voor deze verschillen in eerste instantie te
zoeken bij de te geringe kwaliteit van de reeks gemaak-cijfers. In paragraaf 6 zal
blijken, maar dan voor de t~tale landbouwproduktie, dat de boekhoudingen in
deze periode vrijwel allemaal· de gevonden algemene ontwikkeling bevestigen.
Ook valt er, als we ervan uitgaan dat de voor ieder jaar gevonden boerderijboekhoudingen een aselecte steekproef zijn uit het bestand van aile boerderijen, een
95% betrouwbaarheidsinterval te berekenen voor ieder jaar. Yoor de peri ode 18211826 heeft dit interval een omvang van gemiddeld 35% van de waarde van de
schatting (bij voorbeeld bij een schatting van 100 ligt de marge tussen de 65 en
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Grafiek 2. Het reele gemaak uit de akkerbouw volgens de boekhoudingen en de
reele netto akkerbouwproduktie volgens de statistiek, per hectare cultuurland in
de Groningse kleigebieden, 1798-1862 (oogstjaren)
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135). Gezien de tamelijk beperkte omvang van deze foutenmarge is er dus een
significant verschil tussen beide uitkomsten. Al met allijkt het er dus op dat er iets
schort aan de produktiegegevens volgens de statistieken.
In het Provinciaal Verslag ben ik nagegaan met welke van de twee reeksen de
daarin gemaakte kwalitatieve opmerkingen het meest in overeenstemming zijn.
Voor het jaar 1819 geven de boekhoudingen een zeer hoge, en de statistiek een
middelmatige opbrengst. Het Provinciaal Verslag d.d. 4-7 -1820 meldt aan de ene
kant dat: 'de onderscheidene graansoorten buitengewoon spoedig rijpen', maar
tevens : 'de garst, rogge, tarwe en haver kunnen .. . op een zeer middelmatig gewas
worden gerekend' . In feite laat ze dus beide ontwikkelingen open. Duidelijker is
het Provinciaal Verslag (d.d. 2-7-1822) voor wat betreft 1821. 'De voortbrengselen van den landbouw en de oogst derzelver waren, met uitzondering van het koolzaad en de tarwe, zeer overvloedig' . Vreemd genoeg komen in de statistiek deze
hoge opbrengsten niet tot uiting. Deze opmerking spoort dan ook beter met de
boekhoudingen, die voor dit jaar juist een bijzonder forse stijging te zien geven.
Voor het jaar 1826 corresponderen de kwalitatieve opmerkingen in het Provinciaal Verslag (d.d. 3-7-1827) echter weer veel beter met die van de statistiek (lage
opbrengsten) dan met die van de boekhoudingen (hoge opbrengsten). De oogst
van koolzaad, gerst en rogge betrof een 'matige hoeveelheid ' , de tarwe was ' slecht
en schraal' en de haver werd getroffen door een 'volslagen misgewas ' . Ook voor
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de jaren 1822-1825 wijzen de kwalitatieve opmerkingen in het Provinciaal Verslag eerder op slechte ofmiddelmatige oogsten dan op buitengewoon goede resultaten, zoals blijkt uit de boekhoudingen. We moeten bij de beoordeling van deze
opmerkingen in het achterhoofd houden, dat de uitspraken in hetProvinciaal Verslag gedaan zijn met kennis van de uitkomsten van de produktiestatistiek. Definitief uitsluitsel valt dus niet te geven over de vraag welke van de beide reeksen (de
statistiek of de boekhoudingen) de werkelijke ontwikkelingen het beste weerspiegelt.
De correlatie tussen beide reeksen is voor de periode 1817 tot 1862 vrij laag met
een r2 van 0,44. Laten we de zo juist genoemde probleemperiode buiten be schouwing dan was de correlatie tussen de gemaakcijfers en de schattingen aan de hand
van de statistiek beduidend hoger met een r2 van 0,73 voor de periode 1827 tot
1862. Gemiddeld blijken de gemaakcijfers 16% tot 17% hoger dan schattingen
aan de hand van de statistieken. 53 . Ook suggereren de gemaak-cijfers een iets sterkere jaarlijkse trendmatige toename tussen 1827 en 1862 met 1,2%, terwijl de
statistieken uitkomen op 1,0%. Misschien wijst dit er op dat de toename van de
vervoedering van de oogst in deze peri ode toch minder groot was dan Priester
inschatte.54
We kunnen nu ook groeivoeten over langere periodes berekenen, om te zien of
het intensiveringsproces in de Groningse landbouw gepaard ging met een sterke
stijging van de akkerbouwproduktie. Voor de periode 1817 tot 1862 was de jaarlijkse groeivoet van de reele hectare-opbrengst aan akkerbouwprodukten vol gens
de boekhoudingen 0,5% (tegen trouwens 0,7% volgens de statistieken). Ais we
onze blik over een nog langere periode uitstrekken namelijk 1798 tot 1862 dan
valt een jaarlijkse groeivoet van 0,6% te berekenen. Geconcludeerd kan dus worden dat de intensivering in de akkerbouw al vanafhet eind van de achttiende eeuw
haar vruchten afwierp. Dat blijkt ook wei uit grafiek 2. De reele opbrengsten rond
1800 zijn opvallend laag in het licht van de cijfers voor de daaropvolgende halve
eeuw. Revolutionair was de produktieverhoging zeker niet. Zoals we in de volgende panlgraafzullen zien was ze onvoldoende om de toegenomen inzet van arbeid
te compenseren.

6. De ontwikkeling van de totale reele landbouwproduktie
Het is niet de bedoeling van dit artikel om een geheel nieuw beeld van de ontwikkelingen in de Groningse landbouw in de tweede helft van de achttiende en de
53 De regressielijn zag er als voIgt uit voor de periode 1827/8 -1862/3:
Y = -1 ,09 + I, 166.X (t=9,7). Daarbij is Y de reele opbrengst volgens gemaak-cijfers en X
die volgens de statistiek, beide uitgedrukt in prijzen van 183111850.
54 Zie Priester, Econornische ontwikkeling , 356-363.
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eerste helft van de negentiende eeuw te geven. Daarvoor kan verwezen worden
naar het uitgebreide proefschrift van Peter Priester. 55 De Groningse landbouw
maakte een proces van intensivering door. Het aantal arbeiders per hectare steeg,
omdat arbeid relatief goedkoop was, zeker in vergelijking met de snel oplopende
prijs van land. De hoeveelheid akkerland nam in Groningen toe, grotendeels ten
koste van het grasland. Daarbij werd de braak teruggedrongen door meer arbeidsintensieve bewerkingen toe te passen, zoals wi eden en het geregeld zaaien van
klaver. Door het vervoederen van een groter deel van de oogst was het, ondanks de
afnemende hoeveelheid grasland, mogelijk de veestapel en dus de mestvoorziening op peil te houden. Hoewel het akkerland in de achttiende eeuw nog op zijn
hoogst een derde van het areaal besloeg, waren de Groningse boeren ook toen al
voornamelijk gericht op de verkoop van akkerbouwprodukten. Dit wordt gelllustreerd door tabel I (paragraaf 3): akkerbouwprodukten maakten vrijwel steeds
meer dan de helft en niet zelden tweederde of meer van het gemaak uit.
De landbouwproduktie - de produktie van akkerbouw en veeteelt samen - per
hectare vertoonde tijdens de onderzochte periode een langzaam oplopende trend.
Ondanks dat de reeks voor de achttiende eeuw slechts op weinig boekhoudingen is
gebaseerd, komt de terugval in de produktie als gevolg de veepest na 1766 duidelijk naar voren. Beginjaren tachtig lagen de opbrengsten per hectare weer op een
beduidend hoger peil. Tussen 1795 en 1807 waren de opbrengsten opnieuw opvallend laag. Daarna volgde van 1807 tot 1827 weer een periode van hogere opbrengsten. Na een kort dal van 1828 tot 1831, gingen de reele opbrengsten per hectare
vrij regelmatig omhoog.
Bekeken over langere tijd was de groei van de reele hectare-opbrengst uiterst
bescheiden. Tussen 1762 en 1862 was de trendmatige jaarlijkse groeivoet slechts
0,3%. Ook als gekozen wordt voor een andere periodisering resulteert slechts een
matige trendmatige groei: 1780 tot 18620,3%; 1800 tot 18620,4%; 1815 tot 1862
0,3%. Wordt het niveau rond 1815 vergeleken met dat rond 1860, dan blijkt eveneens slechts een bescheiden groei. Zo was de reele hectare-opbrengst voor de periode 1817/21/67,82 (prijzen van 1831 / 1850) en voor de peri ode 1856/62/76,43:
een stijging van ruim 12%. Een hogere groei blijkt alleen wanneer een eerdere
referentie-periode genom en wordt. Zo was in de periode 179811807 de reele hectare-opbrengst/56,94. Ten opzichte van die peri ode was de opbrengst in 1856/62
weI 34% hoger. Maar gezien grafiek 3 was 179811807 geen erg representatieve
tijd.
Een vergelijking met de reele opbrengst per hectare, zoals die door mij geschat
is aan de hand van gegevens van Priester en van statistische opgaven laat voor de
jaren vanaf 1828 redelijk grote overeenkomsten zien. 56 In de peri ode 1817-1827
55 Het hierna volgende is gebaseerd op Priester, Economische ontwikkeling, diverse hoofdstukken.
56 De r2 voor de peri ode 1817-1862 was 0,20. De r2 voor de peri ode 1828-1862 was 0,58.
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Grafiek 3. De ontwikkeling van de reele landbouwproduktie per hectare in de
Groningse kleigebieden geschat via boerderijboekhoudingen en via statistische
opgaven, 1762/3-1862/3 (verkoopjaren, guldens van 183111850)
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is er daarentegen geen sprake van overeenstemming. Met name was het verschil
groot van 1821 tot 1827 toen de opbrengsten per hectare volgens de boerderijboekhoudingen beduidend hoger waren dan volgens de statistische opgaven. Een
gelijksoortig verschi1 troffen we reeds aan bij het bekijken van de akkerbouwproduktie. De verschillen tussen de boekhoudingen en de statistiek zijn echter groter
bij de totale landbouwproduktie dan bij de akkerbouwproduktie. Voor de peri ode
1827/ 1862 is de samenhang tussen statistieken en boekhoudingen namelijk beduidend hoger voor de akkerbouwproduktie met een r2 van 0,73 dan voor de totale
landbouwproduktie met een r2 van 0,56. Een mogelijke interpretatie is datjuist de
schattingen voor de veeteeitproduktie via statistieken als minder betrouwbaar kunnen worden gekenschetst.
Enigszins achterdochtig vanwege de grote verschillen tussen de ontwikkeling
volgens de statistieken en die volgens de boekhoudingen, ben ik voor enkele opvallende jaren de ontwikkeling nauwkeuriger nagegaan. De statistische opgaven
geven voor het oogstjaar 1820 een reele toename ten opzichte van 1819. Het oogstjaar 1821 is weer iets slechter dan 1820. De gemiddelde opbrengst volgens de
boekhoudingen laten een geheel ander patroon zien. In het oogstjaar 1820 was de
reele opbrengst fors lager dan in 1819. In hetjaar daarop 1821 ging die opbrengst
juist flink omhoog. Voor negen boerderijen zijn er gegevens voor de jaren 1819 en
1820. Al die boerderijen laten een reele teruggang van minimaaI25%, maar meestal
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Grafiek 4. De ontwikkeling van de (ree/e) arbeidsproduktiviteit in de Groningse
kleigebieden, geschat via boerderijboekhoudingen, 1765/6-1862/3 (verkoopjaren,
guldens van 1831/1850 per manjaar)
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meer, tussen 1819 en 1820 zien. Ook wat betreft de ontwikkeling tussen 1820 en
1821 spreken de boekhoudingen elkaar niet tegen. In aile elf beschikbare boekhoudingen stijgt de reele hectare-opbrengst fors . Ook de zeer forse stijging van de
agrarische produktie in 1819 in vergelijking met 1818 keert terug bij acht van de
negen beschikbare boekhoudingen. Conclusie mag zijn dat in in deze jaren de
boekhoudingen elkaar niet tegenspreken, wat het vertrouwen in de waarde van de
boekhoudingen vergroot. Tegelijkertijd voIgt daar uit dat er vraagtekens gesteld
kunnen worden bij de kwaliteit van de statistieke opgaven van v66r 1827.
Tot slot ga ik nog in op de ontwikkeling van de produktie per arbeider in de
landbouw. In mijn dissertatie heb ik aangegeven dat deze arbeidsproduktiviteit
terugliep tussen 1817 en I 860. 57 De landbouw was dan wei in staat om - mede
door toepassing van intensievere teeltmethoden - grote hoeveelheden extra arbeidskrachten te absorberen. Dezelfde landbouw slaagde er echter niet in om geheel te
ontsnappen aan de wet van de afnemende meeropbrengsten in de landbouw. Een
hogere arbeidsinzet per hectat:e ging gepaard met een afnemende opbrengst per
arbeidskracht. In het licht van het hier gepresenteerde nieuwe cijfermateriaal gaat
deze conclusie ook op voor de halve eeuw voorafgaand aan 1817. De vanaf onge57 Paping, Voor een handvol stuivers , 128-130.
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veer 1790 versnellende bevolkingsgroei in de Groningse kleigebieden ging niet
gepaard met een evenredige groei van de agrarische produktie.
Opnieuw kunnen diverse trendmatige jaarlijkse groeivoeten berekend worden
voor diverse perioden. Ze laten steeds een langzame neerwaartse trend zien voor
de arbeidsproduktiviteit: 1762 tot 1862 -0, I %; 1780 tot 1862 -0,2%; 1800 tot
1862 -0,2%; 1815 tot 1862 -0,3%. Eerdere berekeningen van zowel Priester, Van
Zanden als mijzelf lieten voor de ontwikkeling van circa 1810 tot circa 1860 een
gemiddelde jaarlijkse daling van de arbeidsproduktiviteit zien van _0,1%.58 De
opbrengstgegevens in de boerderijboekhoudingen wijzen met een gemiddelde jaarlijkse groeivoet van -0,2 tot -0,3% zelfs op een nog iets ongunstigere ontwikkeling. 59 Vooral de veeteeltproduktie ontwikkelde zich, zoals in paragraaf 4 uitgelegd werd, minder goed dan op grond van statistische opgaven kan worden vermoed.
In paragraaf 2 is gesuggereerd dat de hier gebruikte gemaak-gegevens de produktie-groei wei eens konden overschatten. Vanwege de afnemende auto-consumptie, de stijgende investeringskosten en de toenemende vervoedering van gekocht
voer, zou de netto produktie per hectare en de produktie per arbeider na 1810 zich
nog minder voorspoedig hebben kunnen ontwikkelen dan hier berekend. Een diepgaande analyse van de ontwikkeling van de uitgavenkant van de boeren zou in dit
opzicht meer helderheid kunnen verschaffen.

7. Evaluatie

Eerst zou ik nog een opmerking willen wijden aan de waarde van de hier gemaakte
berekeningen. Deze waarde wordt beperkt doordat het aantal boekhoudingen dat
geanalyseerd is, vrij gering is. Met name de grote verschillen tussen de diverse
boeren vergroten statistisch gezien de onzekerheid van de gemaakte schattingen.
Daardoor blijft de behoefte aan extra gegevens groot. Het is in dat opzichtjammer
dat er zo weinig boekhoudingen in archieven bewaard zijn gebleven. Mijn eigen
onderzoek maakte mij echter wei duidelijk dat er her en der in allerlei huizen en
boerderijen nog verrassend mooie dingen liggen. Het gaat daarbij om boekjes en
schriftjes met landbouwkundige aantekeningen, die onze kennis over tal van onderdelen van de economische, sociale en agrarische geschiedenis van het platteland in de achttiende en negentiende eeuw nog zeer kunnen verrijken. lk hoop, wat
dat betreft, in dit artikel duidelijk gemaakt te hebben welke mogelijkheden
boekhoudingen bieden op het gebied van de studie naar de omvang en ontwikkeling van de agrarische produktie.
58 Priester, Economische ontwikkeling, 476 ; Van Zanden,Economische ontwikkeling, 13 3;
Paping, Voor een handvol stuivers , 128-1 29, 436 .
59 De reele opbrengst per manjaar was voor 1817/21/504,78 en voor 1856/62/458 ,49:
dit resulteert in een gemidde1de jaarlijkse groeivoet van -0,24%.
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Bij de evaluatie van de methode van het gebruiken van boerderijboekhoudingen
voor het traceren van ontwikkelingen in de landbouwproduktie dient de vierledige
doelstelling, die aan het begin van dit artikel geformuleerd is, als leidraad.
I. De controle van de statistische gegevens. Het is duidelijk geworden dat er toch
enige vraagtekens gesteld kunnen worden bij de hoge veeteeltproduktie die Priester signaleert voor de eerste helft van de negentiende eeuw. De akkerbouwcijfers
vol gens de statistieken en de boekhoudingen volgen elkaar op de voet vanaf 1827.
Echter in de jaren daarvoor spreken beide elkaar zeer tegen. MogeJijk is dit een
aanwijzing dat de gegevens uit de produktie-statistieken de eerste jaren niet erg te
vertrouwen zijn.
2. Het verder terugvoeren van de kennis over de ontwikkeling van de landbouwproduktie . Het blijkt uit de boekhoudingen dat de trends die zich na 1810 voordeden, veelal al enige decennia eerder ingezet waren. Er was sprake van een geringe
groei van de produktie per hectare. Deze groei hield echter net geen geJijke tred
met de groei van de arbeidsinzet in de landbouw.
3. Greep krijgen op de ontwikkeling van de veeteeltproduktie. Als gevolg van de
grote verschillen per boerderij van de bestudeerde boekhoudingen is dit punt het
minst geslaagd. Wei geven de boekhoudingen aanwijzingen dat de boter en vleesproduktie zich iets minder voorspoedig ontwikkelden dan Priester heeft berekend.
4. Het verzamelen van prijzen afboerderij. Aan de hand van boekhoudingen bleek
het goed mogelijk om consistente prijsreeksen van agrarische produkten te verzamelen. Aileen voor vlees stuitte dit op problemen. De op deze wijze verkregen
prijsreeksen worden weergegeven in Bijlage 3, waarbij voor het eerst ook prijsreeksen van wol en schapen gepresenteerd worden. Een vergeJijking van het niveau en
de ontwikkeling van deze prijzen met de prijzen op de markt in Groningen valt
buiten het bestek van dit artikel.
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BijJage 1: De gepresenteerde reeksen 1762-1862
In deze bijlage worden de cijfers gepresenteerd waarop de grafieken 2 tot en met 4
gebaseerd zijn. Yoor de produktie-waarde per hectare in guldens zijn twee reeksen
gegeven. Bij de gewogen reeks, wegen de diverse boekhoudingen mee naar rato
van de omvang van de hoeveelheid land in gebruik. In de ongewogen reeks tellen
aile boerderijen even zwaar mee. De verschillen tussen beide reeksen worden veroorzaakt doordat de opbrengsten per hectare van de diverse boerderijen van elkaar afweken. Met name de zeer grote boerderij Groot-Zeewijk te Warffum met
ruim 200 hectare land boekte relatiefhoge opbrengsten in de peri ode 1815-1862.
Hierdoor waren de opbrengsten volgens de ongewogen reeks wat lager dan volgens de gewogen reeks. Bij de interpretatie is steeds uitgegaan van de ongewogen
reeks. Yoor de verantwoording van de gebruikte reeks produktie-cijfers vol gens
de statistieken zie noot 5.
Yoor dit onderzoek is een speciaal prijs-indexcijfer met prijzen af-boerderij (oftewel zoals ontvangen door de boer) geconstrueerd. De gebruikte prijsreeksen,
gebaseerd op de boerderijboekhoudingen, worden gepresenteerd in Bijlage 3. De
gewichten in het prijs-indexcijfer zijn bepaald aan de hand van de verdeling van
de opbrengsten in de boekhoudingen uit de periode 183111850. Uit de boekhoudingen met volledige ontvangsten is de gemiddelde verhouding tussen akkerbouw
en veeteeltprodukten berekend: 26,75% veeteelt en 73,25% akkerbouw. 60 De veetee It is verder onderverdeeld via de boekhoudingen met volledige veehouderijgegevens. Daarbij zijn paarden, koeweiden, hooi en mest buiten beschouwing gebleven, vanwege het ontbreken van geschikte prijsreeksen. Yarkensvlees
representeert varkens, schapen en lammeren: 3,18%. Rundvlees representeert
koeien, kalveren en huiden: 16,25%. Boter representeert boter, melk en kaas: 5,55%.
Wol heeft een gewicht van 1,77%.
Bij de gewichten van de akkerbouwprodukten is dezelfde methode gebruikt.
Buiten beschouwing bleven bij de bepaling van deze gewichten: aardappelen, cichorei, boterzaad, klaverzaad, vias, mosterdzaad, stro, boekweit en dederzaad,
vanwege het ontbreken van voldoende prijsmateriaal. Het betreft allen minder
belangrijke produkten. De volgende gewichten zijn berekend: bonen (representeert ook erwten) 2,70%; haver (representeert ook haverdoppen) 14,79%; kool- en
raapzaad (representeert ook koolzaadschoonsel, aweelzaad en lijnzaad) 20,23%;
tarwe 8,61 %; rogge 5,40%; gerst 21 ,52%.
De gewichten van het prijsindexcijfer van de landbouwproduktie in mijn dissertatie zijn (1831 / 1850=100): rogge 9,13%, tarwe 4,96%, gerst 10,67%, aardappelen 9,84%, bonen en erwten 4,06%, haver 13,70%, koolzaad 7,64%, boter 8,47%,
melk, karnemelk en eieren 6,16%, rundvlees 17,91%, varkensvlees 7,46%. Yoor
60 Daarbij werden de gemiddelde percentages van iedere boekhouding gewogen met het
aantal jaren waarvoor de boekhouding gegevens bevatte.
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de vergelijking van de beide prijsindexcijfers is tevens van belang aan te tekenen
dat het prijsindexcijfer uit mijn dissertatie uitgaat van gewone kalenderjaren en
niet van de peri ode waarin een oogst verkocht werd. Dit resulteert trouwens ook in
verschillen in de nominale waarden van de opbrengsten per hectare van de beide
schattingen. De opbrengsten volgens statistieken zijn met prijzen van het niet geheel juiste moment (namelijk van gemiddeld ongeveer een halfjaar te oud) in geld
uitgedrukt.
Als we de gewichten vergelijken dan blijkt dat in de gemaak-gegevens de rundveehouderij en dan met name boter, melk en varkens-en schapenvlees een relatief
geringe rol speelde. Binnen de akkerbouw blijkt het gewicht van oliezaden, tarwe
en gerst opvallend hoog binnen de gemaak-cijfers. Relatief laag is juist de verkoop van rogge. Een groot deel van de opbrengst aan rogge werd namelijk niet
verkocht, maar naar de bakker gebracht voor eigen brood. 61 Verrassend zijn de
grote verkopen van gerst, wat er mogelijk op wijst dat de produktie van gerst in de
officiele statistieken te laag uitvalt. 62
De arbeidsproduktiviteit in grafiek 4 is berekend aan de hand van de inzet in
manjaren (van 300 dagen) in de landbouw in de Groningse kleigebieden zoals
geschat in mijn proefschrift. Een jaar gewerkt door een vrouw is gerekend op 180
mandagen (60%). Tevens is gebruik gemaakt van de reeks aantallen hectares landbouw-areaal aldaar. 63 Cijfers voor de jaren na 1860 en voorafgaand aan 1770 zijn
geschat via extrapolatie. Door de geschatte reele opbrengst per hectare (guldens
van 183111850) voor ieder jaar te vermenigvuldigen met het aantal hectares en te
delen door het aantal manjaren is voor ieder jaar de arbeidsproduktiviteit geschat.
prijsindexproduktie
eijfer
per heet.
boekhoudingen (ongewogen)
1831 /50=100
guldens
1762/3
1763/4
1764/5
1765/6
1766/7
1767/8

1768/9
1769/70

66,5
73,6
69,3
71 ,7
72,6
74,1
79,6
77,3

56,95
46,22
41,87
49,04
36,09
46,44
36,35
33,16

produktie
per heet.
(gewogen)
guldens

produktie
per heet.
statistiek
guldens

prijsindexeijfer
statistiek
1831/50=100

58,49
46,27
41 ,88
50,65
36, II
45,50
36,41
33,56

61 Ook de verkoop van aardappelen was, mede om dezelfde reden, vrij klein.
62 Dit zou mede de verrassend grote uitvoer van gerst kunnen verklaren: Paping, Voor
een handvol stuivers, 484.
63 Paping, Voor een handvol stuivers, 69, 328-335, 353-354.
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prijsindexproduktie
eijfer
per heel.
boekhoudingen (ongewogen)
1831 /5 0= I 00
guldens
1770/ 1
177112
1772/3
1773/4
1774/5
1775/6
177617
1777/8
1778/9
177911780
1780/ 1
1781/2
1782/3
1783 /4
1784/5
1785/6
178617
1787/8
1788/9
1789/90
179011
1791/2
1792/3
1793/4
1794/5
1795/6
179617
1797/8
1798/9
179911800
180011
180 1/2
1802/3
1803 /4
1804/5
1805 /6
180617
1807/8
1808/9
180911 0

83,6
91,5
92,1
89,8
83,6
78,5
71,4
65,8
69,0
68,3
76,9
75,5
86,2
101,7
88,7
72,1
91,0
83,6
83,5
98,2
82,3
84,8
88,2
98,5
110,0
143,2
98,9
81,7
104,4
125,0
153,8
142,1
142,0
131,0
142,3
129,6
112,0
107,9
115,4
111,3

43,22
47,08
46,43
34,72
37,41
41,77
37,40
40,46
46,98
42,68
45 ,78
52,86
51,11
50,57
59,60
45,03
53 ,32
44,90
48,05
62,12
71,12
52,97
61,09
67,54
81,40
79,82
69 ,72
62,64
51,78
75,38
81,75
79,52
71,66
71,74
79,36
73,95
68,02
77,20
75,31
86,23

produktie
per heel.
(gewogen)
guldens
43,42
49,08
48,56
34,06
37,48
42,85
38,83
41,76
48,54
43,63
46,44
52,14
50,27
52,88
61,77
46,79
54,40
46,65
47,83
61,53
72,77
52,62
61,45
69,75
83,79
77,86
70,67
59,21
52,48
73,90
83,94
83,50
73,02
71,12
78,97
74,08
67,24
73,49
73 ,97
8 I, 15

produktie
per heel.
statistiek
guldens

prijsindexeijfer
statistiek
1831/50= 100
81,0
92,0
94,6
85,1
80,8
81,3
74,5
69,5
70,0
69,1
72,4
79,4
80,4
93,8
87,1
78,2
86,8
84,7
78,6
85,5
83,5
79,5
81,2
93,6
103,0
129,7
107,9
84,3
87,6
122,6
147,3
145,0
131,5
133,1
129,9
134,5
120,9
110,1
108,6
107,5
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prijsindexproduktie
eijfer
per heet.
boekhoudingen (ongewogen)
1831 150= 100
guldens

1810/1
1811/2
1812/3
1813/4
1814/5
1815/6
181617
1817/8
1818/9
1819/20
182011
1821 /2
1822 /3
1823 /4
1824/5
1825 /6
182617
1827/8
1828/9
1829/30
1830/1
1831 /2
183213
1833 /4
1834/5
1835 /6
183617
1837/8
1838/9
1839/40
1840/1
1841/2
184213
184314
1844/5
1845 /6
. 184617
1847/8

104,8
119,9
134,4
101,6
101,5
102,7
158,9
146,0
157,1
107,5
79,3
68,9
76,6
54,3
67,4
74,2
95,5
80,0
85,7
92,5
109,5
100,6
85,2
77,5
86,0
94,5
97,0
85,2
107,0
106,2
113,0
110,6
109,9
88,2
92,4
115,3
141,7
115,7

68,07
63,77
89,12
68,97
65,06
65,22
109,33
85,27
88,78
85,29
42,05
63,22
65,31
47,00
58,72
60,62
69,67
54,77
52,87
53,32
53,70
55,85
56,43
58,68
50,41
75,19
74,97
68,10
81,71
76,00
72,91
70,03
63,81
65,80
59,33
73 , 10
87,50
94,26

produktie
per heet.
(gewogen)
guldens

64,79
63,32
86,38
71,01
65,91
63,62
115,18
83,90
92,34
93,57
45,31
74,21
61,66
48,63
57,51
61,57
73,04
57,43
52,18
55,87
54,53
57,00
58,20
62,13
52,48
83,80
83,26
72,72
88,13
75,84
77,58
75,12
67,88
67,05
60,94
71,24
94,00
96,51
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produktie
per heet.
statistiek
guldens

92,64
88,86
67,87
65,90
50,21
46,29
41,41
45,26
52,25
50,84
55,13
54,55
56,44
53,05
55,67
64,37
50,09
47,29
61,10
72,42
64,82
77,36
77,98
85,05
73,33
68,99
67,79
61,49
81,96
82,58
96,95

prijsindexeijfer
statistiek
183 I 1 50= I 00

103,5
94,4
124,2
114,1
102,6
99,2
121 ,2
148,3
150,7
120,9
92,5
73,1
68,5
67,8
66,6
78,6
86,1
92,1
86,9
92,2
106,7
104,2
95,9
78,4
76,5
84,8
89,5
82,4
93,5
104,0
107,4
105,8
107,5
95,9
91,6
109,4
129,4
145 ,5
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prijsindexproduktie
cijfer
per heet.
boekhoudingen (ongewogen)
1831 150=100
guldens

1848/9
1849/50
185011
1851/2
1852/3
185314
1854/5
1855/6
1856/7
1857/8
1858/9
1859/60
1860/ 1
1861 /2
1862/3

87,7
90,0
96 ,2
104,5
112,6
147,9
150,6
158,8
141,9
139,8
128,1
132,5
131,7
135,7
130,0

67,10
71 ,79
70,30
72,99
85 ,41
102,35
129,15
120,94
112,59
95,21
96,65
100,10
113 ,78
98,62
100,77

produktie
per heet.
(gewogen)
guldens

produktie
per heet.
statistiek
guldens

71,74
76,83
74,97
78 ,55
90,33
105,58
128,81
129,03
120,88
102,68
93 ,75
105 ,36
116,05
107,24
99,57

82,50
73 ,26
79,56
81 ,08
83,14
107,38
127,88
141,00
126,17
113,24
103,96
102,00
114,65
112,71
98 ,64

prijsindexcijfer
statistiek
1831/50=100

105,9
94,4
98,0
104,4
115,0
140,5
154,9
163,5
150,5
147,5
125,9
129,2
139,0
151 ,6
128,5
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Bijlage 2: De boerderij-boekhoudingen, jaarlijkse opbrengsten, omvang in
standaard-hectares en commentaar bij de bewerking
Achtereenvolgens worden van iedere boekhouding gegeven, de (verkoop-) jaren
waarvoor bruikbare gegevens, de plaats waar de boekhouding te vinden is, de
omvang in standaard-hectares (aangeduid met SH) en enige summiere opmerkingen met betrekking tot de wijze van bewerking van de boekhouding. R.A.Gr. staat
voor het Rijksarchief Groningen in de Sint Jansstraat aldaar. NAHI staat voor de
collectie boerderij-boekhoudingen in het bezit van het Nederlands Agronomisch
Historisch Instituut, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (Harmoniegebouw). Het ligt in de bedoeling om de boekhoudingen die in mijn bezit zijn
(copie Paping), in de toekomst eveneens over te drag en aan het NAHI. 64 Na de
gegevens over de boekhoudingen worden in een aantal tabellen de jaarlijkse geschatte totale opbrengsten in lopende guldens van aile boerderijen gepresenteerd.
De nummers verwijzen daarbij naar de diverse boekhoudingen.
(1) Jan Bantkes te Uisda bij Beerta, 1762/1786, begint al in 174l. Bran: copie
Paping. Omvang SH: 44,3 ha. Bewerking: enige aanvullingen veehouderij
1762-1775. Voor de periode 1775-1786 is de waarde van veeteeltprodukten
geschat op 11 % van de akkerbouwprodukten. 65
(2) Kwelders van Zeewijk te Warffum, 1762/81, 1784/92. Bran: R.A.Gr., Archief familie van Bolhuis, inv. nr. 431 . Omvang SH: wisselend 23,9 tot 31,5
ha. De kwelders van Warffum zijn gerekend opj8,- per ha. kadastrale waarde, gelijk als in 1832, toen deze kwelders echter al ingepolderd waren. Bewerking geen.
(3) Helprig Klaasen s kinderen te Menneweer onder Vierhuizen, 1765/78. Bran:
copie NAHI. Omvang SH: 27,8 ha. Bewerking: aileen enige aanvullingen
1777/8.
(4) Harm Everts te Scheemda, 1767/7l. Bran: copie NAHI. Omvang SH: 56,5
ha. Bewerking: aanvullingen veehouderij, opbrengst graan 1767/8 geschat
via de opbrengst van het dorsen.
(5) Maurits Clant op Hanckema te Zuidhorn, 1769/73, 1775/6, 1777/9. Bran:
R.A.Gr., Archieffamilie Clant van Hanckema, inv. nr. 51. Omvang SH: wisselend 38,3 tot 43,3 ha. Bewerking: geen.
64 Ik wil hierbij alle particulieren danken die mij archiefmateriaal ter beschikking stelden, onder meer de heren Dijkstra, Ebbens, Knottnerus, Koers, Reinders, Terpstra en de
Waard, de dames Muller en Riimke en de families Dijkema, Meijer, Westers en Zijlma.
65 P.R. Priester, 'De economische ontwikkeling van de landbouw in het 01dambt in de
negentiende eeuw' , in : J.H.N. Elerie en P.C.M. Hoppenbrouwers red. Het Oldambt, deel
2. Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen [Historia Agriculturae XXII] (Groningen, 1991) 98-103. Mijns inziens zijn de veeteeltprodukten in deze boekhouding na
1775 onvolledig genoteerd.
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(6) Jacob Heeres op 't Basch te Den Andel, 1773/5. Bran: copie NAHI. Omvang
SH: 47,0 ha. Nog niet ingepolderde kwelders gerekend op /8,- kadastrale
waarde per ha. Bewerking: enige aanvullingen veehouderij, omdat in de rekening een deel van eenjaar ontbreekt.
(7) Marten Aedsges op Castor te Zuurdijk, 177811 806. Bran: gepubliceerd in IJ .
Botke, Het schrijjbaek van Marten Aedsges (1742-1806), [Historia Agriculturae XVII]. Groningen, 1988. Omvang SH: 86,9 ha. Bewerking: enige aanvUllingen 1805/6.
(8) Harm Pieters' kinderen te Nieuw-Scheemda, 1779/82. Bron: R.A.Gr., Archieffamilie Detmers-van Cingel, inv. nr. 13. Omvang SH: 42,1 ha. Bewerking: enige aanvullingen 1779/80.
(9) Familie Steenhuis op Terbarg te Loppersum, 178011, 1787/91, 1853/5. Bron:
R.A.Gr., Archiefboerderij Terborg, inv. nr. 38,65 en 87. Omvang SH: wi sselend van 68,6 tot 69,3 ha. Bewerking: de ontvangsten van 1854 gebruikt voor
schatting 1853/55, 1787/8 is aangevuld.
(10) Geert Reinders te Klein-Garnwerd, 1785/6. Bran: R.A.Gr., Collectie Geert
Reinders, inv. nr. 4. Omvang SH: 43,6 ha. Bewerking: geen.
(II) Familie Bouman te Beerta, 1787/90, 179112, 1793/4, 1795/6, 181011, 1812/
5,1816/27. Bran: R.A.Gr., Archieffamilie Bouman, inv. nr. 2_3 .66 Omvang
SH: 42,8 ha. Bewerking: veeteelt 1787-1815 geschat via gemiddelde opbrengst
veehouderij per SH in het Oldambt.
(12) Jan Jans Eltjes op Zandhoogte te Beerta, 178711811, 1812/3. Bran: copie
Paping. Omvang SH: 29,4 ha. Bewerking: veeteelt 1812/3 geschat via de
gemiddelde opbrengst van veehouderij per SH in het Oldambt.
(13) Familie de Groot te Nieuwolda, 178911 860. Bran: R.A.Gr., Archief familie
Barlagen en de Groot, inv. nr. 8. Omvang SH: wisselend 55,5 tot 60,5 ha.
Bewerking: aanvullingen boter, koeien en mest in een aantal jaren en ontbrekende varkens na 1805.
(14) Gosen Geurt Alberda op Dijksterhuis te Pieterburen, 1793/1830. Bran:
R.A .Gr., Archief Menkema-Dijksterhuis 178. Omvang SH: sterk wisselend
van 19,8 tot 42,5 ha inclusief de gehuurde weilanden). Bewerking: aanvullingen voor ontbrekende deel 1829130.
(15) Familie Zijlma ap Ewer te Zuurdijk, 1798/9, 180011, 1804/5, 1806/8, 1809/
39. Bran: copie Paping. Omvang SH: 85,2 ha. (inclusief't Ganzehuis), vanaf
1823: 49,8 ha. Bewerking: aanvullingen van rundvee en schapen voor een
aantal jaren. Wol-opbrengst geschat via de gemiddelde opbrengst per SH in
andere boekhoudingen. Boter geschat op 6,4 kilo per SH, het gemiddelde van

66 Zie voor de uitgesp1itste gegevens P.R. Priester en H. de Raad, 'De iezeren kette van
d'armoude '. Aspecten van de sociaal-economische geschiedenis van Beerta, 1800-1870
(Groningen 1982) 65-67. De boekhouding is hier opnieuw bewerkt.
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de boekhoudingen van Marten Aedsges en Frieling te Zuurdijk. Geld-opbrengsten van paardenverkoop gerekend op 3, I % van de totale opbrengst.
(16) Eppe Harms van Cingel te Nieuw-Scheemda, 1802117, 1818/24. Bron:
R.A .Gr., Archieffamilie Detmers-van Cingel, inv. nr. 14. Omvang SH: 45,0
ha. Bewerking: veeteelt geschat via de gemiddelde opbrengst van veehouderij per SH in het Oldambt.
(17) Familie Sijpkens op de 'Jacob Sijpkensheerd' te Beerta, 1806/63 . Bron: copie NAHI.67 Bewerking veeteelt geschat via de gemiddelde opbrengst van
veehouderij per SH in het 0ldambt.
(18) Cornelis Samuels Knottnerus te Oostwold (0), 1810/26. Bron: copie NAHI.
Omvang SH: 77,6 ha. Bewerking: veeteelt geschat via de gemiddelde opbrengst van veehouderij per SH in het 0ldambt.
(19) Bene Hendriks Perdok te Godlinze, 1814/25. Bron: copie NAHI. Omvang
SH: 62,0 ha. Bewerking: twee jaar aangevuld met wol-opbrengst.
(20) Geert K. Reinders op Groot-Zeewijkte Warffum, 1815/63 . Bron: bezit Grietje Reindersstichting te Warffum. Omvang SH: 201,1 ha., 1862/3253,4 ha.
Bewerking: aanvullingen voor een aantal jaren van boter, wo1, schapen, koeien
en huiden.
(21) Geert K. Reinders op Zeeburgh te Warffum, 1820/8. Bron: bezit Grietje Reindersstichting te Warffum. Omvang SH: 36,5 ha. (Reinders huurde maar 61
juk). Bewerking: geen.
(22) Fekko Jans Meijer te Nieuw-Beerta, 1821140. Bron: bezit P.R. Dijkema te
Blijham. Omvang SH: 91,3 ha. Bewerking: veetee1t geschat via de gemiddelde opbrengst van veehouderij per SH in het Oldambt.
(23) Hendrik Bennema te Den Ham, 1822/38, 1839/59. Bron: copie Paping. Omvang SH: wisselend 67,5 tot 69,7 ha. Bewerking: voor een aanta1 jaren aanvUlIingen wol, koeien, schapen, koolzaad en bonen. Boter veelal geschat via
de opbrengst per SH van Hellinga Meijer.
(24) Geert Theophi1us Frieling (?) op Wispelheem te Zuurdijk, 1825/30, 1831 /2,
1833/6 . De boekhouding is anoniem, Wispe1heem komt als enige gezien de
omvang en de datering in aanmerking. Geert voigt zijn vader in 1825 op en
verkoopt in 1836 de boerderij. Bron: R.A.Gr., Collectie van Weerden, inv. nr.
93. Omvang SH: 15,4 ha. (namelijk 27,3 ha. slecht land). Bewerking: enige
aanvullingen van veeteeltprodukten.
(25) Klaas Jans van lkema s weduwe te Pieterburen, 1830141, 1842/4. Bron: copie NAHI. Omvang SH: 67,7 ha. Bewerking: enige aanvullingen van veeteeltprodukten.
(26) Pieter Reints Buurma te Midwolda, 1832/63. Bron: bezit L.L. Dijkema te
Winschoten. Omvang SH: wissel end tussen 55,0 en 57,1 ha. Afgetrokken
67 Zie ook P.G . Meijers, 'Aantekeningen over een Oldambtster bedrijf in de 1ge eeuw',
Tijdschrift voor economische geografie 39 (1948) 447-454.
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zijn de verhuurde stukken grond. Bewerking: van de opbrengsten zijn de kosten van vervoer en van de commissionair afgetrokken.
(27) Jacob Makkes Dekker te Midwolda, 1833/63 . Bran: copie NAHI. Omvang
SH: wisselend van 28,3 ha. tot 35,5 ha. Bewerking: aangevuld voor een aantal jaren met vee en vanaf 1843 met boter (via opbrengst per SH van Buurrna) .
(28) Samuel Ottes Knottnerus te Oostwold (0), 1833/60, 1862/63. Bran: copie
NAHI. Omvang SH: wisselend 71,4 tot 71,6 ha. echter 185217 105,0 tot 107,0
ha. Bewerking: veeteelt geschat via de gemiddelde opbrengst van veehouderij per SH in het Oldambt.
(29) Klaas Hellinga Meijer te Visvliet, 1835/59. Bran: copie NAHI. Omvang SH:
wisselend 64,7 ha. tot 72,8 ha. Afgetrokken zijn de verhuurde landerijen.
Bewerking: aileen 1857/8 compleet. Wol, rundvee en paarden geschat via de
opbrengst per SH van Hendrik Bennema. Bij schapen uitgegaan van een constant aantal per SH. Boter slechts voor enkele jaren gei'nterpoleerd aan de
hand van Hendrik Bennema.
(30) Albert lang Smit op Ludema te Usquert, 1836/41. Bran: R.A.Gr., Archief
koperslagerij Lankhorst ongei'nventariseerd. Omvang SH: 38,7 ha. Bewerking: enige kleine aanvuIlingen.
(31) lansonius de Vries op Bredenbarg te Warffum, 1839/41, 1842/6, 1847/63.
Bran: R.A.Gr., HuisarchiefBredenborg, inv. nr. 476. Omvang SH: wisselend
71,3 tot 88,0 ha. Bewerking: voor enkele jaren aanvullingen voor schapen,
lammeren, wol en rundvee . Boter ontbreekt geheel, geschat op 5,7 kilo per
SH.
(32) Klaas Pieters Themmen (?) te Hoogemeeden, 1839/49. De boekhouding is
anoniem, echter in het bezit geweest van nakomelingen van deze Themmen.
Bran: copie Paping. Omvang SH: 38,1 ha. K.P. Themmen was een huurboer,
die de boerderij huurde van zijn oom Michiel Themmen. Bewerking: geen.
(33) Aei/ka Hindriks Bas te Noordbroek, 1842/63. Bran: copie NAHI. Omvang
SH: wisselend 40,7 tot 42,6 ha. Daarbij zijn afgetrokken de verhuurde landerijen. Bewerking: veeteelt geschat via de gemiddelde opbrengst van veehouderij per SH in het Oldambt.
(34) Gerhard Harm ens Glas te Loppersum, 1845/8, 1858/63. Bran: copie Paping.
Omvang SH: 1845/8 7,1 tot 9,7 ha.; 1858/63 35,9 tot 38,2 ha. Bewerking:
boter-opbrengst geschat via de hectare opbrengst van Terborg in 1854. De
opbrengsten van 1858/9 zijn deels geschat via de opbrengsten van 1859/60.
Daarnaast nog enige kleine aanvullingen.
(35) Klaas Jans de Waard te Grijpskerk, 1847/8. Bran: bezit S.Dj. de Waard te
Reeuwijk. Omvang SH: 85,0 ha. Bewerking: aangevuld met wol en schapen.
(36) 1an Rijpkes Beukema op Schultinga te Bedum, 1849/53. Bran: orgineel NAHI.
Omvang SH: 46,7 ha. Bewerking: opbrengst veeteelt 1852/3 geschat.
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(37) Jan Rijpkes Beukema opFeeburgte Zuurdijk, 1853/63. Bran: orgineel NAHI.
Omvang SH: 87,8 ha. Bewerking: aanvullingen koeien (1853/4) en boter
(1861/2)
(38) Onbekende boer in de omgeving van Beerta (NN) , 1856/63.Bron: copie NAHI.
Omvang SH: 53,1 ha. Hierbij uitgegaan van de gemiddelde kwaliteit van grand
in Beerta en de 90 deimt vermeld in de boekhouding. Bewerking: veeteelt
geschat via de gemiddelde opbrengst van veehouderij per SH in het Oldambt.
(39) Michiel van der Tuuk opAbbeweerte Tinallinge, 1858/61. Bran: copie NAHI.
Omvang SH: 19,8 ha. Bewerking: aanvullingen schapen en lammeren 1858/
9.

Nominale opbrengsten van boerderijen in guldens per Standaard-Hectare

1762/3
1763/4
1764/5
1765/6
1766/7
1767/8
1768/9
1769/70
1770/1
177112
1772/3
1773/4
1774/5
1775/6
1776/7
1777/8
1778/9
1779/80
1780/1
178112
178213

(1)

(2)

66
46
42
66
37
63
45
51
66
63
67
45
49
57
51
59
69

48
46
42
42
41
46
32
27
37
34
37
40
34
40
35
38
43
45
41

55

66
63
54

(3)

39
30
45
37
29
33
44

43
30
40
30
26
30

(4)

32
32
28
34

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

49
47
52
50
49

23
32
46

38

32
45
47
38
24
27
40
35
27
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(I)

1783/4
1784/5
1785 /6

43
75
54

1786/7
1787/8
1788/9
1789/90
179011
1791/2

(2)

(7)

42
44
51
45
49
64
55
53

58
61
53
55
57
55
65
106
53

1793/4
1794/5
1795/6
1796/7
1797/8

(7)

180011

1801/2
1802/3
1803/4
1804/5
1805/6
1806/7

1814/5

1815/6
1816/7
1817/8
1818/9

1819/20
182011
1821/2
182213

(11 )

(12)

(13)

(14)

41
43
46

41
55
78
90
60
63
105
100
129
60
86

70
55
53
49
67
63
79
47
59

33
62
34
81
54

(16)

(17)

(18)

30
40
38
50
50

46
58
96

(11 )

(12)

(13)

(14)

(15)

58
60
54
65
50
45
64
51
57

42
49
33
40
50
55
65
58
70
54
64
62
73
53
62
65
43
56
85
68
81
55
30
38
38

40

81

56
112
121
103
93
97
98
103
82
112
105
133
78

62
81
139
III

97
92

97
98

1807/8
1808/9

1809/10
1810111
1811/2
1812/3
1813/4

(10)

71
74
101
62
91
52

179213

1798/9
1799/1800

(9)

79
59
69

145

92

79
78
63
80
85
80
63
71

126
117
88
87
43
48
68

118
76
93
87
38
41
57

62

74
75
49
66
39
47
71
59
55
65
95
89
82
67
40
51
46

68
69
78
60
52
75
56
77

63
59
87
63
62
62
89
92

68
33
58
64

71
81
74
101
75
79
87
62
77

76
113
95
98
98
38
57
71

73
65
98
94
86
83
153
96
73
110
62
72

82
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(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

39
100
148

43
50
60

42

1814/5
1815 /6

66
56

1816/7

77

1817/8
1818/9
1819/20

61
83
76
41
52
50

55
130
80
109
119
55
130
59

(11 )

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

54
61
75
74

37
47
57
68
56
48
49
58
46
41
54
39
63
57
60
52
64
57
63
57

23
31
41
30
25
31
30

41
50
54
76
62
54
60
38
56
47
63
58
64
75

49

50
66
67
67
58
58
70
62
67
74
66
35
78

71
75
64

29
41

57
59
58
89
70
50
62
54
67
65
90
82
145
138
108
126
96
121
98
93

1820/1
182112
1822/3

1823/4
1824/5
1825 /6

1826/7
1827/8
1828/9
1829/30

1830/1
183112
1832/3
1833/4
1834/5
1835 /6

1836/7
1837/8
1838/9
1839/40

1840/1
184112
1842/3

72

86

92

76
79
105
100
76
74
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1825/6
182617
1827/8
1828/9
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(21)

(22)

(23)

74
115
79
79
58

48
57
76
67
56
63
70
71
58
75
57
34
69

30
44
57
58
35
53
29
47
42
37
40
44
44
41
39

1829130
1830/ 1

1831/2
1832/3

1833/4
1834/5
1835/6
183617
1837/8
1838/9
1839/40

77

69
82
87

1840/1
1841/2
1842/3

183617
1837/8
1838/9
1839/40
1840/ 1

(30)

(31 )

(32)

66
91
112
107
102

36
42

47
52

60

41

(25)

(26)

(27)

(28)

60
45
88
94
74
76
107
91
82
74

30
32

(29)

40
89
72

67
55
66
76
101
105

65
42
48
38

184112
1842/3

(24)

47
46
49
39
40
57
48
40
71
42
45
50

(33)

54
71

63
69
45
81
95
77

88
96
96
85
98

72

73
69
79
73
81
72

69

36
43
42
48
61
45
53
40
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(9)
1843/4
1844/5
1845/6
184617
1847/8
1848/9
1849/50
1850/ 1
185112
1852/3
1853/4
1854/5
1855/6

128
122

(13)

(17)

(20)

(23)

(25)

(26)

49
45
75
58
84
56
52
59
50
55
66

87
74
82
102
118
84
76
88
96
93
129
178
146
135
124
112
107
122
101
115

88
75
82
130
122
93
110
104
119
122
153
164
182
186
154
104
138
136
144
106

60
40
46
79
83
57
51
58
48
57
70
91

39

86
81
115
120
137
102
100
110
115
118
138
189
156
146
97
135
135
143
103
140

33
75
60
73
82
124
151
124
112
96
96
90
125
84
116

(35)

(36)

(37)

79
109
118
97
90
79
83
94
92
74

106
95
114
128
142
106
111

92

90
83
61
94
74

185617
1857/8
1858/9
1859/60
1860/ 1
1861 /2
1862/3

III

96
105
86

(28)

(30)

(31 )

(32)

(33)

(34)

184314
1844/5
1845/6
184617

46
35
50
68

54
64
39

56
46
55
58

1847/8
1848/9
1849/50

72

56
60
64
57
49
81
57
95
85
89
77
53
68

78

78
63
89
65
115
83
80

87
119
90

88

185011
185112
1852/3
1853 /4
1854/5
1855 /6
185617
1857/8
1858/9

1859/60
186011
1861 /2
1862/3

54
44
42
39
47
58
86
76
88
79
72

77

65
76

53

(28)

89

60
59
70
88
91
64
70
64
76
104
115
126
142
106
87
86
95

72

88
77
92

91

67
59
71
93

72

68
87
III

147
101
107
77

103
120
84
95
93

(27)

103
87
96
97
85
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(39)
1858/9
1859/60
1860/ 1

117

75
120

68 Net als in: Paping, Voor een handvol stuivers, 365.
69 Paping, Voor een handvol stuivers, 372-373, echter exclusief accijzen.
70 Priester, Economische ontwikkeling, 550.
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Bijlage 3: De prijzen van agrarische produkten af-boerderij in de Groningse
kleigebieden, 1762-1862 (oogstjaren)
Zoveel mogelijk is hierbij gebruik gemaakt van prijzen zoals vermeld in de boerderij-boekhoudingen. Aangetekend moet bij deze reeksen worden dat de prijzen
gerangschikt zijn naar verkoopjaar van de oogst: de oogst van 1762 zorgde voor
ontvangsten in hetjaar 1762/3. Het betreft de gewogen gemiddelde prijs van aIle
verkopen met prijsindicatie aangetroffen in de onderzochte boekhoudingen. Over
het algemeen werden de granen verkocht van augustus van het jaar waarin geoogst
werd tot juni van het volgende jaar, soms echter kwamen er ook nog verkopen
voor van oude gran en tot anderhalf jaar later. De oliezaden omvatten koolzaad,
raapzaad en zomerzaad, welke laatste een aanduiding kan zijn voor koolzaad of
voor raapzaad. Deze werden vrijwel altijd verkocht mete en na de oogst in augustus of september. De prijs voor 1762/3 betreft dus de prijs in 1762. De boter verkopen vonden voornamelijk plaats in de peri ode mei tot oktober, de verkopen in
de winter en in het daaropvolgende vroege voorjaar waren van minder belang. Een
vorrel of vier end eel boter is steeds gerekend op 45 kilo.68 De wolprijzen betreffen
steeds de wol zoals die injuni verkocht werd. De prijs voor 1762/3 betreft dus ook
hier weer de prijs in 1762.
De prijzen uit de achttiende eeuw zijn vaak gebaseerd op maar enkele waarnemingenper jaar. Voor enkele hiaten in de periode 1762-1796 zijn de prijsreeksen
ge"interpoleerd aan de hand van de prijsreeksen in mijn dissertatie (voor 17701796) of aan de hand van de prijsontwikkeling bij andere agrarische produkten
(periode 1762-1769). Deze interpolaties worden aangegeven met een sterretje (*).
In de boekhoudingen staat slechts zelden hoe zwaar verkochte runderen, schapen en varkens waren. Daarom is voor de vleesprijzen uitgegegaan van de reeksen
prijzen per kilo van varkens en slachtkoeien in de periode 1770-1860.69 Deze
reeks is ge-extrapoleerd voor de jaren 1762-1769 met behulp van prijzen van Groningse slachtvarkens van W. Tijms (1762-1769: varkens en rundvee, 1861-1862:
varkens) en rundveeprijzen van P. Priester (1861-1862).70
Extra toegevoegd aan de bijlage is nog een reeks schapenprijzen, omdat er voor
Nederland nog geen reeksen schapenprijzen voor deze periode beschikbaar zijn.
De reeks slaat per jaar op tenminste 6 schapen, echter meestal op meer dan 30
schapen. Vanaf 1815 betreft het jaarlijks 96 tot 400 schapen. De schapen werden
vooral verkocht vanaf juni tot in het najaar. De prijs voor 1862/3 slaat dus op
verkochte schapen in het jaar 1862.
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1762/3
1763/4
1764/5
1765/6
1766/7
1767/8
1768/9
1769/70
177011
177112
1772/3
1773/4
1774/5
1775/6
1776/7
1777/8
1778/9
1779/80
1780/1
1781 /2
1782/3
1783/4
1784/5
1785/6
1786/7
1787/8
1788/9
1789/90
179011
179112
1792/3
1793/4
1794/5
1795/6
1796/7
1797/8
1798/9
1799/1800
1800/1
1801/2
1802/3
1803/4
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bonen

haver

oliezaad

tarwe

gerst

rogge

boter

wol

sc hapen

hI.

hI.

hI.

hI.

hI.

hI.

kilo

kilo

stuk

5,12
4,41
6,71
5,78
5,90
7,03
7,71
6,46
6,61
7,16
8,64
10,35
7,82
8,07
7,42
5,97
5,89
6,42
6,79
7,75
7,32
11,01
11,56
7,27
11,31
7,74
7,56
11,57
6,78
6,03
7,76
5,78
9,43
14,97*
10,92
7,54
10,07
16,43
14,50
13,28
11,69
18,83

4,39
7,98
5,18
5,51
5,50
5,90
6,63
5,08
5,89
6,00
7,10
7,05
7,18
5,98
5,01
4,91
5,21
5,06
5,02
5,06
5,18
6,10*
6,61
3,51
5,55 *
5,44
8,14*
9,39
5,95
6,47
6,45
6,47
7,20
13,98
8,13
6,53
6,63
7,81
10,61
11,91
11,82
7,90

3,28
3,17
2,22
2,65
2,43 *
2,22
2,29
2,75
2,75
4,07
4,36
3,30
3,28
3,30
2,40
2,76
2,81
2,62
3,28
3,30
3,40
3,47 *
3,11 *
3,30
3,03 *
3,29
3,05
3,84
3,24 *
3,69
3,99 *
4,84
5,48
4,97 *
2,95 *
2,66
5,68
4,64
7,98
5,25
7,06
4,57

1,25
2,3 I
1,90*
2,01
1,76
1,63
2,18
1,50
1,78
2,17
1,90
2,85
2,13
1,60
1,44
1,70
1,84
1,54
1,59
1,65
2,95
3,08
1,69
1,93
2,15*
2,46
1,91
2,46
2,61
2,82
3,15
4,00
3,92
3,58
2,15
2,22
3,64
3,62
4,63
3,72
4,10
3,45

3,06
2,76
2.54
3,14
3,33
3,24
2,69
3,11
3,47
4,07
4,05
2,91
3,20
3,15
2,67
2,05
2,61
2,71
3,43
2,83
3,66
4,46
3,77
2,74
3,47*
3,43
3,39
3,62
3,42
3,73
3,40
4,32
4,13
6,70
3,64
2,88
4,18
4,52
7,03
6,69
6,06
4,15

4,21 *
3,79*
3,24
4,30
4,41
3,66
3,93
4,20
5,53
6,10
5,11
4,00
5,20
3,93
3,09
2,78
3,03
2,94
5,35
4,92
3,85
5,14
3,79*
3,30
4,56*
4,37
4,38
5,87
3,82
4,04*
4,58*
5,46*
7,10*
7,25*
5,51
4,16
5,96
6,50
9,55
7,70
9,82
5,83

0,47
0,41
0,37
0,37
0,42
0,36
0,46
0,50
0,51
0,53
0,56
0,39
0,45
0,50
0,47
0,49
0,50
0,44
0,47
0,51 *
0,54*
0,60*
0,50*
0,49
0,60*
0,44
0,47
0,41
0,44
0,46
0,44
0,58
0,58
0,53
0,60
0,59
0,53
0,65
0,73
0,66
0,75
0,68

1,17 6,75
1,02 5,38
1,02 6,51
1,02 5,37
1,17 6,00
1,37 6,28
1,12 7,14
1,22 7,38
1,02 8,69
1,10 6,34
0,93
6,62
0,97 7,03
0,81
6,86
0,97 5,18
0,99 6,90
0,97 5,54
0,91
4,48
0,91
6,44
1,04 5,38
1,00 *
0,90 *
0,90 *
0,87 5,54
0,91
6,41
1,31
5,29
1,05 6,52
1,22 7,54
1,19 4,98
1,02 6,96
0,90 6,26
1,00 *
1,02 6,51
1,02
1,02 11,67
1,02
1,02 8,83
0,92 8,01
0,91
7,30
1,02 9,68
1,21 11,70
1,42 10,23
1,37 10,55
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1804/5
1805/6
180617
1807/8
1808/9
1809110
181011

181112
1812/3
1813 /4
1814/5
1815/6

181617
1817/8
1818/9
1819/20

1820/1
182112
1822/3
1823 /4
1824/5
1825/6
182617
1827/8
1828/9

1829130
1830/1

1831/2
1832/3
183314
1834/5
1835/6
183617
1837/8
1838/9
1839/40

184011
184112
1842/3
1843/4
1844/5
1845/6

bonen
hI.

haver
hI.

oliezaad
hI.

6,56
6,34
4,75
5,10
4,89
4,22
4,34
4,30
5,08
4,21
4,03
4,64
9,41
6,77
7,76
6,76
1,94
1,80
3,30
1,95
3,18
2,82
5,62
3,58
4,39
4,21
5,39
4,09
3,24
3,40
4,15
3,80
3,50
3,54
4,80
5,32
4,80
6,09
4,85
4,17
4,87
7,72

4,17
4,02
3,16
3, 12
3,02
3,38
2,15
3,30
4,35
2,85
3,00
2,70
5,22
4,55
5,15
2,99
1,72
1,46
2,45
1,41
1,90
2,10
4,37
2,19
2,14
2,45
2,82
2,52
2,32
1,92
2,26
2,19
2,46
2,15
2,68
3,10
3,05
2,79
2,75
2,21
2,24
3,31

16,10
12,22
8,94
8,13
16,62
14,17
13,97
10,55
8,78
10,46
8,22
8,98
13,59
15,26
14,60
12,10
12,24
9,11
5,82
5,05
4,71
6,54
6,23
7,57
7,85
10,58
12,65
8,97
8,47
9,95
11,29
14,52
13 ,82
8,59
11,28
8,18
12,41
12,66
12,12
8,95
9,60
10,52

tarwe

hI.

10,81
10,12
8,54
7,50
6,69
7,90
6,91
8,99
12,18
7,22
7,69
7,48
11 ,46
10,67
8,31
6,18
4,07
4,54
4,29
3,00
3,69
4,12
5,76
5,49
7,60
5,67
5,95
7,55
4,69
4,68
4,19
4,73
5,14
5,78
8,99
7,61
7,99
8,26
7,37
5,41
5,34
8,58

gerst
hI.
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rogge
hI.

boter
kilo

wol
kilo

schapen
stuk

5,29 7,63
5,37 6,84
4,98 7,52
5,40 6,12
4,16 5,32
3,42 4,57
3,69 4,65
5,19 8,44
6,19 10,17
3,55 5,29
3,94 4,74
4,29 4,97
7,50 10,64
5,50 8,33
7,43 8,30
3,77 5,52
2,33 2,93
2,24 2,79
3,60 4,54
1,76 2,32
2,89 2,97
2,60 3,28
3,55 5,87
3,04 5,09
3,86 3,46
3,86 4,02
4,68 5,24
4,17 5,62
3,24 4,34
2,43
3,92
2,99 4,03
3,48 4,01
3,52 4,21
3,26 4,03
4,22 5,72
4,62 4,85
4,34 5,50
4,10 5,87
4,53
5,99
3,51
4,10
3,80 4,66
4,58 6,80

0,65
0,68
0,70
0,56
0,55
0,58
0,56
0,49
0,49
0,51
0,77
0,61
0,57
0,69
0,77
0,66
0,47
0,40
0,41
0,44
0,43
0,58
0,55
0,55
0,45
0,48
0,68
0,60
0,53
0,48
0,53
0,46
0,59
0,66
0,61
0,66
0,68
0,66
0,67
0,51
0,51
0,62

1,43
1,52
1,36
1,00
1,12
1,07
1,07
1,27
1,19
1,37
1,00
1,17
1,43
1,36
1,60
1,04
0,95
1,08
1,15
0,75
0,53
1,00
0,66
0,74
0,84
0,65
0,77
1,01
0,90
1,07
1,24
0,88
0,93
0,78
1,05
1,10
0,91
0,91
0,81
0,79
1,10
0,99

12,87
12,78
10,78
10,00
10,61
11,68
9,13
8,07
12,11
12,55
8,99
11 ,97
10,26
11,18
12,32
12,64
9,91
7,83
6,63
5,78
6,85
7,86
5,52
8,66
6,74
6,57
7,86
9,87
9,09
8,25
8,05
5,04
6,80
6,44
7,08
8,60
8,92
7,93
6,27
7,95
8,52
7,44
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1846/7
1847/8
1848/9
1849/50
1850/ 1
1851 /2
1852/3
1853 /4
1854/5
1855/6
1856/7
1857/8
1858/9
1859/60
186011
1861/2
1862/3

bonen
hI.

haver
hI.

oliezaad
hI.

10,22
5,60
4,34
3,85
5,28
5,37
5,75
7,37
7,75
7,68
6,61
6,86
6,97
7,47
6,61
7,21
5,97

4,11
3,20
2,04
2,26
2,53
2,74
2,91
4,21
4,36
3,88
3,40
3,69
3,75
3,72
3,58
3,32
3,37

8,92
11,02
8,82
10,50
9,67
9,64
9,82
10,98
12,13
17,17
15,10
13,96
13 ,34
10,56
10,93
12,61
13,81

tarwe
hI.

13,24
7,64
5,55
5,74
6,25
6,93
7, 16
12,23
12,12
11,48
7,69
7,97
6,86
9,19
8,06
8,28
7,92

gerst
hI.

rogge
hI.

boter
kilo

wol
kilo

schapen
stuk

6,14 10,17
4,41
5,11
3,23
3,20
3,12 3,73
3,96 4,61
4,39 6,80
4,84 6,03
6,07 10,10
5,92 8,53
6,15 9,08
5,54 5,22
5,39 6,09
4,46 5,26
5,06 6,56
5,01
5,09
7,23
5,63
4,25
6,11

0,77
0,82
0,66
0,51
0,54
0,58
0,64
0,82
0,84
0,91
0,97
0,90
0,93
0,86
0,91
0,95
0,89

0,86
0,86
0,72
0,84
0,85
0,88
0,96
1,12
0,83
0,96
1,08
1,37
0,94
1,07
1,50
1,30
1,20

9,89
10,87
8,76
8,43
9,51
9,01
9,51
14,68
14,11
12,54
13,78
16,33
11,74
16,29
17,56
18,59
16,05

XIII

Op een dood spoor. Initiatieven tot de aan1eg en
financiering van de spoorlijn Ti1burg-'s-Hertogenbosch-}Jijrnegen, 1842-1881
JEOFFREY VAN WOENSEL

1. Inleiding

In de negentiende eeuw vonden in Groot-Brittannie, Belgie, Duitsland en Frankrijk belangrijke veranderingen plaats in de economische structuur. 1 De industriele
sector nam een steeds belangrijker plaats in ten opzichte van de agrarische en
dienstverlenende sectoren. Nederland nam geografisch gezien een centrale plaats
in tussen deze landen. Van een industrialisatieproces in de negentiende eeuw zoals
in bovenstaande landen was in Nederland echter geen sprake. Nederland lijkt in
dat opzicht de boot gemist te hebben.2
Pas tegen het einde van de negentiende eeuw zette de industrialisering in Nederland op grote schaal door. ]n de economisch-historische literatuur is aan het 'achterblijven' van Nederland veel aandacht besteed. Onder de economisch-historici
bestaat echter weinig consensus wat betreft de oorzaken die tot dit 'late industrialisatieproces' hebben geleid. Eensgezindheid over de vraag waarom de nijverheid in Nederland zich zo anders ontwikkelde dan die in het buitenland bestaat
evenmin. De meningen over deze problemen kan men grofweg in twee stromingen
verdelen. Er zijn historici die de 'afwijkende' nijverheidsontwikkelingen hebben
verklaard vanuit psychische factoren terwijl anderen de nadruk legden op economische omstandigheden. Recent onderzoek heeft dit beeld de laatste jaren wat
genuanceerd. 3
Met dank aan dr. A.C.A.M. Bots.
E.J. Fischer, Fabriqueurs enfabrikanten. De Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J. Spanjaard te Borne tussen circa 1880 en 1930 (Utrecht, 1983) 7.
3 Voor uitgebreide historiografie op dit gebied zie: E.J. Fischer, 'De geschiedschrijving
over de 1ge eeuwse industria1isatie', in W. W. Mijnhardt (red.), Kantelend geschiedbeeld
(Utrecht, 1983) 228-255; E.1. Fischer, Fabriqueurs en Fabrikanten, 7-28; A.C.A.M. Bots,
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Tabel I. Het gemiddeld aantal Ian spoorweg per 100 km 2 in Groot-Brittannie.
Belgie. Frankrijk. Duitsland. Nederland en Zwitserland

jaar

1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920

GrootBrittannie
0.1*
1.0
4.0
6.0
8.8
10.2
11.4
12.3
13.2
13.4

Belgie

Frankrijk

Duitsland

1.1
2.8
5.7
9.5
13.5
14.8
15.0
15.3
16.2

0.1
0.5
2.0
2.8
4.2
6.0
6.9
7.3
6.9

0.1
1.6
3.1
5.3
9.5
12.0
14.5
17.2
16.1

Nederland

0.4
0.8
3.5
4.5
6.3
6.7
7.8
8.8

Zwitserland

0.1
2.6
3.4
6.2
7.9
9.0*
10.8
12 .3

* Voor de berekening is uitgegaan van het gemiddelde aantal kilometers, omdat de originele bronnen verschillen.
Bron: B.R. Mitchell, European Historical Statistics 1750-1970 (London, 1975) 581-588;
R.C. van Caenegem, Sj. Groenman, H.A. Lauwerier, e.a. (red.) Grote Winkler Prins Encyclopedie, (Amsterdam/Brusse1, 1979).

De Nederlandse spoorwegaanleg in de negentiende eeuw bleefin vergelijking met
Groot-Brittannie, Duitsland en Belgie duidelijk achter (zie tabell) . Het beeld van
trage spoorwegaanleg in Nederland past in het heersende beeld over de negentiende eeuwse economische geschiedenis. Initiatieven om tot de aanleg van spoorwegen over te gaan waren er overigens genoeg. Veelal liepen deze echter op niets
uit. 4 Vast staat dat er personen waren die plannen maakten en zeker niet 'in de
trekschuit zaten te dutten '.5 Binnen de economisch-historische Iiteratuur is dan
ook gezocht naar een verklaring voor de trage spoorwegaanleg. Kapitaalverschaffing, bodemgesteldheid, het bestaan van een trekvaartnetwerk, concurrentie van
' De volkshuishouding', in: P. Luykx, N. Bootsma (red.),De laatste tijd. Geschiedschrijving
over Nederland in de 20e eeuw (Utrecht, 1987) 212-265.
4 S. Boom en P. Saal geven in hun artikel 'Spoorwegaanleg en het beeld van de eerste
helft van de negentiende eeuw', in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 46 (1983),
in tabe1 1 (11) een overzicht van het jaarlijks aantal verleende concessies en het aantal
jaarlijks geopende spoorlijnen, beide in kilometers, in Nederland voor de periode 18361860.
5 J.H. lonckers N ieboer, Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 1832-1938 (Rotterdam , 1938) 41.
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de Rijnvaart, slechte onteigeningswetgeving, de economisch-liberale politiek, belangentegenstellingen zijn enkele van de verklaringen die voor het bovenstaande probleem zijn gegeven. 6 Aan overeenstemming ontbreekt het echter.
Veelal zijn de verschillende verklaringen terug te voeren op de verschillende
regio's die de auteurs voor ogen hebben. Het is dan ook niet mogelijk een eensluidende verklaring voor de trage totstandkoming van het hele Nederlandse spoorwegnet te formuleren . Bovendien worden veelal aileen die spoorwegen onderzocht die ook daadwerkelijk tot stand zijn gekomen, hoewel er genoeg initiatieven
zijn ontplooid die niet zijn onderzocht. De ontstaansgeschiedenis van de spoorlijn
Tilburg-'s-Hertogenbosch- Nijmegen is bij uitstek geschikt om ook de mislukte
initiatieven te analyseren. Het eerste initiatieftot aanleg van deze spoorweg stamt
uit 1842, zo'n drie jaar na de opening van het eerste baanvak (Amsterdam-Haarlem)
in Nederland. Ondanks het feit dat er steeds nieuwe initiatieven werden ontplooid,
duurde het evenwel tot 1881 voordat de verbinding Tilburg-'s-Hertogenbosch-Nijmegen tot stand kwam. Waarom heeft dit alles nu zo lang geduurd? Om
hierop een antwoord te kunnen geven, worden eerst de initiatieven gei"nventariseerd
die niet zijn geslaagd. Daarbij wordt besproken wat de initiatiefnemers dreef en
waarom hun plannen mislukten. Vervolgens wordt het initiatiefbehandeld dat wei
doorgang yond. Hierbij is het van belang waarom dit plan weI tot aanleg van de
spoorweg Tilburg-'s-Hertogenbosch- Nijmegen leidde, maar de exploitatie uiteindelijk tot een mislukking werd.

2. Doorlopende initiatieven 1842-1870
In 1842 vroegen de heren Visser uit Raamsdonk en Sano uit het Belgische Lillo,
een concessie aan voor een spoorweg Antwerpen-Breda-Tilburg-'s-Hertogenbosch
met een mogelijke verlenging naar Nijmegen. Een zijtak naar de Moerdijk zou de
spoorwegonderneming ook een verbinding met Rotterdam moeten bezorgen. In
regeringskringen meende men dat de aanleg van de spoorweg in het belang van
Amsterdam zou zijn. Wanneer de straatweg van Utrecht naar 's-Hertogenbosch
gereed zou komen, zou Amsterdam over een rechtstreekse verbinding met het zuiden van Nederland en met Belgie kunnen beschikken. De betrokken departementen van Binnenlandse Zaken, Financien, Oorlog en Buitenlandse Zaken bevalen
het plan in 1843 bij Koning Willem II aan. Ofschoon de inlichtingen betreffende
de financiele achtergronden van de initiatiefnemers gunstig luidden, werd hun verzoek afgewezen. De ervaringen van de Belgische opstand en de stroeve uitvoering
van de verdragen met Belgie deed vanuit militair-strategisch oogpunt i(oning Wil6 Voor recent overzicht historiografie trage spoorwegaanleg zie: Herman l. de long,
'Dutch inland transport in the nineteenth century. A bibliographical review' , Journal of
Transport History (maart 1992).
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lem Il besluiten de concessie afte wijzen. Door een grensoverschrijdende spoorwegverbinding zou de verdediging van de zuidelijke grens immers aanzienlijk
verzwakken.7
In 1845 kreeg de firma Dronkers en Co., aannemers van publieke werken in
Middelburg, een voorlopige concessie tot de aanleg van een spoorweg van Vlissingen naar de Duitse grens met een aansluiting in Tilburg. Het voornaamste argument van eigenaar D. Dronkers was de provincie Zeeland uit haar verkeersisolement te verlossen en haar weinig florissante economische situatie te verbeteren.
Dronkers wees er op dat Noord-Brabant en Limburg met de totstandkoming van
deze spoorlijn over een directe verkeersverbinding met een zeehaven zouden kunnen gaan beschikken. Een groot voordeel voor bijvoorbeeld een stad als Tilburg
met een expanderende textielindustrie, die in de eerste helft van de negentiende
eeuw in het geheel niet over goede verkeersverbindingen beschikte.8
De notabelen van 's-Hertogenbosch, na Amsterdam en Rotterdam lange tijd derde handelsstad van Nederland en stapelmarkt voor koloniale goederen naar de
Meierij, Limburg, Luik en aangrenzende delen van Duitsland, waren fel tegenstander van dit plan daar de spoorlijn de stad op grote afstand voorbij zou gaan.
Zij vreesden dat 's-Hertogenbosch zijn handelspositie zou verliezen wanneer andere steden weI over een goede spoorverbinding zouden beschikken.9
Een oplossing diende zich aan in de vorm van de concessie-aanvraag van J. van
der Heijden c.s. om een spoorweg van Arnhem over Nijmegen, Grave tot Veghel
of tot 's-Hertogenbosch aan te leggen. Dronkers zag in dit plan mogelijkheden en
stemde erin toe dat zijn Zeeuws-Limburgse spoorweg via 's-Hertogenbosch zou
worden aangelegd. 'o
Leden van de 'Nijmeegsche Spoorweg Associatie', de officiele benaming die
Van der Heijden c.s. zich hadden aangemeten, waren voornamelijk afkomstig uit
Nijmegen en niet aileen actief in het provinciaal bestuur, het gemeentebestuur of
in de Kamer van Koophandel en Fabrieken maar ook in het bedrijfsleven." Zij
beijverden zich een einde te maken aan de slechte economische situatie en de
weinig dynamische industriele activiteiten in Nijmegen, mede veroorzaakt door
een gebrek aan goede verkeersverbindingen.
In 1846 kregen beide partners definitieve toestemming om hun spoorlijnen aan
te leggen. De vooruitzichten voor het slagen van de totstandkoming van de spoorlijn Arnhem- Nijmegen-G rave- Veghel, alwaar aangesloten zou worden op de
Zeeuws-Limburgse spoorweg van Dronkers, waren zeer gunstig. De in Engeland
7 M. Hartgerink-Koomans, 'De zuiderlijnen. Opzet en bestrijding der spoorlijnen beneden de grote rivieren', in : Economisch Historisch laarboek 30 (1965) 5.
8 Ibidem , 6-16 .
9 H. van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch (Amsterdam, 1938) 108.
10 Hartgerink-Koomans, 'De zuiderlijnen', 16-17.
II Rijksarchief Gelderland, Verkeer en vervoer, spoorwegen, inv.nr. 9419
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heersende spoorwegmanie (de 'Railway Mania'), waarbij een ware run op
spoorwegaandelen was ontstaan, deed Londense bankiers aan Van der Heijden c.s.
toezeggen het vereiste waarborgkapitaal van 300.000 gulden in Nederlandse effecten voor de continuering van de concessie zo spoedig mogelijk bijeen te brengen. De beleggers vroegen geen garantie of subsidie van de overheden; het enige
wat zij vroegen was dat er niet al te bezwarende voorwaarden aan de aanleg van de
spoorlijn werden gesteld. '2 De kapitaalverschaffers in Londen waren zo enthousiast dat zij de Nijmeegsche Spoorweg Associatie 100.000 gulden boden ter overname van de concessie. De concessionarissen hadden de concessie echter in het
belang van Nijmegen aangevraagd, niet voor een speculatieve onderneming en
wezen het aanbod af. 13
Het samenwerkingsverband tussen Dronkers en Van der Heijden c.s. had tot de
spoorweg Tilburg-'s-Hertogenbosch- Nijmegen kunnen leiden ware het niet dat
de concessionarissen hun belangrijkste, voornamelijk Engelse, geldschieters zagen afhaken. Twee duidelijke oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. De Nederlandse Regering had in 1838, na een advies van ir B.H. Goudriaan, besloten dat in
Nederland het spoor op een breedte van 1.95 m moest worden aangelegd en had
deze wijdte voorgeschreven aan de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij
(HIJSM) en de Rijnspoorweg. Al snel bleek dat Duitsland, Frankrijk en Belgie
kozen voor het smalspoor, met een wijdte van 1.435 m. De HIJSM en de Rijnspoorweg vroegen de overheid zekerheid dat ook latere spoorwegondernemingen
een breedte van 1.95 m aan zouden houden. Beide spoorwegmaatschappijen voorzagen dat zij het internationale vervoer anders aan hun neus voorbij zouden zien
gaan. Bij Koninklijk Besluit van 8 oktober 1845 werd toen nog eens uitdrukkelijk
bepaald dat het breedspoor voor aIle binnenlandse spoorlijnen zou gelden. 14 De
Engelse geldschieters wilden echter niet investeren in een spoorweg die niet aansloot op buitenlandse spoorwegen. Het negatieve antwoord op een verzoek om de
wijdte van 1.435 m aan te mogen houden bleef om onduidelijke redenen lang Uit. 15
Bovendien stortte in 1847 in Engeland de markt voor spoorwegaandelen in, waarmee een einde kwam aan de 'Railway Mania' . De Engelse kapitaalverschaffers
hadden op dat moment weinig behoefte hun geld in Nederlandse spoorwegaandelen te investeren. 16
12 GemeentearchiefNijmegen (GA Nijmegen), Nijmeegsche Nieuwsbode, no. 4, 14 april
1868, bijyoegsel onder de naam 'Nijmeegsche spoorwegzaken ' .
13 GA Nijmegen, secretariearchief, spoorlijn Tilburg- Nijmegen, iny.nr. 06920.
14 Hartgerink-Koomans, 'De zuiderlijnen ', 21.
15 In 1855 werd het Rijnspoor met oyerheidssubsidie yersmald toen er uitzicht was op
aansluiting op het Pruisische spoorwegennet. De HIJSM yersmalde tien jaar later (18641866) op eigen kosten haar spoor. Zie A.J. Veenendaal, 'Spoorwegen', in: H.W. Lintsen
e.a. (red.), Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne
samenleving 1800-1 890, deel II (Zutphen, 1993) 135.
16 RA Nijmegen, Secretariearchief, iny.nr. 06920; Veenendaal, 'Spoorwegen' , 148.
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Dronkers kende dezelfde tegenslagen: geen toestemming voor de aanleg van
een smalspoor en de ineenstorting van de Engelse markt voor spoorwegaandelen.
De revoluties van 1848 en de politieke instabiliteit die hieruit voortvloeide deden
de plannen van Van der Heijden c.s en Dronkers op een dood spoor belanden. 17
De initiatieven van Dronkers en Van der Heijden c.s. werden door steden als
Rotterdam, Dordrecht en Amsterdam sowieso al niet met instemming begroet.
Antwerpen zou door uitvoering van de plannen over een rechtstreekse verbinding
met Noord-west Duitsland kunnen beschikken. De Nederlandse handelssteden
waren buitengewoon benauwd een groot deel van hun doorvoer te verliezen aan
hun grote concurrent Antwerpen. 18 Hun vertegenwoordigers in de Staten-Generaal zullen de belangen van hun steden goed in het oog hebben gehouden. Beide
concessies werden in 1849 ingetrokken.
Na de initiatieven van Dronkers en Van der Heijden c.s. volgden in grote snelheid verscheidene initiatieven elkaar op waarin de steden Tilburg, 's-Hertogenbosch ofNijmegen een aansluiting was toebedeeld. Dronkers schoof in 1852 een
stroman, de BelgAdolphe Dubois Nihoul, naarvoren. Dronkers was waarschijnlijk
niet in staat de concessie opnieuw aan te vragen of wilde zijn naam niet voor de
tweede maal verbonden zien aan een onderneming die slechts een geringe kans
van slagen had. Dubois Nihoul diende in februari 1853 zijn concessie-aanvraag in;
eind 1853 kreeg hij de concessie voor een spoorlijn Vlissingen-Venlo, gebaseerd
op de plannen Dronkers, dus over Tilburg en 's-Hertogenbosch. Het plan liep echter op niets uit. De voorwaarden die de regering stelde aan de uitvoering van de
plannen waren bijna niet te verwezenlijken. Het traject Vlissingen- Roosendaal
zou eerst aangelegd en in exploitatie gebracht moeten worden, voordat de rest van
het traject mocht worden gebouwd. De regering had weinig vertrouwen dat de
spoorlijn Vlissingen-Venlo daadwerkelijk gebouwd zou worden. De Rijksoverheid was bang dat wanneer men de 'Belgische' maatschappij toestemming zou
verlenen eerst het oostelijke traject te laten bouwen zij het traject Breda- Vlissingen niet zou aanleggen. Via de verbinding Antwerpen- Moerdijk en Roosendaal- Breda van de Antwerpen-Rotterdamsche Spoorwegmaatschappij zou Antwerpen over een rechtstreekse verbinding over Nederlands grondgebied met het
Rijnland kunnen beschikken. De eis eerst Vlissingen-Roosendaal te bouwen leek
een onmogelijke opgave. De maatschappij die de Kreekrakdam - om de Oosterschelde afte dammen - zou aanleggen, beyond zich in grote financiele moeilijkheden; het zag er naar uit dat de voltooiing van de dam nog lang op zich zou laten
wachten. Bovendien stuitte de afdamming van de Oosterschelde op tegenstand
van de Belgische overheid, die bang was haar rechtstreekse verbinding met de
Rijn te verliezen . 19

17 Hartgerink-Koomans, ' De zuiderlijnen ' , 22-23.
18 Ibidem , 13 en 22.
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De speurtoeht naar geldsehieters werd bemoeilijkt door de Krimoorlog (18531856). In uiterste nood yond Dubois Nihoul de Banque Generale Suisse de Credit
International, Mobilier et Foneier bereid zijn onderneming te finaneieren . Deze
instelling stuurde een gemaehtigde die met de Nederlandse overheid in onderhandeling trad over verliehting van de voorwaarden. Na lang onderhandelen werden de voorwaarden aangepast. De op te riehten maatsehappij moeht zelf weten
waar zij met de bouw van de spoorlijn zou beginnen. Maar de zeer hoge waarborgsom van maar liefst 1,5 miljoen gulden zou aileen dan worden teruggegeven wanneer de gehele lijn tot stand zou zijn gebraeht. De starre houding van de overheid
gooide eehter roet in het eten. In de troonrede van 1856 werd aangekondigd dat de
regering in de toekomst bij het verlenen van eoneessies de grote kunstwerken,
zoals bijvoorbeeld bruggen, zou finaneieren. Dit zou niet gelden voor al afgesloten eontraeten. De Banque Generale Suisse stond nog aan de aanvang van de aanleg en zou te maken krijgen met grote kunstwerken. Zij protesteerde tegen deze
volgens haar onreehtvaardige gang van zaken, maar het moeht niet baten. De bank
besloot niet over te gaan tot de opriehting van een spoorwegmaatsehappij en trok
zich uit de onderneming terug.20
Vit angst om aansluiting op het Nederlandse spoorwegnet mis te lopen en in een
verkeersisolement te geraken, ontplooide Dordreeht in 1854 plannen om aansluiting te krijgen op het spoorwegnet in het zuiden van Nederland. Onder lei ding van
I.P. Bredius, secretaris van de Dordtse Kamer van Koophandel en Fabrieken, stelde het Dordtse spoorwegcomite een spoorlijn van Dordrecht, via de Biesboseh,
naar Breda voor. Daar zou de lijn kunnen aansluiten op de Zeeuws-Limburgse
spoorweg, wanneer deze tot stand zou komen. In 1856 vroeg Bredius een concessie aan voor een spoorweg van Dordreeht naar Tilburg en vandaar uit in een reehte
lijn over Belgisch grondgebied naar Maastricht. De Zeeuws-Limburgse spoorweg
zou gekruist worden en de verbinding met de industriele regio's op de linker Rijnoever zouden tot stand komen . Wanneer de verbinding Vlissingen- Venlo niet tot
stand zou komen, wilde Bredius zelf de verbinding tussen Tilburg en Venlo aanleggen. 2 1
Bredius was niet de enige die zich in de driehoek Maastricht-Luik-Tilburg bezig hield met spoorwegplannen. Al snel ging hij samenwerken met de Belgisch
firma De Bruyn, Houtain en Co., die gevestigd was in Luik. Bredius wijzigde zijn
concessie-aanvraag; hij verzocht zijn spoorlijn via Tilburg en Eindhoven naar de
Belgisch grens te mogen laten lopen. Vandaar zouden De Bruyn en Houtain de
verbinding met Luik bouwen. In Belgie zou de spoorlijn de reeds geopende spoorlijn Hasselt-Maastricht-Aken kruisen .22
19
20
21
22

Ibidem ,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

62-6S.
6S-68 .
SO-SI .
SI-S2.
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De Bruyn en Houtain vroegen bij de Nederlandse overheid concessie aan voor
Eindhoven-'s-Hertogenbosch- Utrecht en voor 's-Hertogenbosch- Nijmegen-Arnhem. Wanneer het plan van Bredius, De Bruyn en Houtain tot stand zou
komen, zou er een spoorweg lopen van Luik over Tongeren naar 's-Hertogenbosch, het traject van de oude straatweg, met een verbinding naar Utrecht en Arnhem. De spoorlijn zou in Utrecht via het Rhijnspoor met Amsterdam in verbinding
worden gebracht. Via Arnhem zouden het Noorden van Nederland, de Hanzesteden en het gebied aan de Oostzee worden ontsloten. Via Eindhoven en Tilburg
zouden in het westen de Zuidhollandse handelssteden kunnen worden bereikt. In
het zuiden zouden de verbindingen het Rijnland, Wallonie en het Oosten en het
Midden van Frankrijk kunnen ontsluiten. De Bruyn en Houtain wisten dat de verbindingen die zij voor ogen hadden vele belangen dienden. 23
De verbindingen zoals deze De Bruyn en Houtain voor ogen stonden waren, met
name gericht op Amsterdam . Deze stad zou over een uitstekende verbinding met
Parijs, Brussel en Lotharingen kunnen gaan beschikken. Amsterdam maar ook
Utrecht, 's-Hertogenbosch en Nijmegen stonden dan ook achter de plannen. De
regering had echter bezwaren. De 'Belgische vijand' zou, als er een verbinding
naar Utrecht tot stand zou komen, rechtstreeks toegang tot het hart van Nederland
hebben. Bovendien zag de regering er niets in dat Maastricht aileen via het buitenland te bereiken zou zijn. Belangrijker was evenwel de verschuiving van politieke
belangenbehartigers. Begin 1858 was de leiding van het ministerie van Financien
in handen gekomen van mr. P.P. van Bosse. Deze had voorheen als afgevaardigde
van het kiesdistrict Rotterdam in de Tweede Kamer gezeten; de belangen van Rotterdam werden op dit ministerie waarschijnlijk goed verdedigd . Het ministerie van
Financien nam, sinds de regering had aangekondigd de grote kunstwerken te financieren, een belangrijke positie in bij het verlenen van subsidies. De Bruyn en
Houtain waren voor wat betreft de financiering van de kostbare overbrugging van
de grote rivieren voor een groot deer afhankelijk van wat de Nederlandse overheid
bereid was te subsidieren. Het is niet onwaarschijnlijk dat Van Bosse zijn sleutelpositie heeft gebruikt om de plannen van De Bruyn en Houtain te torpederen. Na
verloop van tijd werd er dan ook niets meer van de twee vernomen; hun concessieaanvraag was afgewezen ofzij hadden zich teruggetrokken .24
Hoewel de meeste liberal en nog steeds tegen staatsaanleg van spoorwegen waren,
werden in de tweede helft van de vijftiger jaren de eerste stappen in de richting van
een actievere rol van de Staat bij de totstandkoming van het Nederlandse spoorwegnet waarneembaar. De aankondiging in de troonrede van 1856 om bij spoorwegaanleg grote kunstwerken te subsidieren is hiervoor een eerste aanwijzing. Voor23 GA Nijmegen, Secretariearchief, spoorlijn Luik- Tongeren- 's-Hertogenbosch-Arnheml
Utrecht, inv.nr. 578-57-60.
24 Hartgerink-Koomans, ' De zuiderlijnen' , 55-56.
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heen beperkte de staatsbemoeienis zich tot het verlenen van concessies, hoewel
we in het voorafgaande hebben kunnen zien dat de rijksoverheid door op te leggen
concessievoorwaarden veer invloed kon uitoefenen. Het werd echter steeds duidelijker dat Nederland niet aileen door het verlenen van concessies een uitgebreid
spoorwegnet zou krijgen . Aileen die lijnen die financieel aantrekkelijk waren,
werden door particulieren aangelegd zonder dat er sprake was van een samenhangend spoorwegnet. 25
Het Kabinet Van der Brugghen (1856-1858) diende in 1857 voor het eerst een
voorstel tot structurele aanleg van een Nederlands spoorwegnet in. Het plan werd
echter door de Tweede Kamer als te vee I omvattend en te weinig doorberekend
bekritiseerd en afgewezen. In 1859 deed het Kabinet Rochussen-Van Bosse (18581860) een nieuwe poging met een herziening van het plan van Van der Brugghen.
Nu was het echter de Eerste Kamer die het ontwerp afwees. Dit leidde tot de val
van het Kabinet Rochussen in februari 1860. 26
Het Kabinet Van Hall-Van Heemstra (1860-1861) diende reeds in april 1860
een nieuw plan in waarbij de Staat een spoorwegnetwerk van ruim 800 km zou
aanleggen. De wijze van exploitatie liet Van Hall voorlopig buiten beschouwing
om de liberalen, die tegen elke vorm van overheidsbemoeienis waren, niet de kans
te geven zijn voorstel al bij voorbaat te torpederen. Van Hall wist dat zijn voorstel
aileen dan aangenomen zou worden indien hij rekening zou houden met een meerderheid van de in de Eerste en Tweede Kamer vertegenwoordigde lokale bel angen. Hij probeerde bij het opstellen van zijn spoorwegwet dan ook zoveel mogelijk rekening met de wensen van de verschillende kiesdistricten zodat de meeste
afgevaardigden wei voor zijn voorstel moesten stemmen om problemen met het
thuisfront te voorkomen. Juist daardoor wist Van Hall zijn voorstel tot aanleg van
een nationaal spoorwegnet in juli 1860 door beide kamers te 100dsenY Was er in
de plannen van Van der Brugghen en Rochussen-Van Bosse nog sprake van een
verbinding tussen Tilburg- 's-Hertogenbosch-Grave-Nijmegen bij van Hall-Van
Heemstra niet meer. Tilburg en 's-Hertogenbosch werden wei in zijn ontwerpspoorwegnet opgenomen.
Voor Nijmegen voorzag Van Hall in zijn plan geen spoorverbinding. De stad
zocht naar mogelijkheden om aansluiting te vinden op het nationale spoorwegnet.
Daartoe had het drie mogelijkheden: een spoorweg Nijmegen-Arnhem, Nijmegen-Bommel of Nijmegen- 's-Hertogenbosch. Nijmegen concentreerde zich op
de laatste; de verbinding Nijmegen-'s-Hertogenbosch was de goedkoopste en zou
bovendien de pressie op de overheid vergroten om ook de verbinding Nijme25 Veenendaal, 'Spoorwegen', 145-149.
26 10nckers Nieboer, Geschiedenis der Nederlandsche spoorwegen, 71-75 , 84-90.
27 R. Bonekamp, 'Politiek verhoudingen in Nederland en de Maatschappij tot exploitatie
van Staatsspoorwegen, 1860-1879', in : Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en
Techniek (JbGBT) 4 (1987) 155-156; Veenendaal, 'Spoorwegen', lSI.
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gen-Arnhem tot stand te brengen. In de loop van 1860 werd door leden van de
Nijmeegse Kamer van Koophandel en Fabrieken het Nijmeegse Spoorwegcomite
in het leven geroepen met als taak Nijmegen van goede spoorverbindingen te voorzien. Het enige concrete resultaat van dit comite was de oprichting van de Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij in 1863. Deze maatschappij legde de spoorweg
Nijmegen-Kleef aan die in 1865 werd geopend. Pogingen om in aanmerking te
komen voor de concessie Nijmegen-Arnhem en subsidies om de Waal en de Rijn
te kunnen overbruggen, liepen op niets Uit. 28
Op suggestie van de Nijmeegse Kamer van Koophandel en Fabrieken werd er in
oktober 1863 ook in 's-Hertogenbosch een spoorwegcommissie ingesteld om aanleg van de spoorlijn Nijmegen-'s-Hertogenbosch te stimuleren. De Bossche Spoorwegcommissie bestond uit leden van de gemeenteraad, representanten van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en vertegenwoordigers van handel en nijverheid.
Nog voordat het Nijmeegse Spoorwegcomite en de Bossche Spoorwegcommissie
iets ten goede voor de aanleg van de spoorweg hadden kunnen doen, vroeg de
Bossche koopman, lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de Spoorwegcommissie 10han van der Griendt in december 1863 op persoonlijke titel concessie aan voor een spoorweg Turnhout-Tilburg-'s-Hertogenbosch-Ravenstein-Nij megen .29
De rijksoverheid wees de aanvraag van Van der Griendt af daar zij vond dat de
route uit militair-strategisch oogpunt over het vestingstadje Grave moest lopen.
Hoewel Van der Griendt erop wees dat zijn route langs de meest produktieve plaatsen zou voeren kreeg hij eind 1864 aileen toestemming voor een spoorweg langs
Grave. 30 Van der Griendt bleek al snel niet in staat het waarborgkapitaal van
/300.000,- te kunnen voldoen en verloor zijn aanspraak op de spoorweg. 31 Zijn
mede-concessionaris G.J.L. Portman deed in 1866 nog eens een vergeefse poging
om de concessie te bemachtigen. Ook hij bleek niet in staat het hoge waarborgkapitaal bijeen te krijgen. 32
In maart 1867 verscheen er een nieuwe gegadigde die minister van Binnenlandse Zaken mr. 1. Heemskerk Azn. toestemming vroeg om een spoorweg Tilburg-'sHertogenbosch-Nijmegen aan te mogen leggen. Het was de in Parijs woonachtige

28 GA Nijmegen, Nijrneegsche Nieuwsbode, no. 26, 30 juni 1868, bijvoegsel 'Nijmeeg-

sche spoorwegzaken'.
29 RijksarchiefNoord-Brabant, Archiefvan het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant
1814-1920, briefwisseling betreffende de Staatsspoorwegen, inv.nr. 4660.
30 Algemeen Rijksarchief (ARA), Archief van de Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij,

briefwisseling betreffende de geprojecteerde lijn Nijmegen-'s-Hertogenbosch, inv.nr. II .
31 ARA, Archiefvan de II e afdeling 'spoorwegen' van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en de daarbijbehorende archieven 1861-1877 (Archief lIe afdeling 'spoorwegen'),
dossi er 18 lijn Tilburg-Nijmegen inv.nr. 821 (1865).
32 ARA, II e afdel ing 'spoorwegen' , inv.nr. 821 (1866).

VAN WOENSEL OP EEN DOOD SPOOR

227

Nederlander F.P.J. van den Ouwelant. Van den Ouwelant ontpopte zich als een
verbeten voorvechter van deze spoorverbinding. Waarom hij zijn tan den in dit
project had gezet is niet geheel duidelijk: hij vertegenwoordigde op geen enkele
manier de lokale belangen en dat hij zelf kapitaal wilde investeren blijkt uit niets.
Hoewel Van den Ouwelant zich onverdroten inzette, lieten zUn kapitaalverschaffers
hem keer op keer om verschillende redenen in de steek. Hij moest de minister van
Binnenlandse Zaken dan ook iedere keer opnieuw om uitstel van betaling van het
waarborgkapitaal vragen.
Of Van den Ouwelant inderdaad het vertrouwen genoot van buitenlandse investeerders is niet duidelijk. Het kan natuurlijk grootspraak zijn geweest. Wat men
echter wei in het voordeel van Van den Ouwelant kan zeggen is het feit dat hij de
betrokken gemeenten wist te mobiliseren. Er ontstond een heuse lobby die er bij
de betrokken instanties op aandrong Van den Ouwelant te steunen in zijn pogingen
de spoorlijn Tilburg-'s-Hertogenbosch-Nijmegen aan te leggen. Gemeentebesturen
en Kamers van Koophandel en Fabrieken ondersteunden keer op keer de verzoeken van Van den Ouwelant om uitstel van betaling. De Kamer van 's-Hertogenbosch vatte in een van de ondersteunende pamfletten het belang van de spoorweg
Tilburg- 's-Hertogenbosch-Nijmegen voor haar stad krachtig samen : 'Door de lijn
zou de stad een belangrijk centrum worden en alzoo de positie herwinnen waarop
zij als aanzienlijke koopstad en hoofdplaats eener belangrijke provincie aanspraak
mogt maken, doch die zij door den aanleg der staatsspoorwegen heeft verloren. '33
Ook Van den Ouwelant vroeg het ministerie van Binnenlandse Zaken toestemming de Maas bij Ravenstein te mogen overbruggen, hetgeen de spoorlijn vijf a
zes kilometer zou doen verkorten en een bezuiniging van twee miljoen gulden zou
betekenen. Bovendien zou de lijn dan door een vruchtbaarder streek lopen met
17.000 inwoners aan de ene kant van de Maas en 18.000 inwoners aan de andere
kant, terwijl als de lijn over Grave zou lopen er maar 6.000 tot 7.000 mensen
gediend zouden zijn. Van de minister kreeg Van den Ouwelant geen toestemming
de Maas bij Ravenstein te overbruggen. Van der Griendt had met dezelfde argumenten de minister destijds ook niet kunnen overtuigen. De gemeenten Oss en
Ravenstein ondersteunden hetverzoek van Van den Ouwelant. Ravenstein wees
de minister op de omvangrijke boter- en korenhandel, op haar stoomfabrieken en
op de beurtvaart die dringend een goede verbinding benodigden. Ravenstein had
handelsrelaties met Rotterdam, Engeland, Riga, Sint Petersburg, Duitsland en
Hongarije. Oss legde nadruk op zijn uitgebreide boterhandel, die dagelijks voor
een aanvoer van 8.000 kilo boter uit Duitsland en andere landen en een uitvoer van
ruim 10.000 kilo boter naar Zuid- en Noord-Holland en Engeland zorgde. Beide
gemeenten wezen ook op hun belangrijke jaarmarkten. 34

33 Ibidem.
34 Ibidem .
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Van den Ouwelant verzocht de minister van Oorlog J.J. van Mulken ten behoeve van de spoorlijn de Maas bij Ravenstein te overbruggen. Na een onderzoek van
het ministerie van Oorlog en overleg met het ministerie van Binnenlandse zaken
kreeg hij hiervoor uiteindelijk in mei 1869 toestemming. Met als voorwaarde dat
hij naast dej350.000,- waarborgkapitaal ook nog eensj250.000,- zou storten ten
bate van nieuw te maken verdedigingswerken. Van den Ouwelant was het niet eens
met deze 'toeslag' voor de verdedigingswerken. Hij refereerde hierbij aan het feit
dat spoorwegondernemingen in het buitenland interest-garantie of subsidies kregen, dat er bezuinigd moest worden en dat de kortere weg over Ravenstein niet tot
het dalen van kosten zou leiden zoals hij in de eerste instantie had verwacht. Ondertussen waren de betrokken gemeenten 35 en de Kamers van Koophandel van Nijmegen en Tilburg gaan lobbyen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en het
ministerie van Oorlog met als resultaat dat Van den Ouwelant in juni 1870 van de
minister van Oorlog te horen kreeg dat hij dej 250.000,- voor verdedigingswerken
niet hoefde te storten. De gevolgtrekking van de gemeenten en de Kamers van
Koophandel dat een bedrag vanj600.000,- - het oorspronkelijke bedrag voor verdedigingswerken - wei een erg groot bedrag was, had beide ministers blijkbaar overtuigd. 36
De betrokkenheid van de gemeenten bleef niet aileen beperkt tot schriftelijke
steunbetuigingen maar zij deden ook toezeggingen om financieel deel te nemen in
de op te richten spoorwegonderneming. Het kapitaal van de onderneming zou uiteindelijk acht miljoen gulden moeten gaan bedragen, waarvan de helft in aandelen
en de andere helft in obligaties. Aandelen en obligaties waren elk het ongebruikelijke bedrag van 240 gulden of de gangbare som van twintig Engelse ponden, een
aanwijzing dat de onderneming zich op Engelse investeerders concentreerde. In
tabel2 zijn voor enkele gemeenten, de toezeggingen die zij aan Van den Ouwelant
hadden gedaan, opgenomen. J7 Hieruit valt afte lezen dat de gemeente Nijmegen
relatief dieper in de buidel tastte dan Tilburg en 's-Hertogenbosch. De laatste twee
waren, in tegenstelling tot Nijmegen, ondertussen aangesloten op het Nederlandse
spoorwegnet.
Uiteindelijk bleek begin 1870 uit concept-statuten dat het maatschappelijk kapitaalj4.000.080,- zou gaan bedragen. De betrokken gemeenten en de particulieren
35 In dit geval waren dat de gemeenten Rosmalen, Deursen en Dennenburg, Huissen,
Huisseling en Neerloon, Serchem, Nuland, Oss, Geffen, Helvoirt, Elst, Reek, Vught, Lithoijen, Ravenstein, Udenhout, Wijchen, Tilburg, Nijmegen en Semmel.
36 ARA, lIe afdeling 'spoorwegen' , inv.nr. 821 (1868-1870).
37 Niet aile gemeenten zijn in de tabel opgenomen. Aileen de gemeenten welke tevens
deelnamen in de spoorwegmaatschappij die werd opgericht nadat het initiatiefvan Van den
Ouwelant op een mislukking was uitgelopen en waarop we verderop nog terug zullen komen.
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Tabel 2. Toezegging in aantallen aandelen tot deelname bi) Van den Ouwelant,
inschri)ving en uiteindeli)ke deelname in de Nederlandsche Zuid-Oosterspoorwegmaatschappi) in aantallen aandelen door diverse lokaal-belanghebbenden
uit de gemeenten Ni)megen, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Oss, Wijchen, Ravenstein,
Lithoijen, Helvoirt, Udenhout, Rosmalen en Arnhem 38
Plaats

Nijmegen
's-Bosch
Tilburg
Oss
Wijchen
Ravenstein
Lithoijen
Helvoirt
Udenhout
Rosmalen
Arnhem

gemeente
particul ieren
gemeente
particulieren
gemeente
particulieren
gemeente
particulieren
gemeente
particulieren

Van den
Ouwelant

Inschrijving
NZOSM

Deelname
NZOSM

900

2000
448
400
44
180
37
150
65
48
8
75
10
25
42
17
100

2000
284
400
45
180
81
150
68
68
3
67

406
120
156
46
45
5
21
45

25
42
133

Bron: J.H.S.M. Veen, Sporen over de heuvel. De geschiedenis van de spoorwegen in en
om Tilburg (Tilburg 1988) 34; GA 's-Hertogenbosch, Nieuw Archief(l801) 1810-1920,
Resolutien, notulen en toegangen daarop van bestuurscolleges van de stad 's-Hertogenbosch, notulen raad, inv.nr. 49-50; GA Tilburg, Tilburgse Courant, 28-8-1869; GA Tilburg, Secretariearchief 1810-1907, ingekomen stukken, inv.nr. 2312 ; Streekarchivariaat
Maasland, GA Oss, spoorweg Tilburg-Nijmegen, inv.nr. 1263; ARA, Archiefvan de Nederlandsche Zuid-Oosterspoorwegmaatschappij , notulen van de oprichtingsvergadering
jan-aug 1872, inv.nr. 30; Nederlandsche Staatscourant 4 oktober 1872.

uit die gemeenten zeiden voor een bedrag van rondj500 .000,- toe. Volgens Van
den Ouwelant zouden Engelse beleggers voor ruim j3 .500 .000,- hebben toegezegd. Deze trokken zich echter terug toen de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871)
uitbrak. lngenieur J.A. Muller, in dienst van Van den Ouwelant, schreef de minister over de penibele situatie waarin zijn werkgever zich beyond: 'Op het oogenblik dat de oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland uitbrak, waren die pogingen
(tot verwezenlijking van zijn onderneming, JvW) gelukt en beyond den heer Van
den Ouwelant zich te Londen om de laatste arrangementen te maken. De kapi-
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talisten te Londen melden mij dat zij thans nog zeer genegen zijn het kapitaal te
leveren, doch dat het daartoe volstrekt noodzakelijk is, dat er voorafvrede kome,
en ook dat de heer Van den Ouwelant daartoe persoonlijk mede in werken. '39 Van
den Ouwelant was ingesloten in het belegerde Parijs en kon niets meer doen. Per
ballonpost uit Parijs had Van den Ouwelant zijn ingenieur gevraagd alles te doen
om uitstel te verkrijgen. Hoewel Muller in zijn brief nog op het gem oed van de
minister probeerde te spelen40 , was Van den Ouwelant voor de minister van Binnenlandse Zaken niet langer een serieuze gegadigde voor de concessie tot aanleg
van de spoorweg Tilburg- 's-Hertogenbosch- Nijmegen.41

3. De doorbraak: De Nederlandsche Zuid-Oosterspoo rwegmaatschappij

1871-1881
In maart 1871 vroegen de Engelsen J .F Crowe c.s een concessie aan voor de spoorlijn Tilburg- 's-Hertogenbosch-Nijrnegen. Zij vroegen eveneens een concessie aan
voor de verbinding Nijmegen- Arnhem en een subsidie van vier miljoen gulden
voor de overbrugging van de Rijn en de Waal. 42
De Engelse parlementarier Alexander Brogden43 maakte deel uit van de groep
rond Crowe. Brogden was mede-eigenaar van de Firma John Brogden and Sons.
Deze firma bezat uitgebreide steenkoolmijnen en ijzerfabrieken in Groot-Brittannie. Alexander Brogden ontpopte zich als een groot promotor voor een rechtstreekse
verbinding tussen Engeland en Noord-Duitsland, via Harwich- Vlissingen- Tilburg- 's-Hertogenbosch-Nijmegen-Arnhem- Salzbergen. Brogden was vast van
mening dat zo'n internationale verbinding een uiterst rendabele spoorwegmaatschappij zou opleveren. Met de handel in aandelen van deze maatschappij zou hij
38 De gegevens over toezeggingen bij Van den Ouwelant zijn gebaseerd op een schatting
samengesteld uit diverse bronnen . Exacte cijfers over deelname zijn niet te vinden. De
inschrijving op aandelen van de NZOSM is terug te vinden in de notulen van de oprichtingsvergaderingen. Het lijstje met gemeentelijke en particuliere toezeggingen vormt de
basis voor deze tabel. De uiteindelijke deelname is terug te vinden in de Nederlandsche
Staatscourant en geeft aan voor hoeveel aandelen er daadwerkelijk is deelgenomen.
39 ARA, II e afdeling 'spoorwegen', inv.nr. 821 (1870).
40 Ibidem. 'De oorlog zal voor hem (Van den Ouwelant, JvW) in aile gevallen noodlottige
gevolgen hebben, daar hij persoonlijk met zijne echtgenote en dochter in Parijs opgesloten, aan de gevaren van een belegerde stad is blootgesteld, terwijl zijn eenige zoon bij het
leger is ingelijfd.'
41 ARA, II e afdeling 'spoorwegen', inv.nr. 821 (1867-1870)
42 ARA, 11 e afdeling 'spoorwegen', dossier 18 lijn Tilburg- Nijmegen, inv.nr. 822 (1871).
43 Hoewel er oorspronkelijk sprake is van een groep concessie-aanvragers bekend onder
de naam Crowe c.s. sprak men al snel van Brogden c.s .. De uiteindelijke concessie kwam
dan ook op zijn naam te staan.
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grote winsten kunnen behalen. Daarnaast zou het afzetgebied van de steenkoolmijnen en de ijzerfabrieken van zijn firma enorm kunnen worden uitgebreid. Om
aan te geven dat deze verbinding ook van belang voor Nederland was, wees Brogden er in een brochure op dat het noorder- en het zuidernet met elkaar verbonden
zouden worden. De oorspronkelijke concessie-aanvraag beperkte zich dan ook
niet tot de verbinding Tilburg-'s-Hertogenbosch-Nijmegen, maar richtte zich nadrukkelijk ook op de verbinding Nijmegen-Arnhem .44
Alexander Brogden was dan ook erg teleurgesteld toen in juli 1871 bleek dat
minister van Binnenlandse Zaken mr. J.R. Thorbecke aileen een concessie verleende voor een spoorlijn tussen Tilburg en Nijmegen. Desondanks besloot hij de
concessievoorwaarden te accepteren en stortle op 14 november 1871 het waarborgkapitaal vanj300.000,- .45 Brogden was toen nog van mening dat de verbinding
met Duitsland hoe dan ook tot stand zou komen.
Op initiatiefvan Brogden werd begin december 1871 een comite gevormd dat
de voorbereidingen zou treffen om een spoorwegmaatschappij op te richten waaraan Brogden zijn concessie zou overdragen. Bovendien werd afgesproken dat de
Firma John Brogden and Sons als hoofdaannemer op zou treden en de spoorlijn
voor 7.7 miljoen gulden aan zou leggen. 46 Afgesproken werd dat John Brogden
and Sons zouden worden betaald in obligaties (50% van het bedrag van 7.7 miljoen), in aandelen (40%) en in cash geld (10%) ofzoveel aandelen als er minder
geld was dan 10%.47
Het comite gaf op 20 december 1871 een prospectus uit. Daarin werd de oprichting van de Nederlandsche Zuid-Oosterspoorwegmaatschappij (NZOSM) aangekondigd. Deze maatschappij zou de spoorlijn Tilburg- 's-Hertogenbosch-Nijmegen gaan aanleggen en exploiteren. De brochure legde nadruk op de belangen van
de spoorweg voor de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de steden Tilburg,
's-Hertogenbosch en Nijmegen en de kleinere plaatsjes langs de spoorlijn die uitgebreide handel- en nijverheidsondernemingen bezaten. De spoorlijn zou een
vruchtbaar, goed bebouwd en dicht-bevolkt gebied doorsnijden en geen concurrentie
ondervinden van waterwegen. De prospectus was duidelijk gericht op de lokaalbelanghebbenden en refereerde aan de eerdere toezeggingen van de gemeenten tot
deelname in een op te richten spoorwegmaatschappij ten tijde van Van den Ouwe44 Streekarchivariaat Maasland, Gemeentearchief Oss (GA Oss), aanleg van de spoorlijn
Tilburg- Nijmegen, inv.nr. 1263.
45 ARA , II e afdeling 'spoorwegen' inv.nr. 822 (1871) en dossier 18 spoorlijn Tilburg-Nijmegen, inv.nr. 823 (1872); 1.H. lonckers Nieboer, 'de Zuidoosterspoorweg', in: Spooren Tramwegen (z.p. , 1932).
46 ARA, Archief van de Nederlandsche Zuid-Oosterspoorwegmaatschappij (Archief
NZOSM), notulen oprichtingsvergadering jan-aug 1872, inv.nr. 30.
47 ARA, ArchiefNZOSM, notulen vergadering van directeuren 1872-1893, inv.nr. 31
( 1873).
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lant. Het comite schetste in de brochure een rooskleurige toekomst voor de spoorweg. Zodra de spoorlijn Nijmegen-Arnhem gebouwd zou zijn, zouden de opbrengsten voor de lijn Tilburg-'s-Hertogenbosch-Nijmegen sterk stijgen. De Zuid-Oosterspoorweg zou dan geen lokaal-spoorweg zijn maar een belangrijke verbindende
schakel, aldus het comite. 48
Het maatschappelijk kapitaal van de op te richten spoorwegmaatschappij werd
bepaald op 6 miljoen gulden gesplitst in 25.000 aandelen van elk 240 gulden (of
20 Engelse ponden), verdeeld in drie series, de eerste twee (A en B) ieder groot
8.300 aandelen, de laatste (C) groot 8.400 aandelen. Daarnaast zou er een obligatielening van vier miljoen gulden worden uitgeschreven. Vol gens de statuten zou
serie C eerst dan worden uitgegeven wanneer daaraan volgens de directeuren en
commissarissen behoefte was gebleken. Volgens de prospectus zouden de 8.300
gewone aandelen serie B en obligaties tegen een waarde van 4 miljoen gulden a
pari als geplaatst zijn te beschouwen zodra serie A, 8300 preferente aandelen,
geplaatst zou zijn. In werkelijkheid zou de Firma John Brogden and Sons deze
obligaties en aandelen ontvangen voor hun werk. De preferente aandelen werden
de lokaal-belanghebbenden aangeboden.49
Belangstelling tot deelname in het maatschappelijk kapitaal in de NZOSM beperkte zich voornamelijk tot de gemeentebesturen en particulieren in steden en
dorpen langs de spoorlijn. In tabel 2 is te zien dat gemeenten en particulieren die
Van den Ouwelant toezeggingen deden uiteindelijk ook deelnamen in de NZOSM.
Brogden wist zich op deze manier te verzekeren van de steun van de desbetreffende gemeenten. In tabel 3 is duidelijk te zien dat de Firma John Brogden and Sons
en een groep investeerders rondom Alexander Brogden de meeste aandelen voor
hun rekening namen. Uiteindelijk namen de lokaal-belanghebbenden voor ongeveerj900.000,- aan preferente aandelen serie A deel in de onderneming. Brogden
c.s. toonden zich bereid de rest van het preferente aandelenpakket met een waarde
van meer dan een miljoen gulden, dat eigenlijk door de lokaal-belanghebbenden
opgebracht had moeten worden, voor hun rekening te nemen.
De eigenaren van de Firma John Brogden and Sons waren nu dus grootaandeelhouders van de NZOSM. Brogden C.s. werden dus zowel obligatiehouders als
grootaandeelhouders van de spoorweg. Deze constructie staat bekend onder de
naam 'Construction Company' . Spoorwegpromotors lieten de constructiewerkzaarnheden uitvoeren door een al dan niet voor dit doel opgerichte construction
company waarvan zij zelfaandeelhouders waren. De construction company werd
veelal in obligaties en enkele aandelen uitbetaald. Zo werden de eigenaren van de

48 GA Oss, spoorlijn Tilburg- Nijmegen, inv.nr. 1263.
49 Aanleg van de spoorlijn Tilburg-Nijmegen, streekarchivariaat Maasland, gemeentearchief Oss, inv.nr. 1263.
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Tabel 3. Geograjische spreiding aantal aandelen (aantal aandeelhouders)
Plaats

absoluut aantal aandelen
(aantal aandeelhouders)

Amsterdam
30
Antwerpen
8
Arnhem
133
Berghem
2
Cuyk
Hees
12
Helvoirt
25
Leiden
20
Leur
I
Londen
12324
Nijmegen
2284
St. Anna
2
Oss
218
Ravenstein
67
Rotterdam
37
Schiedam
2
Tiel
Tilburg
261
Ubbergen
2
Udenhout
42
Wijchen
71
's-Gravenhage
112
's-Hertogenbosch
445

aandelen gegemeente of
J. Brogden &
Sons (*)

(2)

(I)
(8)

100

(I)
(I)
(I)
(I)
(I)

25

(13)
(71)

9124 (*)
2000
150
58

(I)

(I)
(I)
180

(I)
42
68

(I)

(2)
(3)
(3)

12
0
20

I

(I)

(15)

30
8
33
2

I

(2)

(12)
(5)

aantal aandelen van
particulieren (aandeelhouders)

400

(2)

(I)
(7)

(I)
(I)
(2)

(I)
(I)

3200
284
2
68
9
37
2

(12)
(70)

81
2
0
3
112
45

(14)

(I)

(II)
(4)
(I)

(I)
(I)
(I)

(I)
(3)
(2)

Bron: Nederlandsche Staatscourant 4 oktober 1872
construction company obligatiehouders van de spoorweg waarvan zij ook al aandeelhouder waren. 50
De NZOSM werd op 31 augustus 1872 opgericht. Nog diezelfde dag werd er
met de eerste werkzaamheden begonnen. Binnen het bestuur van de NZOSM leefde het besef dat een spoorweg van 65 km, zonder aansluitingen op andere spoorwegen of internationale aansluitingen, aileen van lokaal belang was en dat de
exploitatie nimmer kans van slagen had. Aangezien er geen uitzicht was op concessie voor de spoorweg Nijmegen-Arnhem zou eigen exploitatie nimmer renda-

50 A.l. Veenendaal jr. 'Nederlands kapitaal plaveit de weg van Kansas City naar de Golf
van Mexico', in: JbGBT 6 (1989) 122.
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Atbeelding 1. Locomotjef 5302 voor de hoofdwerkplaats van de Nederlandse
Spoorwegen in Tilburg, circa 1934. Deze locomotiefwerdvoorheen gebruikt door
de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen en daarvoor door de
Nederlandsche Zuid-Oosterspoorwegmaatschappij (collectie J.H.S.M Veenlfoto
WFH. Tabernal).
bel zijn. AI voor de officiele oprichting van de NZOSM werden er daarom
onderhandelingen geopend met de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen (MES) en de Rheinische Eisenbahn, die de spoorlijn Nijmegen-Kleef
exploiteerde. Deze laatste liet echter al snel weten niet langer in het buitenland te
willen exploiterenY
De Eerste en Tweede Kamer namen in 1873 het voorstel van de Regering tot
staatsaanleg van de spoorweg Nijmegen-Arnhem aan. De voornaamste reden om
nu wei tot aanleg van de spoorlijn Nijmegen-Arnhem over te gaan was gelegen in
het feit dat het Nederlandse spoorwegnet ermee gebaat zou zijn: ook in het oosten
van Nederland zou het Noorder- nu met het Zuidernet worden verbonden. Het
besluit de verbinding op staatskosten aan te leggen was gebaseerd op de gedachte
dat spoorverbindingen die door subsidieverlening voor het grootste gedeelte toch
al door de Rijksoverheid werden gefinancierd beter in hun geheel door de Staat
aangelegd konden worden. 52
51 ARA, Archief NZOSM, vergadering van directeuren 1872- 1893, inv.nr. 31 (18721873).
52 lonckers Nieboer, Geschiedenis der Nederlandsche sjJoorwegen, 115-116.
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Nijmegen ontwikkelde zich nu als belangrijk spoorwegknooppunt. Vanuit het zuiden werd de spoorlijn Tilburg- 's-Hertogenbosch-Nijmegen aangelegd en door de
spoorverbinding met Kleefhad Nijmegen aansluiting met Duitsland. De MES kreeg
toestemming tot exploitatie van de spoorlijn Nijmegen-Arnhem waardoor de ZuidOosterspoorweg zowel in Tilburg als ook in Nijmegen op sporen van deze maatschappij aansloot. Ook in 's-Hertogenbosch sloot de Zuid-Oosterspoorweg aan op
een station van de MES .53
De onderhandelingen met de MES verliepen erg stroef. De voorwaarden die de
MES stelde aan een eventuele exploitatie waren voor het bestuur van de NZOSM
onaanvaardbaar. Zo wilde de MES aile plannen en bestekken voor de aanleg vooraf ter goedkeuring inzien. De NZOSM probeerde een onathankelijker positie te
verwerven door er bij de minister van Binnenlandse Zaken mr. J .H. Geertsema op
aan te dringen dat de NZOSM een 'Libre Parcours' voor de verbinding Nijmegen-Arnhem zou krijgen, wat zo vee I betekende dat de MES de treinen van de
NZOSM vrije doorgang zou verlenen. Brogden was erg verbolgen over het feit dat
de minister niet bereid was deze toezegging te doen. '( ...) without special arrangements to ensure the "Iibre parcours" to other companies as W. 's-Jacobs, Director
General, of the above company (MES, JvW) ( .. .) seems unwilling to under take the
working of the line Tilburg-Nijmegen, judging from the inadequate and impos53 ARA, lIe afdeling 'spoorwegen', inv.nr. 823 (1873).
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sible to see the advantages of the junction of the northern & southern nets and the
communication with Flushing ( ... )'.54
De onderhandelingen met de MES betreffende de exploitatie verliepen in een
steeds vijandiger sfeer. Binnen het bestuur van de NZOSM bestond steeds meer
onzekerheid over de vraag of de MES weI bereid was de exploitatie op zich te
nemen, zeker toen de rijksoverheid de MES in het vooruitzicht stelde dat zij in
aanmerking kwam voor de exploitatie van de spoorweg Geldermalsen-Elst die dwars door de Betuwe - parallel aan de Zuid-Oosterspoorweg zou lopen. De behoefte aan de verbinding Tilburg-'s-Hertogenbosch-Nijmegen was al niet groot
daar de MES al sinds 1866 via Venlo over een rechtstreekse verbinding met Duitsland kon beschikken. Bovendien was in 1873 de door de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg Maatschappij geexploiteerde spoorweg Boxtel- Gennep-Goch-Wesel geopend. De MES zal waarschijnlijk weinig behoefte hebben gehad aan nog
een concurrent. De NZOSM besefte maar al te goed dat de MES ook weinig genegen zou zijn haar stations in Tilburg, 's-Hertogenbosch en Nijmegen open te stellen.55
In 1876 werden de onderhandelingen met de MES opgeschort en opende het
bestuur van de NZOSM de onderhandelingen met de Grand Central Beige (GCB).
Deze maatschappij was geneigd de exploitatie op zich te nemen wanneer de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij (NRS) haar baanvakken open zou stellen om de GCB een verbinding met Amsterdam te bezorgen. 56 Met een positief
resultaat in het vooruitzicht stelde de NZOSM de Nederlandse Staat voor de spoorIijn voor 16 .500.000,- over te nemen. Minister van Binnenlandse Zaken mr. J.
Heemskerk Azn Iiet echter weten dat de financiele toestand van de Staat aankoop
niet toeliet waarop de NZOSM liet weten de onderhandelingen met de GCB voort
te zetten.57
De Firma John Brogden and Sons kwam in 1877 in de problemen door de dalende prijzen voor kolen en ijzer. De financiele constructie waarbij de Firma Brogden
garant stond voor ongeveer 3,1 miljoen gulden van het maatschappelijk kapitaal
en voor 4 miljoen gulden aan obligaties, terwijl diezelfde firma voor het voltooien
van het werk 7,7 miljoen zou krijgen, werkte natuurlijk aileen wanneer zij in staat
was grote geldbedragen vrij te maken. De firma werd betaald naarmate de werken
54 ARA, II e afdeling 'spoorwegen', dossier 18 lijn Tilburg- Nijmegen, inv.nr. 824 (18731874).
55 ARA, ArchiefNZOSM, notulen algemene vergadering van aandeelhouders 1877-1893,
inv.nr. 33; W. van den Broeke, ' Het spoor terug gevolgd. De eerste honderd jaar (18391939)" in: 1.A . Faber (red.) Het Spoor. 150 jaar spoorwegen in Nederland (Amsterdam/
Utrecht, 1989) 27.
56 ARA. ArchiefNZOSM, notulen vergadering directeuren en commissarissen 1877-1893,
inv.nr. 32 (1877).
57 ARA, ArchiefNZOSM , inv.nr. 33.
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vorderden; zo was ook afgesproken met de gemeenten. Een storting op de aandelen werd aileen dan verlangd wanneer er weer een stuk van de lijn voltooid werd.
John Brogden and Sons leverde eerst een werkstaat in en kreeg dan uitbetaald in
aandelen, obligaties en eventueel cash geld. De firma moest dus zelf over genoeg
liquide middelen beschikken om haar onderaannemers en leveranciers te kunnen
betalen. Aangezien de werkzaamheden sinds 1874 door moeilijkheden met
grondonteigening en problemen van technische aard (de brug over de Maas, de
ophoging van de aarden baan in de Vliertsche polder bij Den Bosch en de brug
over de Beersche Maas tussen Oss en Ravenstein), maar vooral de kwestie van de
aansluitingen in Tilburg, 's-Hertogenbosch en Nijmegen vrijwel stil waren komen
te liggen kreeg de firma niets uitbetaald. 58
Alexander Brogden vroeg het bestuur van de NZOSM in 1877 een hypothecaire
lening uit te schrijven. Op deze manier zou de maatschappij over contanten kunnen beschikken en daarmee de Firma van Brogden kunnen betalen zodat deze in
staat zou zijn de werkzaamheden afte ronden. De vooruitzichten voor het plaatsen
van de obligaties waren gunstig; de GCB was namelijk bereid rentegarantie te
verlenen terwij look de hypothecaire waarborg toekomstige obligatiehouders over
de streep zou trekken. Naast de rentegarantie zei de GCB ook toe de exploitatie op
zich te willen nemen zodra de spoorweg opgeleverd zou worden. De directeuren
en commissarissen van de NZOSM lieten zich lovend over de GCB uit: 'De directie der GCB weet wat spoorwegexploitatie is en de exploitatie door deze maatschappij zal voor de aan de Iijn liggende gemeenten voordeliger en beter zijn, dan als de
Exploitatie Maatschappij (MES, JvW) zulks verkregen had.'59
President-directeur J.P. De Bordes60 en commissaris Jhr. mr. J.B.A.J .M. Verheijen 61 kregen tijdens een onderhoud in december 1877 met de minister van
Waterstaat, Handel en Nijverheid mr. J.P.R. Tak van Poortvliet62 te horen dat hij
een eventueel exploitatie-contract met de GCB nooit goed zou kunnen keuren. De
minister kon zich niet verenigen met de exploitatie van een Nederlandse lijn door
een buitenlandse maatschappij. Bovendien lagen de regering en de GCB met elkaar overhoop over de aankoop van de spoorlijnen Roosendaal-Moerdijk en
Roosendaal-Breda. De Belgische onderneming stelde vol gens de Nederlandse
58 ARA, lIe afdeling 'spoorwegen' inv.nr. 825 (1875); ARA, ArchiefNZOSM; inv.nr.
33 en inv.nr. 31 (1875); Wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende de Waterstaat in Nederland Cs-Gravenhage, 1858-1962) deel 16, 268-270.
59 ARA, ArchiefNZOSM, inv.nr. 32 (1877) en inv.nr. 33.
60 Oe Bordes was onder meer actief geweest als secretaris en lid van de commissie tot
aanleg van Staatsspoorwegen (1860-1861), als voorzitter van de Raad van Toezicht op de
Spoorwegdiensten (1861), a1s hoofdingenieur van de Nederlandsch-Indische Spoorweg
Maatschappij (1863 -1870) en sinds 1873 ook als commissaris van de NZOSM.
61 Verheijen was woonachtig in 's-Hertogenbosch en lid van de Tweede Kamer.
62 Vanaf 1878 viel de afdeling spoorwegen onder het Ministerie van Waterstaat, Handel
en Nijverheid.
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overheid aan de overname exorbitante eisen. De directeuren stelden de commissarissen in een spoedberaad voor de spoorlijn nogmaals voor 6,5 miljoen gulden ter
overname aan de regering aan te bieden indien zij bleefweigeren het contract met
de GCB goed te keuren .63
De directeuren en commissarissen van de NZOSM voelden zich sterk verongelijkt, '( ... ) dat vele andere particulier werken van openbaar nut subsidies van de
Regering verkregen hebben en onze Mij nooit eenige medewerking heeft ondervonden ( ... )' .64 De minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid was echter niet
van plan de spoorweg over te nemen. Hij dreigde nu zelfs de concessie niet langer
te verlengen wanneer de maatschappij niet zou garanderen de spoorlijn nimmer ter
exploitatie ofverkoop bij een buitenlandse maatschappij aan te bieden. De aandeelhoudersvergadering van 26 januari 1878 werd dan ook krachtig geopend. '( ... ) Om
de vervallen-verklaring te voorkomen hebben Directeuren als met de pistool op de
borst moeten toegeven en de aandeelhouders bijeen geroepen ( ... )' .65 Onder deze
druk besloten de aandeelhouders de voorwaarden van de minister te accepteren.
De gemeentebesturen en Kamers van Koophandel van de betrokken steden startten
onmiddellijk een lobby bij de minister van Waterstaat, Handel en N ijverheid waarin
zij aandrongen op steun van de Regering nu het contract met de GCB definitief
niet doorging. Zij legden hierbij de nadruk op het relatief grote aandeel dat zij in
het maatschappelijk kapitaal van de NZOSM genomen hadden. 66
Het bestuur van de NZOSM stelde de Regering voor het ontwerp-contract betreffende de rentegarantie door de GCB over te nemen. Minister van Financien mr.
J.G. Gleichman zag het belang van zo'n rentegarantie niet in. In een briefaan zijn
collega van Waterstaat, Handel en Waterstaat stelde hij het als voigt: 'De lijn Tilburg-'s-Hertogenbosch-Nijrnegen moge voor het locaal verkeer nuttig zijn uit
het oogpunt van algemeen handelsbelang schijnt mij toe veeleer de belangen van
Antwerpen dan van Nederland te bevorderen. Daarboven zou zij eene schadel ij ke mededinging openen met de staatslijnen Dordrecht-Elst en's Bosch-Utrecht.
Het bevorderen van dergelijke doeleinden door geldelijke offers schijnt mij toe
niet de roeping van den Staat te behooren. De eerst gemelde reden zal naar ik
onderstel, Uwer Excellentie's voorganger hebben weerhouden, om een exploitatie
contract met den Grand Central Beige goed te keuren. Maar kan die wei gering op
goede gronden worden volgehouden? En kan een spoorweg van slechts 65 kilometers, die niet op een zeer druk locaal verkeer rekenen kan en van aansluitende
63 ARA, ArchiefNZOSM, inv.nr. 31 (1877); Van den Broeke, 'Het spoor terug gevolgd',
27-28.
64 ARA, ArchiefNZOSM, inv.nr. 32 (1877).
65 ARA, ArchiefNZOSM, inv.nr. 33.
66 ARA, Archiefvan de afdeling spoorwegen en voorgangers J878-1905 van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid (afdeling spoorwegen en voorgangers), Dossier J 8, Tilburg-Nijmegen 1878- J 882 en Dossier 18, Nederlandsche Zuid-Oosterspoorwegmaatschappij 1883- J 895, 1899, J 90 1-1902, ARA, inv.nr. 1122 (1878).
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Afbeelding 3. Locomotief272 van de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen werd in 1881 als locomotief 6 van de Nederlandsche Zuid-Oosterspoorwegmaatschappij in gebruik genomen. circa 1900 (collectie J.H.S.M Veenl
foto W Diepen).
maatschappij en weinig medewerking te wachten heeft, bij eigen exploitatie bestaan?'67
Met het faillissement van de NZOSM in het vooruitzicht kon de rijksoverheid
eigenlijk niets anders doen dan rentegarantie verlenen. Zou zij dit niet doen dan
zou zij volgens de concessievoorwaarden de spoorweg voor 65% van de waarde,
dat was op dat moment zo'n twee miljoen gulden, over moeten nemen. Om de
spoorweg afte maken had de overheid nog eens twee miljoen nodig gehad. Voor in
totaal vier miljoen gulden had men dan de Zuid-Oosterspoorweg in handen gehad,
zonder enig rollend materieel. Na onderhandelingen zei de minister van Financien
in februari 1879 een onvoorwaardelijke rentegarantie toe. 68
Het bestuur van de NZOSM wist in diezelfde maand een Nederlandse aannemer
te vinden die bereid was de verpliclitingen van de Firma John Brogden and Sons
over te nemen en daarvoor de gegarandeerde obligaties in ontvangst te nemen.
67 ARA, afdeling spoorwegen en voorgangers, inv.nr. 1122 (1878).
68 ARA, Archief NZOSM, inv.nr. 32 (1878-1879); Wellen. deerelen, bes/uilen, ... deel
16, 271.
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Deze aannemer wist binnen twee en een halfjaar de resterende werkzaamheden te
voltooien. 69
De NZOSM nam de exploitatie na de opening van de spoorlijn in juni 1881 zelf
op zich. De resultaten van de exploitatie over de eerste twee jaren lieten zien wat
men binnen de NZOSM reeds had gevreesd. Het zag er in de toekomst, zeker met
het vooruitzicht dat de MES over de parallelle spoorweg Geidermaisen- Elst zou
gaan beschikken, naar uit dat de exploitatieopbrengsten nooit hoog genoeg zouden zijn om de uitgaven te kunnen dekken. Voor de aandeelhouders zou er weinig
dividend te verdelen zijn. De NZOSM beyond zich in een uitzichtloze situatie. De
MES was geenszins van plan haar concurrent vrije doorgang te verlenen. Ook
pogingen om een samenwerkingsovereenkomst met de GCB te sluiten en hun gezamenlijke treinen over zowel de verbinding Tilburg-Turnhout als Tilburg- 's-Hertogenbosch- Nijmegen te laten lopen, liepen stuk door de MES. De NZOSM en de
GCB waren voor aansluiting op elkaars spoorwegen afhankelijk van de mogelijkheden die het spoorwegstation in Tilburg bood. De MES, die dit station beheerde,
gaf echter geen toestemming tot doorgang. Directeur-generaal dr. A. Vrolik70 van
de MES zag uiteraard weinig in dit plan dat haar concurrende positie zou ondergraven. 71 De ongunstige vooruitzichten en de zware financiele verplichtingen deden de NZOSM vervolgens besluiten de exploitatie van haar spoorweg aan de
MES aan te bieden. Na moeizame onderhandelingen werd in maart 1883 een ingewikkelde pachtovereenkomst gesloten. Op 1 mei 1883 ging de exploitatie in handen van de MES over.72
De spoorwegovereenkomsten van 1890 ondergroeven de basis waarop de exploitatie-overeenkomst tussen de NZOSM en de MES was gebaseerd. Bovendien
was de MES door de overeenkomsten haar aan de Zuid-Oosterspoorweg parallel
lopende 'Betuwe'-spoorlijn aan haar grootste concurrent de Hollandsche IJzeren
Spoorwegmaatschappij kwijtgeraakt. De NZOSM zag in dit alles een goede gelegenheid een gunstiger exploitatie-contract afte sluiten. De onderhandelingen die
daarop volgden te herzien liepen uit op een impasse. Om een einde aan al het
gekrakeel te maken, deed de MES begin 1891 het voorstel de spoorweg aan te
kopen. In 1894 werd de spoorlijn aan de MES verkocht voor een bedrag van
/6.860.000,- .73

69 ARA, ArchiefNZOSM, inY.nr. 31 (1879) en inY.nr. 32 (1879-1881).
70 Vrolik was Minister yan Financien in het kabinet Van Hall-Donker Curtius (18531856).
71 ARA, ArchiefNZOSM, inY.nr. 31 (1881-1882) en inY.nr. 32 (1881).
72 Jonckers Nieboer, 'De Zuid-Oosterspoorweg'.
73 ARA, ArchiefNZOSM, inY.nr. 31 (1891-1892) en 32 (1890-1891).
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4. Conclusie
De promotors van de spoorlijn Tilburg-'s-Hertogenbosch-Nijmegen van voor 1872
hadden over het algemeen als gemeenschappelijk doel de bevordering van de handel en nijverheid in hun stad of streek. De verkeers-geografische positie van de
steden 's-Hertogenbosch en Tilburg was tot in de tweede helft van de negentiende
eeuw slecht en aansluiting op een spoorweg zou uitkomst bieden. Het vooruitzicht
aansluiting te missen op het nationale spoorwegnet deden Nijmegen en 's-Hertogenbosch allerlei initiatieven ontplooien om een verbinding te stimuleren. In Nijmegen en 's-Hertogenbosch werden spoorwegcomites ter bevordering van de spoorweg Tilburg-'s-Hertogenbosch-Nijmegen opgericht en gemeenten langs de
spoorlijn deden toezeggingen tot deelname in het maatschappelijk kapitaal van op
te richtten maatschappijen. Bovendien ontstond er een actieve 'gemeente-Iobby'
die contacten onderhield met de betrokken ministeries.
Hoewel door tijdsomstandigheden kapitaal (ineenstorting van de Engelse markt
voor spoorwegwaarden in 1847, de politieke instabiliteit na de revoluties in 1848,
de Krimoorlog 1853-1856 en de Frans-Duitse Ooriog 1870-1871) niet altijd vrijgemaakt kon worden, waren er genoeg investeerders, met name in Engeland, te vinden. De verklaring waarom de initiatieven voor 1872 geen doorgang vonden, zijn
vooral terug te voeren op belangentegenstellingen. Zo werden de belangen van
handelssteden als Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht in regeringskringen goed
in de gaten gehouden. De economische belangen van deze steden telden waarschijnlijk zwaarder dan die van relatief onbelangrijke steden als Tilburg, 's-Hertogenbosch ofNijmegen.
Niet aileen de belangen van de handelssteden tel den zwaar, maar ook die van
reeds gevestigde spoorwegmaatschappijen. Het verzoek van die maatschappijen
om bij aanleg van spoorwegen het breedspoor verplicht te stell en frustreerde internationale aansluitingen en deed buitenlandse kapitaalverschaffers afschrikken.
Daarnaast werden concessies ook vanuit militair-strategisch oogpunt afgewezen:
de Regering was nog lange tijd bang dat de Belgen vanuit het zuiden een aanval
zouden ondernemen en dat zij door gebruik te maken van de bestaande spoorverbindingen binnen korte tijd tot in het hart van Nederland konden doorstoten. Bovendien hield de Nederlandse Regering zich tot omstreeks 1865 grotendeels afzijdig van de aanleg van spoorwegen. In tegenstelling tot buitenlandse overheden,
die onder meer rentegaranties gaven en subsidies verstrekten, deed de Nederlandse Regering weinig om een nationaal spoorwegnet te stimuleren. Pas nadat gebleken was dat aileen de financieel aantrekkelijke lijnen door particulieren werden
aangelegd en een nationaal spoorwegnet op een dergelijke manier nooit tot stand
zou komen, kwam hierin verandering.
Alexander Brogden wist zijn familie en vrienden over te halen deel te nemen in
het maatschappelijk kapitaal van de Zuid-Oosterspoorwegmaatschappij. Vanuit
speculatief opzicht zag het er naar uit dat de verbinding een succes zou worden.
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Het was dan ook een bittere teleurstelling dat de NZOSM geen toestemming kreeg
de verbinding Nijmegen- Arnhem tot stand te brengen ofte exploiteren. De MES
meende dat de spoorweg Tilburg- 's-Hertogenbosch- Nijmegen een geduchte
concurrent zou vormen zodra deze zijn lokale status zou ontstijgen. Het was dan
ook niet vreemd dat de MES, en met haar de centrale overheid, weinig medewerking toonde om de NZOSM van internationale aansluitingen te voorzien. De spoorlijn Tilburg- 's-Hertogenbosch- Nijmegen, die dee I had moeten gaan uitmaken van
een internationale verbinding tussen Engeland en Noord-Duitsland, werd dan ook
niet meer dan een lokale spoorlijn. De NZOSM nam de exploitatie op zich, maar
de opbrengsten waren te gering om de uitgaven te kunnen dekken. De maatschappij was dan ook genoodzaakt de exploitatie en later het eigendom aan de MES
over te doen .
Het zal duidelijk zijn geworden dat de aanleg van de spoorweg Tilburg- 's-Hertogenbosch- Nijmegen niet vertraagd is door gebrek aan initiatief, door technische
moeilijkheden, door slechte onteigeningswetgeving of een tekort aan investeerders,
maar vooral is terug te voeren op belangentegenstellingen. Hoewel er enkele economisch-historici zijn geweest die belangentegenstellingen als een belangrijke reden
voor de trage totstandkoming van het N ederlandse spoorwegnet hebben genoemd,
is hier tot nu toe maar relatiefweinig aandacht aan besteed .

XIV

Vrouwen en het ideaal van Scientific Management:
de geschiedenis van het International Institute for
Industrial Relations, 1922-1946
R. OLDENZIEL EN V. WILLEMARS

1. Inleiding

In 1922 kwam in het Franse Argonne een internationale groep van vooruitstrevende zakenmensen, fabrieksinspecteurs, personeelsmanagers en sociaal wetenschappers bijeen met het doel een internationale vereniging op te richten voor 'The
Study and Improvement of Human Relations and Conditions in Industry'. De groep,
die aanvankelijk ongeveer twintig leden telde en vooral uit vrouwen bestond, groeide
onder de dynamische leiding van de Nederlandse Mary Fledderus en de Amerikaanse Mary Abby Van Kleeck (1883-1972) uit tot een organisatie van meer dan
300 vrouwen en mannen met verschillende ideologische achtergronden. Het International Institute for Industrial Relations (IRI), zoals de organisatie sinds 1932
heette, had haar zetel in Den Haag en initieerde tussen 1922 en 1946 een groot
aantal internationale conferenties. De activiteiten van het IRI kwamen tot een abrupt
einde in 1946 enerzijds door de steeds sterkere politieke en ideologische polarisatie sinds de jaren dertig en anderzijds door de stopzetting van de financiele steun
van een van de belangrijkste sponsors, de Russell Sage Foundation. l
Het IRI kan om twee redenen bijzonder genoemd worden. Ten eerste kwam de
organisatie voort uit de vrouwenhervormingsbeweging. Bij de oprichting was het
Deze stichting werd in 1907 in New York opgericht ter nagedachtenis van financier en
congreslid Russell Sage. De Russell Sage Foundation stelde geld beschikbaar voor verbetering van arbeidsverhoudingen, sociaal werk en stadsplanning. David Hammack, ' Russell
Sage Foundation ', in: Foundations. The Greenwood encyclopedia of American institutions (Westport, Connecticut, 1984); Peter Romanofsky, 'Russel Sage Foundation ' in: Peter
Romanofsky (red.) Social service organizations. The Greenwood encyclopedia of American institutions (Westport, Connecticut, 1982); John M. Glenn et a!. , The Russell Sage
Foundation 1907-1946 (New York, 1947).
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de initiatiefneemsters van het instituut in eerste instantie te do en om een verbetering van de positie van vrouwen in de industrie. Deze gender-specifieke orientatie
werd echter allengs overschaduwd door een bredere agenda en achterban. Desalniettemin koos het IRI vanuit deze motivatie gedurende haar bestaan voor een
eigen vorm van Scientific Management en organisatie waarin zorg, welzijn en
dialoog een belangrijke rol speelden. Het IRI kende aileen lidmaatschap op persoonlijke titel en vormde zo een platform voor een vrije uitwisseling van ideeen
tussen aile groeperingen die dee I uitmaakten van een industriele democratie. Het
IRl kon dan ook bogen op een breed lidmaatschap dat uit zowel fabriekseigenaren, economen, sociaal wetenschappers, hervormers, vakbondsvertegenwoordigers
als maatschappelijk werkers bestond. De geheel eigen vorm van maatschappelijk
geengageerd Scientific Management die het instituut propageerde, vormt dan ook
de tweede reden waarom dit instituut historische aandacht verdient. 2 In de vorm
van Scientific Management die het IRI uitdroeg, stonden een verbetering van arbeidsverhoudingen in de industrie en een oplossing van de klassentegenstellingen
centraal. De beweging onderscheidde zich hiermee van een engere stroming die
Scientific Management in bedrijven toepaste met het oog op winstmaximalisatie.
Dit artikel beoogt in de eerste plaats inzicht te geven in de vraag waarom dit
instituut dat zo geworteld was in de vrouwenhervormingsbeweging, al snel zijn
gender-specifieke karakter verloor. Het IRI bloeide juist in de peri ode die door
historici gekenschetst wordt als de ondergang van de eerste peri ode van het modern feminisme nadat vrouwen het kiesrecht verkregen. Waarom en op welke wijze de tweede modernistische feministische golf in de jaren zestig weer tot bloei is
gekomen, heeft zich lange tijd onttrokken aan een historische analyse. Een eerste
serieuze poging om deze zogenaamde ondergang van het feminisme te verklaren,
werd door de historica Estelle Freedman in 1979 geboden. Zij betoogt dat het
bestaan van exclusieve vrouwenorganisaties van essentieel belang is voor het ontwikkelen van een feministisch bewustzijn. 3 Haar argumentatie stoelt vooral op de
veronderstelling dat het bestaan van aparte vrouwenorganisaties een voorwaarde
is voor de articulatie van herkenbare feministische ideeen. Zij stelt dat er in de
jaren twintig zowel een kentering in het feministisch bewustzijn als een daling in
2 Voor scientific management en de efficiency-rage in de Verenigde Staten, zie: Samuel
Haber, Efficiency and uplift. Scientific Management in the progressive era, /890-/920
(Chicago, 1964). Voor scientific management in Europa en de invloed van Amerikaanse
ideeen, zie: Paul M. Devinat, Scientific Managem ent in Europe (Geneve, 1927); Charles
S. Maier, ' Between taylorism and technocracy: European ideologies and the vision of
industrial productivity in the 1920 's', in: Journal of Contemporary History 5, 2 (1970)
27-61. Voor scientific management in Nederland, zie: E.S.A. Bloemen, Scientific Management in Nederland, /900-1930 (Amsterdam, 1988); Cita Hartveld, Moderne zakelijkheid. Efficiency in wonen en werken in Nederland, /918-1940 (Amsterdam, 1994).
3 Estelle Freedman, ' Separatisme as strategy: Female institution building and American
feminism, 1870-1930 ' , in: Feminist Studies, vol. 53 nr. 3 (1979) 512-529.
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het aantal exclusieve vrouwenorganisaties plaatsvond. De verzwakking van sterke, separastische vrouwenorganisaties verklaart met andere woorden de neergang
van een feministische beweging in de jaren twintig. Recentelijk he eft Nancy F.
Cott dit beeld genuanceerd door aan te tonen dat het feminisme in deze peri ode
niet verdween maar andere, zij het niet als zodanig herkenbare, vormen aannam. 4
Vol gens Cott leidde het uiteenvallen van de politieke coalitie rond het vrouwenkiesrecht niet noodzakelijkerwijs tot een teruggang van het (sociale) feminisme in
de jaren twintig maar tot een diversificatie en decentralisatie van de vrouwenbeweging, terwijl het gedachtengoed in bredere maatschappelijke discussies ingeburgerd raakte. In navolging van Cott is betoogd dat door de sterke aandacht binnen de gevestigde geschiedschrijving van de vrouwenbeweging voor het kiesrecht
andere onderwerpen op de feministische agenda zoals arbeid, onderwijs, zedelijkheid en huwelijkswetgeving zijn verwaarloosd. In Nederland heeft Francisca de
Haan de nauwe interpretatie van de eerste feministische golfals een strijd om het
kiesrecht aan de kaak gesteld door in navolging van de term vrouwenkiesrechtbeweging het begrip vrouwenarbeidsbeweging te introduceren. 5 Het IRI neemt in
deze hervormingsbeweging een eigen plaats in omdat het lnstituut een nieuwe
managementideologie propageerde die de positie van vrouwen in de industrie moest
verbeteren. Weliswaar heeft Annemieke van Drenth aandacht besteed aan de invi oed van wetenschappelijke bedrijfsvoering op de positie en werkomstandigheden van arbeidsters, maar er is nog geen studie verricht naar de manier waarop
vrouwen zelf vorm hebben gegeven aan Scientific Management in de publieke
sfeer. 6
Ten tweede beoogt dit artikel aan de hand van een analyse van het gedachtengoed van het IRI een nuancering aan te brengen in de gangbare historische interpretaties van de rol en betekenis van Scientific Management. In zowel binnen- als
buitenlandse literatuur heeft de brede maatschappelijke variant van Scientific
Management weinig aandacht genoten. Het historisch debat heeft zich vooral ge4 Nancy F. Cott, The grounding of modern feminism (New Haven/London, 1987) 10,
266,271-283 .
5 Francisca de Haan, Sekse op kantoor. Over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht,
Nederland 1860-1940 (Hilversum, 1992). Voor een kritiek op de term ' vrouwenarbeidsbeweging' , zie, Corrie van Eijl, Het werkzame verschil. Vrouwen en de slag om
arbeid, 1898-1940 (Hilversum, 1994) 22-24. Voor een uitgebreide analyse van vrouwenarbeid in Nederland, zie: J. Plantenga, Een afwijkend patroon, honderdjaar vrouwenarbeid
in Nederland en (West-)Duitsland (Amsterdam, 1993); Jeanne de Bruijn, Haar werk. Vrouwenarbeid en arbeidssociologie in historisch en emancipatorisch perspectief (Amsterdam, \989). Voor vrouwenarbeid rond de eeuwwisse\ing, zie Liesbeth Bervoets, Opvoeden tot sociale verantwoordelijkheid. De verzoening van wetenschap, ethiek en sekse in
het sociaal werk in Nederland rond de eeuwwisseling (Amsterdam, 1993).
6 Annemieke van Drenth, De zorg om het Philipsmeisje, fabrieksmei;jes in de elektronische industrie in Eindhoven 1900-1960 (Zutphen 1991).
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concentreerd op de klassenstrijd, waarbij de meeste aandacht is uitgegaan naar de
toepassing van wetenschappelijke bedrijfsvoering (Scientific Management) in het
produktieproces en in de administratieve en financiele bedrijfsorganisatie. In de
buitenlandse literatuur heeft Charles S. Maier een eerste aanzet gegeven tot een
bredere analyse door het Scientific Management te beschrijven als een stabiliseringsstrategie die een antwoord moest bieden op de sociaal-economische en politieke problemen van de jaren twintig. 7 Ook in de Nederlandse literatuur heeft de
nadruk gelegen op de bedrijfsmatige toepassing van Scientific Management. Erik
Bloemen benadert hetScientific Management bijvoorbeeld vanuit vier beroepsgroepen die alle binnen het bedrijfsleven opereerden. 8 Alleen in het werk van Cita
Hartveld komt een bredere maatschappelijke visie van Scientific Management aan
bod, maar zij behandelt deze voornamelijk in relatie tot de inrichting van huis en
huishouden en neemt daarmee vooral de private sfeer onder de loep.9
De sterke aandacht voor Scientific Management in het kader van de klassenstrijd is niet alleen ten koste gegaan van een brede maatschappelijke interpretatie
maar ook ten koste van een analyse van de relatie tussen gender en Scientific Management. Een analyse van de ontstaansgeschiedenis en betekenis van het IRI,
kan ons wellicht inzicht verschaffen in de wijze waarop de transformatie van een
feministisch georienteerd uitgangspunt naar een andere sociale bewogenheid plaatsvond.
De eerste paragraafvan dit artikel zal gewijd worden aan een korte introductie
van het IRI vooral ook omdat de organisatie nog niet eerder beschreven is en er in
de secundaire Iiteratuur slechts summiere verwijzingen naar deze unieke organisatie bestaan. Vervolgens zal in de tweede paragraaf ingegaan worden op de vraag
wie de leden van het IRI zijn teneinde een beter begrip te krijgen van het draagvlak
van de organisatie en de motieven van de initiatiefneemsters en -nemers voor de
oprichting van de organisatie. Het derde deel van het artikel geeft een overzicht
van enkele belangrijke thema's die binnen het IRI speelden, waarbij vooral aandacht zal worden besteed aan de specifieke vorm van Scientific Management die
het Instituut voorstond. Naast een uitgebreide analyse van literatuuronderzoek naar
de achterban van de organisatie, is in het onderzoek naar het IRI vooral gebruik
gemaakt van archiefmateriaal van een van de leidsters, Mary Van Kleeck. Zij was
directeur van het Industrial Relations Department van de Russell Sage Foundation, en waarschijnlijk sinds 1925 betrokken bij het IRI. Na ongeveer 1927 werd
ze zeer actiefbinnen de organisatie, vooral in haar positie van associate director.
Ook is gebruik gemaakt van archiefmateriaal van de Amsterdamse wethouder en

7
8
9

Maier, 'Between taylorism and technocracy', 52.
Bloemen, Scientific Management in Nederland, zie vooral hoofdstuk 5 en 6.
Hartveld, Moderne zakelijkheid, zie vooral hoofdstuk 6.
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zakenman Wibaut (1859-1936), die in 1931 bij het IRI betrokken raakte. lO Ondanks deze beperkingen kan op deze plaats een eerste introductie van een rijkgeschakeerde en belangrijke internationale organisatie tijdens het interbellum worden gegeven.

2. De oprichting van het IRI: 1919-1922
Over de ontstaansgeschiedenis van het IRI tasten we vrijwel in het duister. 11 Van
de eerste bijeenkomst in het Franse Argonne, in 1922, zijn geen notulen, pamfletten of andere documenten bewaard gebleven, die een beeld kunnen geven van de
beweegredenen van de oprichters van de organisatie. De vraag hoe deze internationale groep voor het eerst met e1kaar in contact is gekomen, kan niet direct beantwoord worden, maar er zijn sterke aanwijzingen dat een aantal van de deelneemsters elkaar eerder had ontmoet tijdens het First International Congress for
Working Women in Washington, D.C. in 1919. Het initiatiefvoor deze internationale conferentie waaraan 16 landen deelnamen, lag bij de Women 's Trade Union
League (WTUL), een in 1903 opgerichte alliantie tussen vrouwen uit verschillende klassen die de belangen van werkende vrouwen probeerde te integreren in
de vrouwenbeweging en vrouwen probeerde te organiseren in vakbonden. Ret
congres in 1919 was een reactie op de onvrede die er onder vrouwenorganisaties
heerste over de wijze waarop de belangen van vrouwen tijdens de vredesonderhandelingen door de verschillende nationale regeringen behartigd werden. Ret was
deze activisten een doorn in het oog dat ondanks de grote oorlogsinspanningen
van vrouwelijke organisaties en werkneemsters geen enkele rekening werd gehouden met de belangen van vrouwen bij de onderhandelingen voor het Verdrag van
Versailles, en dat zij ook geen vertegenwoordiging toebedeeld kregen in de vele
speciale commissies die zich over de nadere uitwerking van de vredesonderhandelingen bogen. In haar toespraak verwoordde Mary Van Kleeck, die een paar jaar
later tot het IRI zou toetreden, de stemming dan ook als voIgt: 'We are tired of
seeing economic power used by a few instead for the benefit of many ...Women
have had no direct part in writing the terms of the Peace Treaty. It is man-made
peace.'12
10 Hierdoor en door gebrek aan primaire bronnen uit andere landen dan de Verenigde
Staten en Nederland is de nadruk komen te liggen op het perspectiefvan Van Kleeck. Zie
archiefmateriaal: Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers. Bij toekomstig onderzoek naar het IRI zal de aandacht moeten uitgaan naar archiefmateriaal in
andere landen. Voor materiaal over F.M. Wibaut is gebruik gemaakt van zijn archief (nSG
Amsterdam).
11 Het hoofdkantoor van het IRI was gevestigd in Den Haag (o.a. in de Kanaal Villa aan
de Witte Brug). Tijdens de Tweede Wereldoorlog is veel materiaal zoekgeraakt.
12 Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers, Mary Van Kleeck, The
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De heren van het verdrag van Versailles waren niet de enigen die vrouwen in hun
beraadslagingen systematisch over het hoofd zagen . Vrouwen werden ook niet
uitgenodigd voor de oprichtingsvergadering van de International Labour Organisation (ILO). De ILO had een adviserend mandaat meegekregen en legde zich
onder leiding van Samuel Gompers (1850-1924), de voorzitter van de American
Federation of Labor (AFL), toe op onderzoek en het definieren en propageren van
minimumeisen voor nationale arbeidswetgeving. De organisatie streefde naar samenwerking tussen werkgevers, werknemers en de overheid en legde zich in de
jaren dertig vooral toe op de bestrijding van de crisis . Uit protest tegen de uitsluiting van vrouwen van de voorbereidende oprichtingsvergadering van de ILO organiseerden activisten in Washington het International Congress for Working Women . Een groot aantal vrouwelijke afgevaardigden naar de officiele
ILO-bijeenkomst maakte van de gelegenheid gebruik om tevens het schaduwcongres voor vrouwen bij te wonen . Zo konden deze hervormsters de resoluties van
het schaduwcongres op de vloer van de ILO als officiele afgevaardigen introduceren. 13
De oprichting van het IRI yond tegen deze politiek-maatschappelijke achtergrond plaats. Net als de ILO, beperkte het IRI zich tot onderzoek en propaganda.
Door zich vooral een adviserende doelstelling en een niet-gouvermentele rol toe te
eigenen, plaatste het IRI zich met opzet buiten het circuit van overheidsinstellingen. 14 Deze keuze paste geheel in de traditie van de Amerikaanse progressieve beweging, waarbij onderzoek naar en de publikatie van feitenmateriaal als
de meest geijkte en effectieve pressiemiddelen werden gezien om het publiek te
onderrichten en buiten de overheid om tot actie te bewegen. IS Toch distantieerden
de schrijvers van het eerste jaarrapport zich in 1926 van de ILO waarmee zij affiniteit voelden, omdat zij meenden dat de aanpak van deze organisatie 'in de eerste
task of working women in the international women's movement, inventarisnummer (inv.nr.)
24, folio (f.) 487. Toespraak tijdens het First International Congress of Working Women,
gehouden op 28 oktober 1919 in Washington; Ibidem , citaat uit Neil Gladstein, 'Mary
Van Kleeck. A look at her as a reformer, feminist and taylorite', paper, werkgroep Bruce
Lauri (Amherst, 1983) 15, noot 29 , inv.nr. 70. Bij deze conferentie was ook het Industrial
Department van de YWCA betrokken.
13 Zie het verbatim verslag gemaakt door de latere voorzitster van het IRI, Kerstin Hesselgren (geb. 1872), parlementarier en hoofd van de vrouwelijke fabrieksinspectiedienst
in Zweden, en IRI-lid Betzy Kjelsberg (geb. 1866), hoofd van de vrouwelijke fabrieksinspectiedienst in Noorwegen. Beiden waren officiele afgezanten voor hun landen op de
ILO-bijeenkomst. Voor Hesselgren, zie: Svenska Miin och Kvinnar, Biograjisk Uppslagbok (Stockholm, 1944). Voor Kjelsberg, zie: Edvard Bull, Anders Krogrig en Gerhard
Gran (red.), Norsk Biograjisk Leksikon (Kristiania, 1923) 347-48.
14 ' United Nations ' , in: Encyclopaedia Britannica.
15 Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers, Verslag van de Council
Meeting gehouden van 10 tot IS juli 1926 in Rigi-Scheidegg, inv.nr. 84, f. 1314, p. 3.
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plaats moreel en ethisch' van aard was. Bovendien vonden zij dat de ILO door de
vaste zetelverdeling beperkt werd in het uitoefenen van wezenlijke invloed; het
IRI kende juist een 'spontaan karakter' door een gevarieerd lidmaatschap, meenden zij. De schrijvers van hetjaarrapport gingen verder in hun afbakening van de
eigen organisatie ten opzichte van het ILO door te stellen dat het IRI zich bezighield 'met de oorzaken eerder dan de effecten' en bovendien vee I effectiever te
werk kon gaan omdat zij 'via haar leden toe gang had tot het veld van praktisch
onderzoek binnen de industriele sector zelf met de bijbehorende mogelijkheden
om zowel ontwikkelingen afte remmen als aan te zwengelen' .16
Het IRI oefende voor haar leden een bijzondere aantrekkingskracht uit en vervulde daarmee een pioniersfunctie in de politiek-ideologische gepolariseerde atmosfeer van het interbellum. De organisatie streefde er naar aile belangengroeperingen die relevant waren voor een industriele democratie, bij het IRI te betrekken. 17
Zo erkende het IRI vanaf de oprichting het belang van arbeidersorganisaties en
trachtte deze bij de organisatie te betrekken door in 1927 een speciaal fonds in het
leven te roepen dat het voor vertegenwoordigers van arbeiderspartijen financieel
mogelijk moest maken deel te nemen aan IRl-congressen en zomercursussen . Op
deze wijze hoopte het IRl ook onder hen nieuwe Ieden te werven. 18 Bovendien
eiste het IRI dat aile leden deelnamen op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordigers van bedrijven, bonden, nationale regeringen of onderzoeksinstellingen. Men hoopte dat deze beslissing de beste garantie zou vormen voor een vrije
en ongedwongen uitwisseling van ervaringen en ideeen tussen aile belangengroeperingen en zodoende de onafhankelijkheid van het IRI zou versterken en het
maatschappelijke draagvlak van de organisatie zou verbreden. Tevens koos het
IRl er bewust voor zich niet te affilieren met bestaande organisaties, zelfs niet met
die organisaties waarmee zij een grote mate van affiniteit deelde. 19
In vrijwel aile stukken waarmee de organisatie naar buiten trad, benadrukte het
IRI het belang van wat men de menselijke factor (humanfactor) noemde. Het IRl
gaf daarmee een expliciet maatschappelijk geengageerde en eigenzinnige interpretatie aan de ideeen van Scientific Management. Deze benadering oefende een
16 Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers, Jaarrapport 1925-1926,
inv.nr. 83, f. 1296.
17 Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers, Council Meeting in
Rigi-Scheidegg, 1926, inv.nr. 84, f. 1314, p. 9.
18 Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers, Notulen van de Council
Meeting gehouden in Baveno, 28-29 juni, 1927, inv.nr. 84, f. 1316, p. II .
19 In het begin werd contact gezocht met de ILO. Zie bij voorbeeld: Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers, Minutes offirst general meeting held in connection with the International Welfare (Personnel) Congress in Flushing, Holland, June 19-26th,
1925, inv.nr. 84, f. 1313 , p. 3. De New Yorkse groep wees de ILO afals mogelijke sponsor
voor IRI-publikaties. De meeste IRI-Ieden steunden deze opvatting. Zie hiervoor: ibidem,
Group Meeting, New York, December 6, 1927, inv.nr. 84, f. 1315.
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belangrijke aantrekkingskracht op potentieJe nieuwe leden uit om tot het IRI toe te
treden, ook al werd de 'menselijke factor' nooit duidelijk gedefinieerd of aan een
kritische analyse onderworpen.
Geheel in lijn met de gestelde doelen, vervulde het IRI in Nederland net als in
andere landen die via leden in de organisatie vertegenwoordigd waren, een bijzondere, bemiddelende en stimulerende ro!. Het instituut opereerde binnen een veelzijdig netwerk van contacten dat zich uitstrekte over het bedrijfsleven (Verenigde
Glasfabrieken, De Erven de Weduwe J. Van Nel1e), de hervormingsbeweging, de
theosofische beweging (P.M. Cochius, C.H. Van der Leeuw), de politiek (J.w.
Albarda, F.M. Wibaut) en de wetenschap (J. Tinbergen).20 In Nederland hebben
een aantalleden van het lRI hun theorieen niet aileen beperkt tot discussies maar
ook in hun daden geconcretiseerd . Zo belichaamde de modernistische Van
Nelle-fabriek in Rotterdam - een industrieel en architectonisch monument - de
idealen van lRI-lid Cees van der Leeuw (1880-1973), die als penningmeester en
geldschieter een cruciale rol speelde. De nieuwe fabriek voor de verpakking van
koffie, thee en tabak gold als voorbeeld van hoe een moderne fabriek er uit moest
zien. Het gebruik van glas en paddestoelvormige pilaren van versterkt beton was
verantwoordelijk voor de buitengewoon ruimtelijke en lichte werkomgeving. Van
der Leeuw besteedde in de ontwerpfase en tijdens de bouwvergaderingen vee I
aandacht aan 'de rol en eisen van de menselijke factor' - een term waarmee ook
het IRI zich wenste te onderscheiden van andere organisaties. Bij al1e details werd
op ruimtelijkheid, kwaliteit, lichtwerking en kleurgebruik gelet. Openheid tussen
bedrijfsleiding en werknemers moest vorm krijgen in de architectuur middels een
open gang boven de eerste verdieping waar werknemers en werkgevers zicht hadden op elkaars bewegingen.21 De Franse architect Le Corbusier (J 887-1965) zag
in de Van Nelle fabriek dan ook een nieuwe architectonische visie met social istische mogelijkheden besloten liggen.22 Ook in de discussies binnen het lRI werd
de fabriek aangehaald als de ware belichaming van de verbetering van arbeidsverhoudingen.
De peri ode tussen de oprichting van het IRI in 1922 en de opheffing in 1946 kan in
een aantal peri odes worden onderverdeeld. In de jaren 1922-1929 profileerde het
IRI zich als een brede maatschappelijke organisatie en formuleerde zij haar eigen
invulling van Scientific Management, waarbij samenwerking tussen werkgevers
en -nemers centraal stond. De leden van het IRllieten zich hierbij vooral inspire20 Ook Cita Hartveld signaleert in Moderne zakelijkheid, het bestaan van dit netwerk dat
zij een heterogeen kamp noemt, 14.
21 J.B. Bakema, Beeldende kunst en bouwkunst in Nederland, L. C. van der Vlugt (Amsterdam 1968) 25. Zie vooral de brief van C.H. van der Leeuw aan Bakema over Van der
Vlugt en de bouw van de Van Nelle-fabriek.
22 Zie onder meer: Kenneth Frampton, Modern architecture. A critical history (New York!
Toronto, 1980) 134-135.
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ren door Amerikaanse theorieen over arbeidsverhoudingen en Scientific Management. De economische crisis veroorzaakte een schok in het vertrouwen van
IRI-Ieden in samenwerking tussen werkgevers en -nemers. In de daarop volgende
peri ode orienteerde de organisatie zich allengs meer op sociaal-economische planning op nationaal niveau. Deze korte periode, waarin Europese denkers het voortouw namen, culmineerde in het in 1931 te Amsterdam gehouden wereldcongres
getiteld World Social Economic Planning. In de periode 1932-1940 wist de organisatie het succes van het Amsterdamse congres niet meer te evenaren. In het ideologisch gespannen klimaat van de jaren dertig kon het IRI zich slechts met moeite
staande houden en was het instituut niet langer in staat het wijdvertakte netwerk
dat de organisatie haar kracht had gegeven, te mobiliseren. Aan het opzetten van
dat fijnmazige, internationale netwerk hadden vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog tot aan de oprichting in 1922 een heel aantal organisaties meegewerkt.
Alvorens op het gedachtengoed van het IRI in te gaan, passeren eerst de verschillende groeperingen de revue die van be lang zijn geweest bij de oprichting.23

3. De mobilisatie van een maatschappelijke achterban: het IRI in de oprichtingsfase
F abrieksinspectrices
Ondanks het feit dat de doelstellingen van het IRI in de meest algemene en
sekse-neutrale term en geformuleerd waren, speelden vrouwelijke hervormers in
de oprichtingsfase zozeer een cruciale rol dat men zou kunnen spreken van een
vrouwenorganisatie. Gezien het expliciete niet-gouvernementele uitgangspunt van
de organisatie is het opmerkelijk dat een van de belangrijke vrouwelijke beroepsgroepen die betrokken waren bij de oprichting van het IRI, bestond uit door de
overheid aangestelde fabrieksinspectrices, zoals K. Gloerfelt-Tarp (geb. 1889) en
Dr. R. Scou uit Denemarken, V. Hjelt, H. Bergbom en J. Markelin-Svensson uit
Finland, H. Lemberger uit Oostenrijk, Adelaide Anderson (1863-1936), Constance Smith (1853-1930) en Hilda Martindale uit Engeland, Kerstin Hesselgren (geb.
1872) en Ida Fisher (1890) uit Zweden, en Betzy Kjelsberg (geb. 1866) uit Noorwegen. De loopbaan van het Britse IRI-lid Adelaide Mary Anderson, hoofd van de
vrouweninspectiedienst voor het fabriekswezen in Engeland van 1897 tot 1921, is
illustratiefvoor de specifieke rol die vrouwen binnen overheidsinspectiediensten
ontwikkelden en biedt inzicht in de motivatie van deze prominente vrouwen om
tot de oprichting van het IRI te komen. 24 In 1893 nam Engeland het voortouw met
23 Voor een interessante lijst met namen en functiebeschrijvingen van IRI-Ieden, zie Smith
College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers, Members of Courcil, waarschijnlijk 1927, inv.nr. 83 , f. 1306.
24 Dame Adelaide Anderson, Women in the factory. An administrative adventure,
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het inzetten van vrouwelijke fabrieksinspecteurs in industrieen waar veel vrouwen
werkzaam waren. De inspectieafdeling kreeg met de aanstelling van Anderson en
onder haar inspirerende leiding vaste voet aan de grond, vooral in de peri ode tussen 1897 en de Eerste Wereldoorlog. De inspectrices ontwikkelden niet aileen
vindingrijke en gedurfde methodes om vrouwen te beschermen tegen overtredingen van bestaande wetten door onwillige fabriekseigenaren, maar verzamelden
ook feitenmateriaal ter ondersteuning van nieuwe wetgeving. Wasserijen kwamen
bij voorbeeld dankzij het feitenmateriaal dat de dienst verzameld had ook onder
de Factory Acts te vallen. 25 Dit leger van inspectrices speelde vooral aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog een cruciale rol in de ontwikkeling van het
staatsapparaat ten behoeve van de belangen van vrouwen. Ook voorvechtsters in
andere landen, zoals het Zweedse IRl-lid, Kerstin Hesselgren, en het Noorse IRl-lid,
Betzy Kjelsberg, hadden een grondige kennis van de condities van vrouwenarbeid. De Amerikaanse hervormster, Mary Van Kleeck, had bijvoorbeeld met haar
onderzoeken naar vrouwenarbeid in de Verenigde Staten in dienst van de Russell
Sage Foundation in de jaren tien haar sporen verdiend en was binnen de progressieve kringen een bekendheid geworden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
kennis en de organisatorische vaardigheden van deze voorvechtsters, door nationale overheden gretig werden ingezet ten behoeve van de oorlogsmobilisatie, toen
vrouwen de arbeidsplaatsen begonnen in te nemen die vrij waren gekomen door
het vertrek van mannen naar het front of die ontstaan waren als gevolg van een
groeiende oorlogseconomie.
Vrouwen als Anderson, Hesselgren, Kjelsberg en Van Kleeck, en de organisaties die zij vertegenwoordigden, werden echter tegen hun eigen verwachting in
geenszins voor hun inzet beloond. Met verontrusting signaleerde het eerdergenoemde alternatieve International Congress of Working Women in 1919 deze gang van
zaken. In reactie op de na-oorlogse politi eke en culturele oms lag in de houding ten
opzichte van vrouwenarbeid, nam Anderson in 1921 ontslag uit protest tegen een
reorganisatie van haar afdeling door de Britse regering. Anderson protesteerde

1893-1921 (Londen, 1922) 20-21 , 16-17. Over Anderson: Crawford et aI., The Europa
bibliographical dictionary of British women (Londen, 1983); Hilda Martindale, ' An unforgettable personality. Dame Adelaide Anderson, D.B.E.', in: Some Victorian portraits
and others (z.p. 1948) 46-51.
25 Onder invloed van de Women's Trade Union League ontstond er een debat over de
wenselijkheid om vrouwen uit de arbeidersklasse vanuit hun eigen ervaringen verantwoordelijkheid te geven voor inspectiewerk. Vrouwen uit de middenklassen bleven echter de
overhand houden in de inspectiedienst aangezien men yond dat zij een 'morele superioriteit' genoten. Mary Drake McFeely, 'The lady inspectors. Women at work, 1893-1921',
in: History Today 36 (1986) 47-53. Voor een vergelijking met de Amerikaanse inspectiedienst, zie Maureen Weiner Greenwald, Women, work, and war. The impact of World War
10n women workers in the United States (Westport, Connecticut, 1980).
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niet zozeer tegen de reorganisatieplannen - die zij zelf geYnitieerd had - om de
dienst te stroomlijnen maar tegen het besluit om de afdeling op te laten gaan in de
manneninspectiedienst. De integratie maakte, zo stelde Anderson, een einde aan
de autonomie van de inspectrices en beperkte hun carrieremogelijkheden. Teleurgesteld in de overheid vestigde Anderson - en velen met haar - de hoop op het
bedrijfsleven. De oorlog had, volgens Anderson, een tipje van de sluier opgelicht
en de mogelijkheden van een nieuwe orde laten zien, waarin regulering ten dele
geYnitieerd kon worden door de industriele sector zelf. Anderson behoorde tot de
groep van vrouwen die een mime ervaring hadden met staatsinterventie maar desondanks het initiatief namen om een internationale en niet-gouvernementele organisatie als het IRI op te richten.

Pioniers in het welzijnswerk infabrieken
Een tweede belangrijke groep vrouwen die aan de wieg van het IRI stond, bestond
uit vrouwen die welzijnsafdelingen binnen bedrijven leidden. 26 Deze werkneemsters hadden functiebenamingen als: 'matrons', 'factory nurses', 'social secretaries', 'service secretaries', 'welfare supervisors' of 'welfare managers' . Yoor hen
was de overstap naar een niet-gouvermentele organisatie weliswaar minder groot
maar toch opmerkelijk omdat zij hun ervaringen op de werkvloer middels het IRI
vertaalden in activiteiten op internationaal niveau. Deze beroepsgroep, waartoe
Mary Fleddems, hoofd van de welzijnsafdeling bij de Glasfabrieken Leerdam en
later vice-voorzitster van het IRI, behoorde, was sterk vertegenwoordigd tijdens
de eerste oprichtingsvergadering.
Wat bezielde deze vrouwen om zich buiten de fabriekspoorten te verenigen in
het IRI? De welzijnsafdelingen, die tot taak hadden de positie van werknemers op
de werkvloer te verbeteren, namen in het bedrijfsleven vooral een hoge vlucht in
die bedrijfstakken waar de meerderheid van de werknemers vrouwen waren Y Een
aantal vooruitstrevende zakenmensen had al in het midden van de negentiende
26 Frank B. Miller en Mary Ann Coghill, 'Sex and the personnel manager', in: Industrial
and Labor Relations Review 18 (1964) 32-44. Enkele IRI-leden stonden te boek onder de
volgende functiebenamingen: In Engeland, F.A.F. Livingstone als hoofd van de werkgelegenheids- en gezondheidsafdeling van Needlers Ltd; in Duitsland, Richter en dr. Phil.
Mellinger als fabrieksverpleegsters (,Fabrikspflegerinnen') respectievelijk bij Knorr-Bremse
en de schoenfabriek Salamanderwerke; in Zwitserland, Bachmann en Bohnenlust als fabrieksverzorgers ('FabriksfUrsorgerinnen ') respectievelijk bij BUhler Machinewerken en
de Fisher staalfabriek; in Zuid-Afrika, MacFarlane als welzijns- en personeelsmedewerker
('welfare and personnel worker') bij Wilson & Co Ltd.; in Zweden, Fredholm als welzijnssupervisor bij Aktiebolaget en Giiransson en als sociaal secretaris bij Sandvik Staalfabrieken; in Italie, Candolone Lanzani als Rode Kruisverpleegster en sociaal secretaris
(,infirmiere et assistante sanitaire diplomee de la Croix Rouge et secretaire sociale') bij
Ercole Marelli. Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers, Members of
Council, waarschijnlijk 1927, inv.nr. 83, f. 1306.
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eeuw experimenten met bonusprogramma's gesteund, maar deze initiatieven kwamen vooral voort uit een paternalistische houding en waren vaak doortrokken van
een religieus verlangen om werknemers nader tot de christelijke leer te brengen.
Dergelijke initiatieven, die tot aan de Eerste Wereldoorlog niet bewust tot doel
hadden de produktiviteit te verhogen, genoten vooral steun bij verlichte fabriekseigenaren die zodoende de loyaliteit van werknemers ten opzichte van het bedrijf
probeerden te vergroten. Over het algemeen traden ploegbazen en werkgevers
dergelijke welzijnsprogramma's met een tlinke dosis scepsis tegemoet omdat de
eersten meenden dat deze programma's een inbreuk betekenden op hun autoriteit
en de tweeden vreesden dat zij de winstontwikkeling nadeJig zouden beYnvloeden.
Deze laatnegentiende-eeuwse, paternalistisch geYnspireerde experimenten verschilden van de beweging die rond de eeuwwisseling ontstond in de sector van het
welzijnswerk. De op een 'nieuwe zakelijkheid' geente stroming streefde naar zowei een verbetering van de positie van werknemers als naar winstvergroting en
vormde daarmee een belangrijke impuls voor de groei van het nieuwe beroep van
personeelsmanagement. Voorstanders van een professionalisering van het welzijnswerk ontleenden aan het ingenieursberoep het concept van de mechanische efficientie en het streven naar militaire discipline. De latente associatie met idealen
van mannelijkheid van het ingenieursberoep stond echter haaks op de vrouwelijke
associatie van het welzijnswezen die berustte op sympathie en zorg. Deze verschuiving in de ontluikende sector van het personeelswerk was niet aileen ideologisch van aard maar had ook haar wortels in maatschappelijke veranderingen in de
beroepsstratificatie in de jaren twintig en dertig. In die decennia vonden steeds
minder vrouwen emplooi in de groeiende beroepssector van het personeelswerk of
verlieten hun baan na contlicten met managers en ploegbazen. 28
27 Een Amerikaans onderzoek stelde in 1916 vast dat 37% van de welzijnsprogramma's
ingesteld waren in industrieen waar voornamelijk vrouwen werkzaam waren tegen 28% in
industrieen waar mannen de overhand hadden. Tien procent van de 431 bedrijven die
werden onderzocht, hadden een afgelegen of ge"isoleerde ligging, terwijl de overige 25%
niet geclassificeerd kon worden. Zie: Sanford M. Jacoby, Employing bureaucracy. Managers, unions, and the transformation of work in American industry, 1900-1945, (New
York, 1985) 54-55 , en noot 35.
28 Zie bij voorbeeld het geval van Gertrude Beeks bij International Harvester in Jacoby,
Employing bureaucracy, 54-55, 61, en de gevallen van Miller en Coghill in ' Sex and the
personnel manager'. De laatste twee auteurs duiden de stromingen aan als 'welzijnsgericht' (vrouwelijk) versus 'techniekgericht' (mannelijk). Terwijl Jacoby de voorstanders
van het personeelsmanagement indeelt bij hetzij 'industrieel welzijnswerk' hetzij de 'beroepsbegeleidingsbeweging', spreekt Haber van respectievelijk 'voorstanders van industriele verbetering' versus 'systematiseerders' (Haber, Efficiency and uplift, 19-20, en inleiding). Haber en Jacoby lijken te zeggen dat beide bewegingen zich synchroon hebben
ontwikkeld, terwijl in de genderanalyse van Miller en Coghill een diachroon beeld naar
voren lijkt te komen.
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De loopbaan van de Nederlandse hervormster Mary Fledderus -die na een conflict met ploegbazen op de werkvloer haar baan als welzijnswerker bij de Leerdamse Glasfabrieken verliet ondanks de steun van de algemeen directeur - en die
van andere IRI-leden doet vermoeden dat welzijnswerkers en hervormsters een
verbond probeerden aan te gaan met de nieuwe opkomende klasse van het hoger
managementkader. 29 Oppositie tegen welzijnsprogramma's leefde niet zozeer bij
het hoger management en verlichte ondernemers, maar vooral bij afdelingshoofden en ploegbazen. Zij beschouwden de welzijnsprogramma's - die van buiten de
werkvloer gestuurd werden, vaak de steun van het hoger managementkader genoten en meestal door vrouwen geleid werden - als een inbreuk op hun (mannelijk)
gezag. 30 lngeklemd tussen fabriekseigenaren en ploegbazen hadden de vrouwelijke welzijnswerkers binnen de fabrieken weinig speelruimte. In dat licht bezien is
het niet verwonderlijk dat het eerste internationale congres van het IRI in Vlissingen zich juist op de problematiek rond het personeelswerk richtte. 31 Er zijn aanwijzingen die erop duiden dat de oprichting van het IRI niet aileen een antwoord
was op de professionaliseringstendens die ten koste ging van de invloed van vrouwen binnen het welzijnswerk, maar ook een hernieuwde poging van vrouwen vormde om tegenwicht te bieden aan de opmars van op winstgevendheid gebaseerde
sociale maatregelen. Zij beoogden daarmee de aandacht terug te brengen naar het
welzijn van (vrouwelijke) arbeiders. 32

29 Ofhet contlict van IRI-directeur Mary Fledderus met de voormannen typisch is voor
andere IRI-Ieden, is een vraag die nader onderzoek vereist. Het is bijzonder moeilijk om
informatie over individuele personeelsmanagers te krijgen en zoals men ook mag verwachten, vooral omtrent de redenen voor ontslag. E. Brenda Voysey, werkzaam bij C. and
J. Clark Ltd. in Engeland verliet haar baan om voltijds secretaresse te worden bij het IRI.
L.C. Odencrantz, personeelsmanager bij Smith & Kaufmann Ltd. in New York, stapte
begin jaren twintig over naar de non-profitsector en werd directeur bij een bureau dat
werkgelegenheid voor gehandicapten probeerde te bewerkstelligen. Voor meer biografische informatie over Odencrantz, zie: Women of achievement. Biographies and portraits
of outstanding American women (New York, 1940) 20 I.
30 Daniel Nelson, Managers and workers: Origins of the new factory system in the United States, 1880-1920 (Madison, 1975) 70-78.
31 Tijdens het congres in Vlissingen stond het thema welzijnswerk centraal. Na verslagen over de stand van zaken in verschillende landen was het belangrijkste punt het oprichten en bestendigen van opleidingen voor welfare-werk. Het belang dat werd gehecht aan
het oprichten van opleidingen, kan gezien worden als een poging om deze 'vrouwelijke '
beroepsgroep te institutionaliseren.
32 De op winstgevendheid georienteerde maatregelen werden vooral uitgedragen door
een aantal snel groeiende nieuwe beroepsgroepen , zoals ingenieurs, acco untants ,
organisatie-adviesbureaus en in mindere mate psychotechnici. Bloemen heeft in Scientific
Management in Nederland, de opmars van deze beroepen, waarin vooral mannen werkzaam waren, gedocumenteerd. Hartveld heeft in Moderne zakelijkheid laten zien hoe deze

256

NEHA-JAARBOEK J 995

De nieuwe initiatieven die vrouwen in het welzijnswerk na de Eerste Wereldoorlog ontplooiden, had den echter niet langer betrekking op het lokale en individuele
niveau waarmee deze vrouwen in hun dagelijks werk te maken kregen, maar richtten zich op een bredere internationale en maatschappelijke context. In hun onderzoek naar de mogelijkheden van hetScientijic Management benadrukten IRI-leden
dat het motief voor het invoeren van een bedrijfsvoering op zogenaamde
wetenschappelijke grondslag (Scientijic Management) nooit gelegen mocht zijn
in het streven naar winstmaximalisatie of de uitsluiting van vakbonden, twee zaken waarvan critici de aanhangers van Scientijic Management nujuist betichtten.
In verschillende debatten bekritiseerden IRI-leden massaproduktie omdat zij dit
soort produktie degraderend en vervreemdend achtten. Zij distantieerden zich daarmee van de nieuwe trend van het naoorlogse welzijnskapitalisme - soms aangeduid als het Amerikaanse Plan - dat met welzijnsmaatregelen de produktie probeerde te verhogen. Kortom, zowel de druk van de professionalisering van het
welzijnswerk als de vijandigheid op de werkvloer liggen waarschijnlijk ten grondslag aan de behoefte van deze vrouwen om zich breed en internationaal te orienteren en zich buiten de fabriekspoorten te organiseren in een instituut als het IRI.

Hervormsters uit het industriele programma van de YWCA
Vanuit een internationaal perspectief is het minder verwonderlijk dat een derde
groep van vrouwen met diepe wortels in de vrouwenarbeidsbeweging haar weg
naar het IRI yond. Naast de hervormsters bij nationale overheden en het bedrijfsleven betuigden ook vrouwen uit de gelederen van het internationaal georienteerde 'industriele programma' van de Amerikaanse YWCA (Young Women's Christian Association), de vrouwelijke pendant van de YMCA (Young Men's Christian
Association), hun steun aan de uitgangspunten van het IRI. De YWCA vormde
een overkoepelende organisatie voor een breed netwerk van autonome vrouwenclubs die zich toelegden op uiteenlopende activiteiten zoals het vinden van werk
en huisvesting voor jonge vrouwen, het opzetten van bijbelgroepen, het geven van
naai-, typ- en andere cursussen, het organiseren van kinderopvang ofhet bezoeken
van weeshuizen, gevangenissen en ziekenhuizen.JJ De YWCA vervulde een un ieke brugfunctie tussen het religieuze missiewerk en de vrouwenarbeidsbeweging,
en vormde daarmee een be\angrijke inspiratiebron voor het IRI. Het netwerk van
het industriele programma binnen de YWCA betekende voor het lRI een belangberoepsgroepen in een organisatie als het NIVE (1925), dat oorspronkelijk een breed maatschappelijk mandaat had, de overhand kregen, 234.
33 De YWCA gafprioriteit aan vier doelgroepen: zwarte vrouwen, immigrantenvrouwen,
adoJescente vrouwen en fabrieksarbeidsters. Vanaf 19 J I zette de YWCA zich in voor regulering van arbeidsduur en loon voor vrouwen, terwijl de organisatie in de jaren dertig
vocht voor collectieve arbeidsovereenkomsten, verplichte ziekte- en werkloosheidsverzekeringen, meer economische kansen voor etnische minderheden en volkshuisvesting.
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rijke maatschappelijke bron waaruit geput kon worden en bood toegang tot een
achterban van vrouwen die veel ervaring hadden opgedaan met samenwerkingsprojecten tussen hervormsters uit de midden- en arbeidersklassen. Verscheidene
hervormsters die later voor beschermende wetgeving en vakbondsrechten voor
werkende vrouwen streden, begonnen hun loopbaan als zogeheten 'industriele secretaresses' bij de YWCA . Deze vrouwen uit de middenklasse hadden vrijwel
allemaal een uitstekende opleiding genoten aan toonaangevende Amerikaanse vrouwencolleges zoals Smith, Vassar, Radcliff, Wellesley, Mount Holyoke, Barnard en
Bryn Mawn, die er sinds het begin van de negentiende eeuw naar streefden om
vrouwen dezelfde scholing te bieden als de exclusieve en prestigieuze universiteiten van Harvard, Yale en Princeton. Eenmaal in het bezit van een bul vonden deze
vrouwen echter weinig emplooi en vormden zij enerzijds uit onvrede met de eigen
situatie en anderzijds uit welgemeende idealistische overwegingen een nieuwe garde
van professionele hervormsters die zich inzetten voor de verbetering van de
arbeidsomstandigheden van hun minder bedeelde zusters. Evenals de Amerikaanse en Britse Women's Trade Union League waarmee zij zich verbonden voelden,
streefde de YWCA in het industriele programma naar samenwerking tussen vrouwen uit verschillende maatschappelijke klassen. J4
De industriele programma's binnen de YWCA speelden een sleutelrol in het
verzorgen van opleidingen voor werkende vrouwen in de Verenigde Staten middels buurtwerk en vervulden een belangrijke brugfunctie tussen het hervormingswerk van vrouwen uit de middenklassen en het vakbondswerk. Uniek binnen het
industriele programma van de YWCA waren vooral de activiteiten die expliciet
gericht waren op het ontwikkelen van de talenten van vrouwen uit de arbeidersklasse om leiding te geven aan andere vrouwen op de werkvloer en daarbuiten. De
historica Mary Frederickson, die dit programma in kaart heeft gebracht, stelt dan
ook op overtuigende wijze vast dat hoewel de YWCA een wat conservatieve reputatie genoot, dit speciale programma op jaarbasis meer werkende vrouwen bereikte dan welke andere progressieve organisatie ook. Oit indrukwekkende resultaat
werd voornamelijk geboekt door een uitgebreid netwerk van lokale organisaties.
De industriele afdeling van de YWCA kon bogen op een ledenaantal van 57.556
werkende vrouwen. Zo fungeerden de industriele secretaressen als pressiegroep
voor vrouwen die buiten het blikveld en de interesse van vakbonden bleven, terwijl tegelijkertijd de YWCA- scholingsprogramma's de vrouwen voorbereidden

34 Mary Frederickson, 'Citizens for democracy: The industrial program of the YWCA',
in : Joyce L. Kornbluh en Mary Frederickson (red.), Sisterhood and solidarity. Workers'
education for women, 1914-1984 (Philadelphia, 1984) 75-106, pp. 94-96. De levensgeschiedenissen van veel vrouwen die lid werden van het IRI, ondersteunen dit punt. Zie bij
voorbeeld de geschiedenis van Lucy Randolph Mason in: Lucy Randolph Mason, To win
these rights: A personal story of the CIO in the South (New York, 1952) 4-11.
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op vakbondslidmaatschap. De organisatie bleef niet beperkt tot de Verenigde Staten en kende ook vertakkingen in andere landen. 35
Het IRI maakte via de industriele secretaresses in de Verenigde Staten, Canada
en China die waren uitgezonden door de YWCA, gretig gebruik van dit uitgebreide, fijnmazige en intemationale vrouwennetwerk. De gedecentraliseerde opzet stimuleerde de groei van autonome YWCA-organisaties in het buitenland en maakte
dat zij goed konden inspelen op de lokale omstandigheden in die landen. 36 De
Chinese YWCA in Sjanghai, bij voorbeeld, waar IRI-leden Agatha Harrison van
1921 tot 1924 en Mary Dingman van 1924 tot 1926 het voortouw namen, streden
voor beschermende wetgeving voor vrouwen en kinderen in de textiel- en andere
industrieen. In tegenstelling tot haar conservatieve mannelijke tegenhanger, bouwde
de YWCA in China een reputatie op van moed en progressiviteit. Terwijl de
mannenorganisatie zich toelegde op een 'remedial efficacy of welfare' , stimuleerde de vrouwenorganisatie volgens bisschop Francis 1.M. Connell 'een open discussie van het gehele probleem', daaraan toevoegend dat de organisatie 'in hoger
aanzien schijnt te staan bij de niet-christelijke Chinezen dan de Kerk ze1f, omdat
de organisatie de nadruk legt op inheemse Chinese leiders'.37 Zo waren May-Ling
Soong, de latere mevrouw Tjiang K'ai-sjek, en andere vrouwen die lid waren van
de Chinese, Amerikaanse en Engelse clubs, actief betrokken bij het streven naar
beschermende wetgeving. Via de YWCA vonden ook zij hun weg naar het IRI. Dit
voorbee1d moge aantonen hoe belangrijk vrouwennetwerken waren bij het leggen
en intensiveren van contacten op lokaal, nationaal en intemationaal niveau. 38
35 Frederickson, 'Citizens for democracy ', 86-87 .
36 Ann W. Nichols, 'Young Women's Christian Association ofthe U.S.A., National board
of the YWCA-USA' , in: Romanofsky (red), Social service organizations.
37 Adelaide Mary Anderson, Humanity and labour in China: An industrial visit and its
sequel, 1923-1926, (Londen, 1928) 109. Deze observatie komt overeen met de analyse
van Sarah Evans van de YWCA in het Zuiden van de Verenigde Staten gedurende de
burgerrechtenbeweging. Evans stelt dat de organisatie zorgde voor continu'iteit tussen vrouwenbelangen en radicale strijdpunten aan het begin van deze eeuw en de heropleving van
de protestbeweging in de jaren zestig. Evans bevestigt daarmee de stelling van Freedman
dat vrouwenorganisaties van belang zijn voor het voortbestaan van een feministisch bewustzijn. Sarah Evans, Personal politics. The roots of women~' liberation in the civil
rights movement and the new left (New York, 1979). Freedman, 'Separatism as strategy',
28-39.
38 Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers, Statement of contacts in
China, July 1930, inv.nr. 82, f. 1272. Voor een tweede voorbeeld zie de organisatorische
bijeenkomst van het IRI in Canada: Ibidem, Minutes meeting Toronto October 12, 1929,
inv.nr. 84, f. 1322. Voor biografische informatie, zie: Anderson, Humanity and labour in
China, 107-108, 117, 127-128; Van Kleeck Papers, Circular to members of the Council on
Harrison's application, Leerdam 18 July, 1925, inv.nr. 83, f. 1296; Mary Dingman obituary, Th e New York Times, 22 maart 1961. Over de Chinese burgeroorlog en de complexe
familieverbanden tussen de verscheidene politieke facties, zie: Seagrave Sterling, Th e Soong
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Vooruitstrevende fabriekseigenaren en directeuren
Vooruitstrevende werkgevers vielen als vierde groep van IRI-pioniers echter buiten dit netwerk van vrouwelijke organisaties en beroepen. Zij behoorden wei iswaar tot de gevestigde orde, maar onderscheidden zich als vooruitstrevende werkgevers in meerdere opzichten van hun milieu. Onder hen bevonden zich belangrijke
sponsors van het IRI zoals Dorothy A. Cad bury, algemeen directeur van Cad bury
Bros. Ltd., een Engelse chocoladefabrikant, en Cees H. van der Leeuw (1880-1973),
partner in de Nederlandse koffie- en theefabrieken van de Erven de Weduwe J.
Van Nelle. Van der Leeuw stelde zich meerdere ma1en garant voor een eventueel
financieel tekort, een aanbod waarvan het IRI meer dan eens genoodzaakt was
gebruik te maken. Maar deze verlichte fabrikanten deelden meer met elkaar dan
aileen de royale bijdragen aan het IRI .39 Belangrijke sponsors zoals Cadbury, Rowntree en Van der Leeuw deelden een enthousiasme voor ongeorganiseerde,
anti-klerikale religie. Van der Leeuw, de functionalistische architecten L.C. Van
der Vlugt (1894-1936) en J. Brinkman, en de directeur van de Glasfabrieken Leerdam P.M. Cochius (1878-1938) waren bijvoorbeeld allen sterk beinvloed door de
theosofische beweging, vooral in hun pogingen om boven wat zij de strikte
'objectiviteit' van de modernistische beweging noemden, uit te stijgen. De theosofische beweging bestond voornamelijk uit beoefenaars van vrije beroepen uit de
middenklasse die zich aangetrokken voelden tot niet-traditionele en niet- Westerse
religies en sympathie koesterden voor het streven naar gelijke rechten voor vrouwen, hogere lonen voor werknemers en stakingsrecht.
In vergelijking tot andere zakenmensen van hun tijd toonden deze fabrikanten
zich buitengewoon begaan met de positie van werknemers en werden zij door hun
collega's als bijzonder excentriek bestempeld. Zo bevonden de gebroeders Richard Cad bury (1835 - 1899) en George Cadbury (1839-1922) zich tezamen met
een ander chocoladegigant en IRI-sponsor, Rowntree, in de voorhoede van een
beweging die betere arbeidsverhoudingen in de industrie nastreefde.40 Cadbury
dynasty (New York, 1985); Emily Honig, 'Burning incense, pledging sisterhood: Communities of women workers in the Sanghai cotton mills, 1919-1949' in: Signs vol. 10 nr. 4
(1985) 700-714.
39 Voor een financieel overzicht, zie Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck
Papers, Annual report 1929-1930, Appendix no. 8: IRI subscriptions and donations received since 1925 Flushing congress, inv.nr. 82, f. 1291.
40 Zie: Michael Colin Rowlinson, 'The early application of Scientific Management by
Cadbury', in: Business History 30 (1988) 377-395 . Rowlinson vecht eerdere studies aan
en stelt dat de welzijnsmaatregelen bij Cadbury niet aileen voortkwamen uit industrieel
paternalisme maar ook bedoeld waren om de produktie efficienter te maken. Zie essays
van Basil Murray over George en Laurence John Cadbury in: David Jeremy (red.), Dictionary of Business Biography. A biographical dictionary of business leaders active in Britain in the period 1860-1980 (Londen, 1984). Voor de verdeling van arbeid naar sekse, zie
vooral het beeldmateriaal. De paralellen met de Rowntree-familie zijn opvallend. Voor
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Brothers, Rowntree Company en de Erven de Weduwe Van Nelle waren in een
relatief vroeg stadium betrokken bij welzijnsprogramma's en werknemersraden.
Zij probeerden daarnaast aan hun ideeen over industriele verhoudingen vorm te
geven middels architectonische experimenten. Een jaar na het verschijnen van
Norman Shaw's zeer invloedrijke Sketchesfor Cottages and other BUildings (1878),
ontwierp en bouwde Cadbury de plaats Bournville, het eerste projekt van de garden city movement. En, zoals we zagen, kan ook het ontwerp van de Van Nelle
fabriek in deze traditie worden geplaatst. 41 Evenals andere IRI-Ieden zoals de
Amerikaanse zakenman Edward Albert Filene (1860-1937), eigenaar van een groot
warenhuis in Boston, waren zij fabriekseigenaren en managers van familiebedrijyen die binnen twee generaties een enorme groei hadden doorgemaakt. Het Filene
warenhuis in Boston stelde als eerste een minimumloon in voor vrouwen, gaf de
zaterdag vrij in de zomerperiode (1913) en stelde een wintervakantie in (1924).
Daarnaast richtte het warenhuis de Filene Employees Credit Union op. Wellicht
gaf de betrokkenheid van Filene, Cad bury, Rowntree en van der Leeuw bij het IRI
vorm aan pogingen om zich van het paternalisme van hun eigen generatie en die
van hun ouders te ontdoen en dit te vervangen door maatregelen die verder dan
hun eigen firma's reikten.
Het zal uit het voorafgaande duidelijk zijn dat nationale en internationale vrouwennetwerken een cruciale rol speelden bij de oprichting van het IRI en de recrutcring van nieuwe leden. Zij gaven de impuls tot de oprichting, mobiliseerden hun
contacten in de industriele wereld in verschillende landen en gaven in het begin de
toon aan in de debatten . Vooral opvallend is dat veel IRI-Ieden, waaronder ook de
verlichte fabrikanten, actiefwaren in industrietakken waar vooral vrouwen werkzaam waren, zoals de kleding-, textiel-, schoen-, thee-, en chocolade-industrie. 42
De rijke vrouwelijke traditie en ervaring in het hervormingswerk die vrouwenorganisaties zoals de WTUL en de YWCA met zich meebrachten in de organisatie,
staat echter haaks op de activiteiten van het IRI dat zich allengs steeds minder
expliciet op werkende vrouwen richtte, maar zich toelegde op 'The Study and
Improvement of Human Conditions in Industry' . De vraag rijst dan ook waarom
deze organisatie er voor koos om een exclusiefvrouwelijk perspectief dat juist een
informatie over Joseph Rowntree, zie de bijdrage van Martin Higham en voor informatie
over Benjamin Seebohm Rowntree, zie de bijdrage van Shirley Keeble.
41 Voor informatie over de architectonische experimenten van George Cad bury, zie Frampton, Modern Architecture, 27, 47.
42 Hoewel het IRI leden telde onder directeuren van diverse industrieen, is het opvallend
dat de grootste sponsors uit industrietakken kwamen die de meeste baat hadden bij stijgende koopkracht van werknemers. Consumptiegoederen als koffie, thee en chocolade kwamen binnen het bereik van de arbeidende klassen. Vooral industrielen uit deze bedrijfstakken steunden het IRI.
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belangrijke ervaringsbron bij de oprichting vormde, te verlaten. Om deze vraag te
beantwoorden zal kort ingegaan worden op het leven van Mary Van Kleeck.

Mary Van Kleeck: een carriere van idealisme
Het leven en werk van Mary Van Kleeck, die een vooraanstaande rol in het Amerikaanse progressieve kamp speelde en later als voorzitster van het IRI zou gaan
fungeren, il\ustreert de wending die binnen de traditie van vrouwelijke maatschappelijke organisaties, pressiegroepen en hervormingsbewegingen plaatsvond. In de
jaren voorafgaand aan de ooriog hadden Van Kleeck's studies naar de slechte
werkomstandigheden van vrouwen in de huisnijverheid een klassieke plaats verworven in de Progressieve beweging aangezien de beroemde Amerikaanse jurist,
Louis Brandeis (1856-1941), de resultaten van haar onderzoek met groot succes
had aangewend in de zaakMullerversus Oregon in 1908. In deze rechtzaak vertegenwoordigde Brandeis de Staat Oregon en verdedigde het statuut dat het maximaal aantal arbeidsuren voor vrouwen op tien stelde. 43 Vervolgens werd Van Kleeck
mede op grond van haar uitgebreide kennis van de arbeidsomstandigen van vrouwen tijdens de Eerste WereldoorIog aangetrokken als het hoofd van de Women s
Branch van de Ordnance Department van de Amerikaanse marine. Zij was in die
functie nauw betrokken bij het opzetten van het Woman s Bureau in het Department of Labor dat in 1920, het jaar waarin Amerikaanse vrouwen het kiesrecht
veroverden, door het Congres ingesteld werd om het welzijn en de werkomstandigheden van vrouwen die betaald werk verrichtten, te verbeteren. Het bureau
legde zich onder leiding van Mary Anderson, een Zweedse immigrante, vooral toe
op onderzoek en het verbeteren van werkomstandigheden door wetgeving. Onder
Van Kleeck's leiding sloeg het Ordnance Department een brug tussen twee voorheen gescheiden benaderingen van arbeidsmanagement. Van de filantropische en
paternalistische traditie erfde het departement een zorgverantwoordelijkheid voar
het welzijn van werknemers en werkneemsters. Aan de andere kant nam het departement de vooroorlogse preoccupatie van Scientific Management met tijdstudies
over als het middel bij uitstek tot het behalen van grotere winstmarges. Het departement kwam daarmee tegemoet aan de vraag van de ooriogseconomie naar maximale produktiviteit. 44 Tenslotte ontleende Van Kleeck aan de eerdere experimenten van de Britse inspectiedienst onder leiding van haar Britse collega en later
IRI-lid Adelaide Anderson de instelling van inspectieafdelingen en de initiatieven
voor betere beschermende wetgeving.
43 De verdediging van Brandeis, een juridische pleidooi voor federale maatregelen ter
bescherming van vrouwen in de industrie, bestond uit de beroemd geworden 'Brandeis
brief' : een kort juridisch betoog dat vergezeld ging van meer dan honderd pagina's feitenmateriaal. Brandeis werd in 1916 benoemd tot rechter aan het Amerikaanse Hooggerechtshof.
44 Zie ook Greenwald, Women, work, and war, hoofdstuk 2.

262

NEHA-JAARBOEK 1995

Haar overstap van onderzoeker bij de Russell Sage Foundation naar beleidsmaker bij de federale overheid gafVan Kleeck ruim de mogelijkheid om te onderzoeken hoe ver de macht van de overheid reikte om bescherming en gelijkheid voor
werkende vrouwen afte dwingen. Hoewel verschillende hervormingsbewegingen
buiten de overheid om werkten, verwachtten zij toch van de overheid dat deze als
behartiger van het algemeen belang zich zou bemoeien met de wantoestanden die
in de industriele sector heersten. De rechtzaak die Brandeis met behulp van Van
Kleeck's onderzoeksresultaten met succes had gevoerd, toonde hoe effectief overheidscontrole kon zijn. Van Kleeck's werkervaringen op het departement in oorlogstijd schokten echter haar vertrouwen in het vermogen van de overheid om de
industriele sector blijvend te reguleren. 45 De kwestie van loodvergiftiging, waarmee Van Kleeck te maken kreeg als overheidsambtenaar, bestempelde zij als ontluisterend. Loodvergiftiging was bij uitstek een vrouwenzaak omdat vrouwelijke
dokters en hervormers zoals Alice Hamilton een verband aangetoond hadden tussen loodvergiftiging en het hoge percentage miskramen.46 Van haar betrokkenheid
bij overheidsinitiatieven om loodvergiftiging tegen te aan die door oplaadbatterijen van een toeleveringsbedrijf van de Marine veroorzaakt werd, herinnerde zij
zich later: 'pogingen om de Marine haar invloed aan te laten wenden om redelijke
veiligheidsvoorschriften verplicht te stellen, faalden volledig' .47 Van Kleeck trok
lering uit haar ervaringen en koos een nieuwe onderzoeksstrategie in haar
maatschappelijke en wetenschappelijke werk in de periode na de oorlog. Evenals
haar oudere collega Anderson was zij van mening dat vee leer nieuwe experimenten in de verhouding tussen werknemers en werkgevers dan overheidsregulering
een 'effectieve bijdrage zouden leveren aan de verbetering van menselijke verhoudingen in de industriele sector' .48
De sterk voluntaristische instelling van de Amerikaanse progressieve hervormingsbeweging rond de eeuwwisseling heeft ongetwijfeld een belangrijke invloed
gehad op Van Kleeck's groeiende reserves jegens staatsbemoeienis en wetgeving.
Het specifiek Amerikaanse karakter van haar keuze kan echter niet als de enige
verklaring dienen. Zoals we gezien hebben, voelden ook hervormsters uit andere
landen met een sterke traditie op het gebied van staatsbemoeienis, zoals de Noorse
45 Voor het effect van de Eerste Wereldoorlog op het zelfbeeld van vrouwen, zie de argumentatie van Greenwald, Women, work, and war, voornamelijk 32-38.
46 Zie voor een interessante discussie over loodvergiftiging de notulen van het International Congress of Working Women, in: Gladstein, 'Mary Van Kleeck '. Voor een discussie
over loodvergiftiging en beschermende wetgeving voor vrouwen in Nederland, zie Van
Eijl, Het werkzame verschil, 237-249.
47 Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers, Brief van Mary Van
Kleeck aan Mary R. Beard, 18 november 1935, inv.nr. I, f. 3.; Greenwald, Women, work,
and war, 65-66.
48 Mary Van Kleeck en Ben Selekman, Employees representation in th e coalmines (New
York, 1924). Inleiding door Van Kleeck, 3.
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Kjelsberg en de Zweedse Hesselgren, om gelijksoortige redenen een behoefte om
zich bij een niet-gouvernementele organisatie als het IRJ aan te sluiten. Het ligt
daarom voor de hand te veronderstellen dat de Eerste Wereldoorlog van cruciaal
belang is geweest voor de ervaringen van hervormsters .49 Niet aileen liet de oorlog de beperkingen zien van de staat in het beschermen van het algemeen belang,
ook wierp de oorlog een blik op de bredere economische context waarin vrouwenarbeid plaatsvond. De oorlog gaf daardoor inzicht in de vraag hoe collectieve
maatregelen sollicitatieprocedures konden stroomlijnen en een einde konden maken aan de onregelmatigheden in seizoenarbeid, zaken waaronder vooral zwak
georganiseerde werkneemsters te Iijden hadden. De oorlog wees met andere woorden naar een brede en internationale context van vrouwenarbeid . Deze bredere
context van vrouwenarbeid vormde het uitgangspunt voor het IRI dat zich internationaal en breed maatschappelijk wilde profileren zoals de naamgeving, International Institute for Industrial Relations, aangaf. In de periode tussen de oprichting
in 1922 en de grote wereldconferentie in 1931, moest Scientific Management een
oplossing bieden voor de problemen die in dat bredere perspectief gesignaleerd
waren.

4. Vrouwenarbeid en Scientific Management
Het gedachtengoed van Scientific Management kent een rijke en controversiele
historiografie . Toch is de relatie tussen de ontwikkeling van de ideeen en de praktijk van Scientific Management aan de ene kant en vrouwenarbeid en de hervormingsbeweging aan de andere kant nauwelijks onderzocht. Dat is opmerkelijk omdat
de initiatieven van hervormers om produktie en arbeid te stroomlijnen vooral voortkwamen uit zowel onderzoeken naar de arbeidsomstandigheden van vrouwen als
de ervaringen die opgedaan werden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De eerste
bewegingsstudies in Frankrijk, bij voorbeeld, werden toegepast op vrouwen die
werkten in de oorlogsindustrie, en hadden tot doel manieren te vinden waarop de
produktie verhoogd kon worden en tegelijkertijd de vermoeidheidsfactor
teruggedrongen. Bovendien werden de pioniersonderzoeken naar personeelsverloop, zoals de sociaal-historicus Sanford Jacoby stelt, uitgevoerd door feministen
als Marie Bernays voor Duitsland (1910) en Louise Odencrantz (1909 en 1919) en
Van Kleeck (1913) voor de Verenigde Staten. 50 Een van de belangrijkste punten
49 Een vergelijkbare ontwikkeling is beschreven door Carol Brown in 'Sexism and the
Russel Sage Foundation', in: Feminist Studies vol. I nr. 1(1972) 25-44, met betrekking
tot de onderzoeksactiviteiten van de Russell Sage Foundation.
50 Marie Bernays, 'Auslese und Anpassung der Arbeiterschaft der geschlossenen Grossindustrie ' , in: Vereinfor Sozialpolitik, Schriften 133 (1910) 125-182; Louise Odencrantz,
'The irregularity of employment of women' , in: The Survey (May 1, 1909) en haar Italian
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die Van Kleeck aantoonde, was dat vrouwen niet werkten om 'pin money', geld
voor extraatjes, te verdienen, maar probeerden om een oplossing te vinden voor
lage en onregelmatige, door seizoenarbeid gegenereerde, inkomsten. Vrouwen
werkten niet om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, maar probeerden de
gezinshuishouding draaiende te houden. Deze en andere studies toonden aan dat
armoede niet te wijten was aan werknemers zelf, maar aan onregelmatige en lage
inkomsten. Van Kleeck's studies verwezen daarmee al voor de Eerste Wereldoorlog naar de bredere economische context van vrouwenarbeid. Gedurende de Eerste Wereldoorlog was Van Kleeck, als hoofd van de Women s Branch van de Ordnance Department, van mening dat efficiency vrouwen zou transformeren in
hooggekwalificeerde en efficiente werkneemsters. Dit was in haar opinie de beste
manier om vrouwen te emanciperen en te vrijwaren van uitbuiting. Zo zouden
vrouwen gelijkheid winnen op grond van verdienste. 5 1 Aan de andere kant moesten controleerbare procedures arbritraire macht verder indammen. Haar geloof in
objectieve kennis maakte haar ontvankelijk voor het gedachtegoed van Scientific
Management.
Activisten die zich in het IRI verenigden, zochten vanuit de hervormingstraditie
en tegen de achtergrond van de gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog naar
een ander en breder kader voor hun ervaringen en gaven hun eigen ideologische
vorm aan zowel hetScientific Management als sociaal-economische planning. Het
Scientific Management kwam strikt genomen van Amerikaanse bodem. Europese
organisaties die na de Eerste Were\doorlog onderzoek naar nieuwe en efficientere
methodes voor de industrie deden, gebruikten meestal de term ' rationalisatie' in
plaats van 'wetenschappelijke bedrijfsvoering'. De meeste maatrege\en werden
ingevoerd met het doel de produktie van een bedrijfte verhogen. Daarnaast werd
de theorie van de wetenschappelijke bedrijfsvoering toegepast op nationaal niveau en opgevat als een vorm van economische planning. Deze laatste interpretatie vormde een tweede gangbare definitie van Scientific Management, die bij voorbeeld populair was onder de IRI-Ieden van het sterk in de organisatie
vertegenwoordigde Tsjechoslowakije. 52 Zoals bekend werd het Scientific Manawomen in industry (New York, 1919); Mary van Kleeck, Artificial flow er makers (New
York, 1913) en haar Women in the bookbinding trade (New York, 1913); Jacoby, Employing bureaucracy, 309 noot 19; Oevinat, SCientific Management in Europe, inleiding.
51 Greenwald, Women, work, and war, hoofdstuk 2.
52 Enkele Tsjechische IRI-Ieden onderhielden sterke polilieke, institutionele en ideologisc he banden met de in 1918 gestichte Tsjechische Republiek en de daaraan ideologisch
sterk gelieerde Masaryk Labour Academy. Zo werkten IRI-Ieden Robert Kollar (geb. 1884)
en Vaclav Verunaec (geb. 1893) samen met de Masaryk Academy in hun studies over
planning en rationalisatie centraal sto nden. Voor biografische informatie over Kollar en
Verunaec zie: Ceskoslovensko biografie, Praha: Staetui Tsikaerna. 1936-1941, dee I 3. Oil
lexicon is een testament van de Tsjechische RepubJiek toen die onder de dreiging van
Hitler's nazisme de ineenstorting nabij was. De principes van het SCientific Management
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gement, ondanks de verschillende uitwerkingen en toepassingen ervan, vooral geassocieerd met de eerste definitie waarin het boekhoudkundig model van rationalisatie op bedrijfsniveau tot doer en middel werd verheven. Deze vorm van Scientific Management raakte steeds meer gei'dentificeerd met de verschrikkingen van
massaproduktie en de lopende band in de Ford-fabrieken. 53 Yooral in Europa, waar
vakbonden vaak sterk waren en hun stem lieten horen, werd dit soort plannen
gevreesd en veracht, en beschouwd als een machtsinstrument in de hand en van
werkgevers. Na Taylor's dood in 1915 echter, probeerden zijn Amerikaanse discipelen verenigd in de Taylor Society, en hervormers die management ideeen koppelden aan progressieve idealen, het Scientific Management een nieuwe richting
te geven. 54 Efficiency werd vooral beschreven als de optimale opbrengst die
geproduceerd diende te worden met de minste menselijke vermoeienis. Deze derde definitie van het Scientific Management kwam geheel overeen met de doelstellingen van het IRI om de zogenaamde menselijke factor in de industrie te verbetereno Zoals het IRI benadrukte, refereerde het begrip efficientie niet aan winst als
maat voor doeltreffendheid maar aan de mate waarin vermoeidheid kon worden
gereduceerd tot een minimum. Hoe valt deze invulling van Scientific Management
te rijmen met gangbare interpretaties van de beweging?

5. Scientific Management in de literatuur
De secundaire literatuur over het SCientific Management is nauw verbonden met
de persoon van Frederick Winslow Taylor (1856-1915), en zijn streven om de
produktie te rationaliseren door het reduceren van arbeidskosten. 55 De groei van
personeelsafdelingen wordt in de secundaire literatuur beschouwd als een produkt
van hetScientific Management dat zowel in arbeidsgeschiedenis als in bedrijfsgeschiedenis ideologische ge'i nterpreteerd wordt. Een arbeidssocioloog als de Amerikaan Harry Braverman beschouwt het Scientific Management als de meest klaswerden daarnaast ook toegepast in ltalie onder Mussolini . F. Mauro, een lid van het IRI,
was directeur van het facistische E.N.l.O.S .. Zie ook: Paul Devinat, Scientific Management in Europe, 76 .
53 Yoor een weerlegging van de stelling dat Ford de ideeen van Taylor in praktijk bracht,
zie: David A. Hounshell, From the American system to mass production 1800-1932,
(Baltimore/Londen, 1984) 249-253.
54 Jacoby, Employing bureaucracy, 102-104. Ruth Oldenziel, ' Mary Van Kleeck: A car-

reer of idealism', paper, University of Massachusetts, seminar Bruce Lauri, (Amherst,
1983), 28-37.

S5 In 1909 kwam Taylor's Shopmanagement (1903) in Nederland uit onder de titel Over
arbeidspraestatie en loonregeling (Amsterdam, 1909) en in 1913 kwam zijn standaardwerk The principles of Scientific Management (1911) in Nederlandse vertaling uit onder
de titel De beginselen der wetenschappelijke bedrijjsvoering (Eindhoven, 1913).
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sieke poging van werkgevers om sociale en economische controle uit te oefenen
op werknemers onder het mom van zogenaamd universeel geldende waarden van
de wetenschap. In deze visie zijn personeelsafdelingen binnen bedrijven voornamelijk een verkapt mechanisme om de controle van het management over de werkvloer te vergroten. 56 Sociaal-historicus Jacoby voert daarentegen in zijn bijdrage
aan het debat over de ontwikkeling van het personeelsberoep aan dat in de regulering van werkprocedures juist veel van de principes werden overgenomen waarvoor de bonden zich sterk maakten. Zo zorgde, vol gens Jacoby, de instelling van
personeelsafdelingen ervoor dat het gevreesde 'drive system' - waarin ploegbazen
zonder enige vorm van controle beschikten over de arbitraire macht om mensen
aan te nemen ofte ontslaan - ondermijnd en vervangen werd door controleerbaarder procedures. 57 Hoewel de socioloog Peter Meiksins andere accenten legt dan
Jacoby, biedt zijn analyse een belangrijke bijdrage aan het debat. Hij beschouwt
voorstanders van het Scientific Management zoals gesalarieerde ingenieurs als
een groep hervormers die een ambivalente verhouding onderhield met de
produktiemiddelen, en die bij gevolg niet eenvoudigweg als lakeien van het kapitalisme gezien kunnen worden. Hij voert aan dat het Scientific Management juist
een ideologie was die ruimte probeerde te scheppen tussen werknemers en werkgevers. Het feit dat ingenieurs en aanverwante beroepsgroepen die deze ruimte
innamen, niet de revolutionairen bleken te zijn waarop Veblen in zijn Engineers
and the pricesystem (1921) had gehoopt, geeft, volgens Meiksins, niet zozeer een
falen als weI de onbenutte kansen aan die de voorstanders van het Scientific Management hadden kunnen aangrijpen. 58
Voor een goed begrip van de diversiteit van het lidmaatschap van het IRI en de
fascinatie van de organisatie met hetScientific Management, bieden zowel Meiksins als Jacoby's visies - zij het met enige kanttekeningen - de meest veelbelovende ingangen voor een interpretatie van het IRI op. Hoewel ook Meiksins net als
Braverman Scientific Management vanuit een klasse-analyse heeft beoordeeld,
biedt zijn argumentatie ons inziens vooral een mogelijkheid om na te gaan hoe
specifieke genderrelaties hierin een rol speelden en, meer concreet, om de vraag te
beantwoorden waarom hervormsters binnen het IRI zichjuist aangetrokken voelden tot Scientific Management.

Een vrouwenperspectie!op Scientific Management en het JRJ, 1922-1929
De positie van vrouwelijke hervormsters uit de middenklasse die als dochters of
echtgenotes van zakenmensen tot de zakenwereld behoorden, bevat tegenstrijdige
klasse- en genderelementen. De hervormsters die zich voor het IRI en andere or56
57
58
vol

H. Braverman, Labor and monopoly capital (New York, 1974).
Sanford Jacoby, Employing bureaucracy, zie vooral hoofdstuk 2, 3 en 4.
Peter F. Meiksins, 'Scientific Management and class relations', in : Theory and Society
13. nr. 2 (1984) 177-210.
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ganisaties inzetten, waren vrouwen die een zeer goede opleiding hadden genoten
maar na afronding daarvan geen emplooi vonden. luist vanuit die contradictoire
positie ontwikkelden zij specifieke ideeen over vrouwenarbeid, groeide hun solidariteit met werkende vrouwen en werden zij lid van zulke organisaties als de
WTUL, de YWCA en het IRI. Hun klassepositie genereerde ook andere contradicties. Ondanks hun achtergrond en socialisatie in de middenklasse, hadden zij
geen beschikking over grote fortuinen en hadden zij ook niets direct te winnen bij
een stijgende koopkracht van werknemers. Als wij de argumentatie van Meiksins
verder doortrekken, kunnen we stellen dat vrouwen uit de middenklasse een bijzondere relatie onderhielden met de produktiemiddelen en een ruimte probeerden
te creeren tussen arbeid en kapitaal. Hun marginale rol als vrouwen en cruciale
positie als welzijnswerkers in het industriele complex sloot aan bij een ideologie
die zich tussen de klassieke economische belangengroepen in zou positioneren.
Deze ambivalentie kan een verklaring vormen voor zowel de uiterst conservatieve
ideeen van een groot dee I van de hervormsters als hun bijzonder radicale interpretaties van het Scientific Management. Er is, naar onze mening, in deze sprake van
een specifiek vrouwelijke visie op hetScientific Management die met name zichtbaar werd in het IRI.
Voorstanders van het welzijnswerk poogden vooral na 1918 door middel van
professionalisering welzijnsprogramma's te onttrekken aan de oppositie van ploegbazen met als doe I de in hun ogen arbitraire machtsuitoefening van deze heren op
de werkvloer via controleerbare regels te reguleren. Tijdens het eerste IRi-congres
in 1925 in Vlissingen en tijdens het tweede internationale congres in Rigischeidegg (Zwitserland), vergeleken deelnemers hun ervaringen middels rapporten over
de stand van zaken in de industriele orde in hun respectievelijke landen. Een van
de moeilijkste opgaven bleek het vinden van een gemeenschappelijke taal waarin
de deelnemers over welzijnswerk konden spreken. Amerikaanse afgevaardigden
kregen al snel de overhand bij het definieren van termen ondanks het feit dat de
discussies offici eel in het Frans, Duits en Engels gevoerd moesten worden en de
Europeanen als groep sterk vertegenwoordigd waren. 59 Veel welzijnswerkers uit
andere landen wezen op het belang van ervaring en traditie als leidraad voor verder onderzoek naar de verhouding tussen werkgevers en werknemers, maar de
Amerikaanse afgevaardigden onder leiding van Lillian Gilbreth (1878-1972), een
vooraanstaand lid van de Taylor Society, en Mary Van Kleeck introduceerden ideeen
en termen die aan de Scientific Management beweging in de Verenigde Staten
ontleend waren. Tijdens de conferentie en zomercursus van 1927 in het ltaliaanse

59 De New Yorkse groep kreeg de opdracht om een lijst met definities op te stell en en
voor vertalingen te zorgen. Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers,
Notulen van de vergadering van de New Yorkse groep op 6 december 1927, inv.nr. 84, f.
131 S.

268

NEHA-JAARBOEK 1995

Baveno nam in de discussies de nieuwe formulering van Scientific Management
een belangrijke plaats in.
Met name hervormers die lid waren van zowel de Taylor Society, de ILO, als het
IRI en tot de progressieve vleugel van deze organisaties behoorden, zochten naar
een definitie van het Scientific Management die zou kunnen aantonen dat het wetenschappelijk gezien onmogelijk was om in een economische analyse de belangen en het welzijn van (vrouwelijke) werknemers buiten beschouwing te laten.
Niettemin werd het al spoedig uit de discussies tijdens de IRI-bijeenkomst in 1929
in het Duitse Oberbayern duidelijk dat pogingen tot rationalisatie van de produktie
niet noodzakelijkerwijs zouden leiden tot betere werkomstandigheden of lagere
prijzen voor consumenten. In de uiteindelijke samenvatting van deze conferentie,
waarin werd ingegaan op de 'menselijke verhoudingen in een rationeel georganiseerde industrie' , probeerde Van Kleeck aan het Europese gebruik van de term
rationalisatie als een winst-verlies-analyse een bredere en meer idealistische inhoud te geven, terwijl zij tegelijkertijd de nadruk legde op de visie van een betere
toekomst gebaseerd op 'wetenschappelijke principes'. Werkelijk wetenschappelijk management kon slechts op die efficiency-maatregelen betrekking hebben die
met aile maatschappelijke factoren rekening hielden, waaronder ook de verhouding van werknemers en werkgevers begrepen moest worden, zo betoogde zij.
Verwijzend naar de negentiende-eeuwse metafoor van de organiciteit van het sociale li chaam, stelde Van Kleeck dat men slechts van efficiency kon spreken indien
aan de behoef'ten van aile groepen tegemoet gekomen werd. GO Zij gaf daarmee een
eigen interpretatie aan het sleutelbegrip van efficiency in het gedachtengoed van
het Scientific Management. En ook hier was sprake van een interpretatie van het
Scientific Management die voortkwam uit ervaringen, eisen en ideeen van de hervormingsvleugel van de vrouwenarbeidsbeweging.
Het begrip wetenschap had voor Van Kleeck en anderen binnen het gedachtengoed van het Scientific Management en het IRl een bijzondere lading. Het geloof
in wetenschap droeg vooral democratische bel often in zich. Wetenschap zou, geloofde Van Kleeck, niet de autoriteit van de macht, maar de autoriteit van de kennis met zich mee brengen. 'Met kennis als meester, krijgt het woord 'controle' een
heel andere betekenis. Controle is niet langer de macht van de autoriteit maar
wordt de partner van kennis die voortkomt uit de bestudering van ervaring', zo
meende zij.GJ Voor de Amerikaanse IRI-leden was het toevoegen van het woord
60 IISG Wibaut archief, Concluding summary of 1929 discussion meeting on the subject
of human relations in a rationally organized industry, July 1929, by Mary Van Kleeck,
Vice-President IRI, Director Department of industrial Studies, Russell Sage Foundation.
Herdruk van 'Rational organization and industrial relations'.
61 Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers, Concluding summary of
1929, 13.
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'wetenschappelijk' aan management vooral aantrekkelijk omdat zo de mogelijkheid werd geschapen om hervormingen te professionaliseren en uit de sfeer van
het paternalisme te trekken. Florence C. Thorne (1877-1973) van de American
Federation of Labor wees paternalisme van de hand en steunde de wetenschappeIijke ambities van het IRI als antwoord op de groeiende werkloosheid bij voorbeeld op de volgende gronden: 'Telkens wanneer de nadruk ligt op remedierende
maatregelen, kan het binnensluipen van een zeker paternalisme niet worden voorkomen, iets wat mij als bepaald ongezond voorkomt. '62 Vele Europese hervormers
binnen het IRI deelden het verlangen om industriele praktijken te veranderen, maar
zij hadden niet noodzakelijkerwijs dezelfde hooggespannen verwachtingen van
Scientific Management als hun Amerikaanse collega's. In feite waren velen zelfs
van mening dat Scientific Management met een korreltje zout genomen moest
worden. Zij zagen het vooral als een 'mentale instelling' of als een 'minitieuze
aandacht voor het detail en een intelligente toepassing van de gewone regels van
het gezonde verstand ' .63
Het verschil tussen Amerikaanse en Europese hervormers binnen het IRI in hun
verwachtingen van het Scientific Management als hervormingsinstrument is welIicht gelegen in het feit dat de Amerikaanse hervormers een vee I grotere rol konden spelen in het in gang zetten van sociale veranderingen, vooral omdat de bonden en de regering de macht daartoe ontbrak. Scientific Management bood de
mogelijkheid om de politieke macht die vrouwen moesten ontberen in de officiele
kringen van Versailles, bij de ILO en op de werkvloer, te vervangen door het gezag
van de wetenschap. Ais vrouwen hechtten zij een groter belang aan de maatschappelijke autoriteit en onafhankelijkheid van wetenschap dan hun mannelijke collega's en hoopten daarmee arbitraire of op seksisme gebaseerde machtsuitoefening
te beheersen . Voor deze vrouwen uit de hervormingsbeweging was er veel aan
gelegen de wetenschap te mobiliseren terwille van maatschappelijke veranderingen.
Het be lang van fundamenteel, wetenschappelijk onderzoek vormde dan ook een
belangrijke pijler binnen de doelstellingen van het IRI. Toen de organisatoren van
de IRI conferentie in Manchester in 1928 de vraag aan de orde stelden of werknemers en werkgevers eigenlijk wei gemeenschappelijke belangen hadden, werd ter
voorbereiding van de conferentie een memorandum uitgezonden waarin werd gewaarschuwd tegen c1iche-matige uitspraken over sociale harmonie en werd opgeroepen tot serieus wetenschappelijk onderzoek. 64 Het memorandum riep de leden
62 Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers, New York group meeting, 28 maart 1929, Van Kleeck papers, inv.nr. 84, f. 1315.
63 Zie respectievelijk, Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers, Mary
Fledderus voor de Taylor Society, 8 december 1927, manuscript, inv.nr. 93, f. 1448, en
H.B. Butler, directeur van de ILO, zoals geciteerd door Devinat in Scientific Management
in Europ e.

64 Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers, Memorandum van II
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op tot het doen van een feitelijk onderzoek in plaats van het uiten van gemakkelij ke formules. Slechts dan kon het IRI een pioniersfunctie vervullen en een belangrijke bijdrage leveren aan discussies over de industriele sector, zo ste1den de auteurs.

Sociaal-economische planning en het JRJ, 1929-1939
Vormde vrijwillige samenwerking tussen werkgevers en werknemers nog een belangrijk uitgangspunt voor de gedachtenexperimenten van de organisatie in de
beginjaren van het IRI, in de jaren dertig kwam er een kentering in deze verwachting. De leden van het IRI realiseerden zich in deze jaren dat de crisis en de toenemende werkloosheid een schaduw wierpen over de mogelijkheden voor zelfregulerende maatregelen in de industrie. 65 Het jaarrapport over 1929 signaleerde de
oms lag als voigt: 'Tijdens onze bijeenkomst in 1929 hebben wij geprobeerd om te
bedenken welk beleid garant zou kunnen staan voor menswaardige arbeidsverhoudingen in een volgens rationele principes georganiseerde industrie. We probeerden onze discussies voornamelijk te richten op bestaande industriele structuren,
maar telkens werd onze aandacht verlegd naar de onderliggende principes, naar de
economische structuur als de voorwaarde scheppende factoren voor menswaardige arbeidsverhoudingen. Op deze bijeenkomst kwam het voor ons vast te staan dat
ons denkproces niet kan stoppen bij bestaande industriele structuren'.66 Onder
verwijzing naar een voordracht van Mary Van Kleeck kwam de vergadering tot de
conclusie dat 'het voortbestaan van werkgelegenheid in welk land ook afhangt van
het internationale bewustzijn en het besefvan de wijsheid van planning die daaruit
wellicht voortvloeit". De economische crisis verwees net als de oorlog eerder naar
macro-economische kaders.
Ais concrete uitwerking van dit nieuwe inzicht stuurde het IRl eind jaren twintig
en beginjaren dertig aan op onderzoek in de nieuwe richting van sociaal-economische planning, hetgeen een aantal prominente socialisten binnen de organisatie
haalde, zoals de socioloog en fi losoof Otto Neurath (1882-1945), lid van de Weense
Kring, de Amsterdamse wethouder Wibaut, de econoom Jan Tinbergen
(1903-1994), die later de Nobelprijs zou winnen en de parlementarier Johan Willem Albarda (1877-1 957). Zo werd het pionierende onderzoek van Tinbergen over
conjunctuurbewegingen in de economie in de eerste fasen door het IRI gefinancierd. Hoogtepunt in het bestaan van het lnstituut vormde de conferentie World
Social Economic Planning, dat het IRI in Amsterdam in 1931 organiseerde. Het
mei 1927 getiteld 'Fundamental relationships between all sections of the industrial community', inv.nr. 83, f. 1297.
65 Maier stelt in zijn 'Between taylorism and technocracy ' dat de crisis van de jaren
dertig bij velen een schok toebracht aan het utopisch geloofin samenwerking tussen werkgevers en werknemers, 53 .
66 IISG IRI-archief, Annual report April I, I 929-March 31, 1930, 29, map 1925-1930.
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congres opende met een discussie over de oorzaken van de depressie onder de titel
'De huidige paradox: Werkloosheid ten tijde van economische vooruitgang' Y De
organisatoren waren van mening dat de economische depressie voornamelijk veroorzaakt werd door een slechte distributie van bestaande goederen en een inefficiente produktie van de nationale bronnen. Zij probeerden tijdens de conferentie
aan de term 'planning' een bredere betekenis toe te kennen dan aileen economische planning op nationaal niveau. De nadruk werd daartoe gelegd op de wederzijdse afhankelijkheid van aile landen in de wereld en op de sociale gevolgen van
economische relaties. Het toevoegen van het bijvoeglijk naamwoord 'sociaal' aan
'economische planning' in de titel van het congres, duidde, volgens de organisatoren, op het doe I om de levensstandaard van aile mensen te verhogen in verhouding
tot het produktievermogen van iedere natie. Het IRI probeerde zich aldus te onderscheiden van de economische planners die aileen streefden naar een hogere nationale produktie om een oorlogseconomie te dienen of ruimte te creeren voor hogere
overheidsuitgaven. 68 De keus van het IRI om sociaal-economische planning te
propageren als middel ter verbetering van industriele arbeidsverhoudingen werd
voornamelijk gedreven door het streven om arbeidsverhoudingen in een bredere
economische context te plaatsen en betekende een verbreding van het aandachtsveld van het Instituut ten koste van de specifieke aandacht voor vrouwenarbeid.
De grote wereldconferentie die plaats yond in het Tropeninstituut in Amsterdam is om verschi Ilende redenen van belang te noemen. De 216 deelnemers uit 26
landen onderzochten hoe middels sociaal-economische planning industriele arbeidsverhoudingen verbeterd konden worden en welke vorm sociaal-economische
planning aan moest nemen. Door de onafhankelijke status kon het IRI op deze
wijze een brug slaan tussen verschillende ideologische kampen. Zo stelden afgevaardigden van de Sovjetunie voor het eerst kopieen van het Gosp/an van de Staatsplanningscommissie beschikbaar aan de Westerse wereld . Regeringsvertegenwoordigers, zakenmensen, vakbondsvertegenwoordigers en hervormers van de
eerste, de tweede en de derde wereld wisselden in Amsterdam ideeen uit over
planning en konden zo middels het IRI een netwerk bouwen en een verscheidenheid aan contacten opdoen. Hadden de Amerikanen het IRI in de jaren twintig
voorzien van intellectueelleiderschap, in de jaren dertig werden Europese ideeen
over economische analyses toonaangevend binnen de organisatie. De organisatie
kreeg vooral een nieuwe impuls door de stroom van intellectuele vluchtelingen die
vaak een radicalere mening waren toegedaan. Dezelfde politieke factoren die hieraan ten grondslag lagen, legden echter ook beperkingen op aan zowel de

67 Ibidem, map december 1931-1939.
68 Smith College, Sophia Smith Collection, Van Kleeck Papers, IRI World Economic
Planning Congress, Den Haag, 1931, inv.nr. 85. Zie ook de brief van Van Kleeck aan Mary
R. Beard uit 1935 . Ibidem, inv.nr. 1, f. 3.
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fondsenwerving als het netwerk van het IR!. Het congres in Amsterdam markeerde
al deze veranderingen.

6. De slotfase van het IRI, 1931-1940

Het Amsterdamse congres vormde een hoogtepunt in het bestaan van het IRI vanwege het vernieuwende karakter van het programma, het grote aantal mensen, landen en groepen die vertegenwoordigd waren en de urgentie van de politiek-economische agendapunten. In de daarop volgende jaren slaagde het IRI er
niet in om de discussie op zo'n grote schaal te entameren. In 1933 stond een congres in Wenen op het programma onder de titel The world's natural resources and
their use, particularly in their relations to standards ofliving. Om zowel politieke
als economische redenen kon het congres echter geen doorgang vinden. De wetenschapscommissie binnen het IRI opperde het idee dat het instituut zelf onderzoek
zou verrichten, maar hiervoor werd weinig steun gevonden. Men bleefvan mening
dat het IRI een forum moest blijven voor de presentatie van onderzoek en opinies.
Binnen dit kader werd in 1936 het initiatief ontwikkeld om een serie
sociaal-wetenschappelijke publikaties uit te brengen onder de titel Industry and
humanity. Ook stimuleerde het IRI het werk van Otto Neurath, een vooraanstaand
lid van de Weense Kring, die een typografische beeldtaal ontwikkelde (isotopen
genaamd), en wijdde aan zijn werk een publikatie. Mede vanwege de politieke
polarisatie en de afnemende fondsen, werden de bijeenkomsten van het IRI kleinschaliger en kregen zij allengs meer de vorm van studiebijeenkomsten. Zo werd in
1937 een bijeenkomst gehouden onder de titel The world's natural resources and
standards of living en in 1939 onder de titel The influence ofgovernment on standards ofliving. In deze laatste periode van het IRI vonden de studiebijeenkomsten
plaats in Den Haag maar behielden hun internationale karakter. De bezetting van
Nederland noodzaakte het IRI de deuren van haar kantoor in Den Haag te sluiten.
Van Kleeck zette de activiteiten in New York voort, onder meer middels de door
haar opgerichte IR! Commission on Social Economic Planning maar moest ook
door de oorlog en de afnemende steun van haar werkgever, the Russell Sage Foundation, in New York haar werk voor het IRI staken. Daarmee kwam definitief een
einde aan een belangrijke, zij het kortdurende coalitie van vooruitstrevende fabrikanten, hervormsters en sociale wetenschappers tijdens het interbellum.
De aandacht voor economische planning vanaf het eind van de jaren twintig
betekende weliswaar een uitbreiding van de analyses van het IRI, maar ook een
verdere erodering van een exclusiefvrouwelijk perspectief op industriele problemen. De nadruk op wetenschappelijke bedrijfsvoering en samenwerking tussen
werkgevers en -nemers sinds 1925 betekende een gedeeltelijk opgeven van een
exclusieffeministisch perspectief. Naast een verbreding van het aandachtsveld ten
koste van het exclusiefvrouwelijke perspectief, was er bovendien sprake van een
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verminderde intellectuele deelname van vrouwen aan het IR!. Waren bij de bijeenkomst in Vlissingen in 1925 vrouwen niet aileen verantwoordelijk voor de organisatie en de vertaling, maar voerden zij ook de boventoon in de discussies en leverden zij de meeste toespraken, dat zou weldra veranderen. Tot aan de bijeenkomst
in Cambridge in 1928 probeerde het IRI de discussies te verbreden en meer leden
te werven met een diverse achtergrond. Vrouwen bleven weliswaar een cruciale
rol spelen in de ledenwerving en de voorbereiding van deze conferentie, maar het
spreekgestoelte en de discussievloer werden steeds meer door mannen beheerst.
Deze trend zette zich door tot aan de conferentie in 1931 in Amsterdam als ook in
latere bijeenkomsten.

7. Conclusie
De verandering in het perspectiefvan het IRI vraagt om een verk1aring niet aileen
gezien het feit dat de organisatie, zoals we zagen, diepe wortels had in verschillende vrouwenhervormingstradities maar ook vanwege het feit dat de institutionele
leiding van de organisatie gedurende vrijwel haar hele bestaan in de handen van
twee vrouwen lag, Fledderus en Van Kleeck. Zelfs ten tijde van het Wereldcongres
in Amsterdam to en de specifieke vrouwenhervormingstradities geheel onzichtbaar
waren geworden door de macro-analytische kaders vormden vrouwen nog ongeveer de helft van het ledental en droegen zij in de vorm van contributies en donaties financieel evenveel bij als mannen. Bovendien kwam het merendeel van de
inleidingen, samenvattingen en conclusies van de conferenties na 1927 van de
hand Van Kleeck, die door haar bewust afstandelijke stijl een wetenschappelijk
gezicht gaf aan het IRI. Met andere woorden, vrouwelijke activisten waren wei
degelijk aanwezig bij deze belangrijke conferentie. Desondanks waren zij als groep
of als stroming niet meer als zodanig herkenbaar, zichtbaar of hoorbaar, zoals zij
dat decennia eerder waren geweest.
Op welke wijze dient nu het verdwijnen van een exclusiefvrouwenperspectief
in organisaties zoals het IRI historisch te worden gewaardeerd? Bij de verbreding
van het aandachtsveld probeerde het IRI zowel in haar ontstaansperiode als aan
het eind van de jaren twintig om (vrouwen)arbeid in een breder economisch kader
te plaatsen. Een dergelijke analyse leek in eerste instantie een strategisch voordeel
voor hervormsters op te leveren omdat zij op die wijze bij voorbeeld konden aantonen dat de aanwezigheid van vrouwen op de arbeidsmarkt nog steeds gemotiveerd werd door economische noodzaak. Zo konden zij bewijzen dat vrouwen de
arbeidsmarkt betraden als gevolg van lage en onregelmatige gezinsinkomens en
niet om toe te geven aan een typisch vrouwelijke geachte bevlieging om 'pin money' te verdienen. Juist de nauwe betrokkenheid van deze voorvechtsters bij de
mobilisatie van vrouwen door de overheid voor de oorlogsindustrie en de nasleep
van de oorlog eindigden in een teleurstelling toen gewonnen terrein op de arbeids-
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markt na de oorlog weer prijs moest worden gegeven. Deze ervaring zette, zoals
we zagen, een domper op hun geloof in beschermende wetgeving en, wellicht nog
belangrijker, in het vermogen van de staat om de positie van werkende vrouwen
blijvend te verbeteren. Bovendien had de ooriogsnood, zoals het hoofd van de
Britse vrouwelijke inspectie Anderson al had aangegeven, voor het eerst laten zien
dat coordinatie en samenwerking zowel binnen het bedrijfsleven als tussen de staat
en het bedrijfsleven wei degelijk mogelijk was en wellicht een goed altematief
bood. Door de kwestie van vrouwenarbeid te verbinden met de gezinseconomie en
de schommelingen in de nationale en internationale economie, leken Scientific
Management en economische planning betere en meer structurele oplossingen te
bieden. Deze overwegingen leidden tot het creeren van een organisatie zoals het
IRI, die nadrukkelijk onafhankelijk, voluntaristisch, niet-gouvernementeel en supranationaal wilde zijn.
Het IRI week nooit afvan het oorspronkelijke mandaat en van de brede maatschappelijke interpretatie van hetScientific Management ondanks toenemende druk.
De organisatie gaf geen haarbreed toe op de steeds dominanter wordende bedrijfsmatige interpretatie van het Scientific Management die werd gepropageerd door
de nieuwe beroepsgroepen. Telkenmale verklaarde de organisatie dat niet
winstmaximalisatie, maar verbeterde arbeidsverhoudingen het doel waren. Met
het oog hierop bleef de organisatie garant staan voor een inclusief lidmaatschap
dat aile groeperingen binnen de industriele democratie moest vertegenwoordigen.
Ook toen de depressie een zware schaduw wierp op mogelijkheden tot samenwerking tussen werkgevers en werknemers, zocht het IRI naar een oplossing die de
positie van werknemers zou kunnen verbeteren. De oplossing werd gevonden in
sociaal-economische planning, waarbij de toevoeging van het woord sociaal aangaf dat welzijn een cruciale overweging was voor het IRI. Het IRI koos in haar
streven naar verbeterde arbeidsverhoudingen en een hogere levensstandaard voor
een specifieke vorm waarin een zo breed mogelijke vertegenwoordiging, structurele analyses van industriele kwesties en een onomstote lijk geloof in de neutraliteit van wetenschap centraal stonden. Bovendien wist het IRI hetScientific Management aan te wenden als een waardevol instrument in de vrouwenarbeidsbeweging.
Welzijn en zorg vormden de basisingredienten voor een vrouwen-specifieke visie
van Scientific Management die geent was op samenwerking, dialoog en een vervanging van macht door wetenschap. Het genereren en verspreiden van objectief
verworven kennis door wetenschap vormde een belangrijk instrument voor maatschappelijke veranderingen en een doeltreffend wapen tegen arbitrair uitgeoefende macht. Deze keuzes transformeerden het IRI van een organisatie waarvan de
wortels waren gelegen in de vrouwenhervormingsbeweging in een instituut waarin
vrouwen als groep steeds minder zichtbaar waren.
De historica Cott geeft in haar analyse van de vrouwenbeweging in het interbellum aan dat de ontwikkeling die organisaties als het IRI doormaakten van exc lusieve vrouwenorganisaties naar een organisatievorm met een breed lidmaatschap
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en aandachtsveld, geenszins gezien hoeft te worden als een teloorgang van het
feminisme zoals Freedman stelt. 69 Cott betoogt dat het feminisme in de jaren twintig een transformatie doormaakte. Zij voert aan dat vrouwen een antwoord moesten formuleren op de heterogeniteit binnen de beweging die weer problematisch
en zichtbaar werd toen de losse gelegenheidscoalitie voor het kiesrecht vlak na de
Eerste Wereldoorlog uiteen vie\. Vrouwelijke activisten werden na het behalen
van het kiesrecht in nog scherpere mate beschuldigd van sekse-antagonisme als zij
wezen op maatschappelijke ongelijkheid omdat voldaan was aan een belangrijke
politieke eis. Maar zelfs de overwinning op het politi eke vlak bleek vaak een wassen neus omdat vrouwelijke activisten gehinderd bleven door sekse-stereotyperingen
en nog steeds barrieres op hun weg vonden zodra zij zich politiek wilden organisereno Tegelijkertijd ontnamen nieuwe theorieen die populair werden in de jaren
twintig aan het feminisme een ideologische basis voor toekomstige actie. Vooral
die stroming die in het feminisme niet meer zag dan een wellicht noodzakelijke,
maar historisch tijdelijke poging om de positie van vrouwen aan te passen aan de
eisen van een nieuwe maatschappij waar de verhouding tussen private en publieke
sfeer veranderd was door industrialisering en democratisering, sloeg een bres in
de ideologische wering.
Niettemin ontwikkelde onder de door Cott geschetste omstandigheden zich een
groot aantal organisaties die, net als het IRI, zich niet noodzakelijkerwijs als exclusieve vrouwenorganisaties profileerden, maar weI vrouwenbelangen behartigden door ze in een breder kader te plaatsen. Het betrof organisaties die bestonden uit vrouwen die zich gevormd wisten door vrouwelijke hervormingsbewegingen.
Deze snel groeiende groepen waren heterogeen van aard zoals tot uiting kwam in
de vele, soms tegenstrijdige, maar rijkgeschakeerde agenda's die zij voerden. Het
IRI gafvanuit een feministisch besefvan het belang van vrouwenarbeid en vanuit
de zorg om het welzijn van arbeidende vrouwen een geheel eigen vorm aan het
Scientific Management en leverde een belangrijke bijdrage aan de vrouwenarbeidsbeweging in het interbellum. Daarmee illustreert het IRI het proces van diversificatie en decentralisatie binnen de vrouwenhervormingsbeweging, die vooral zichtbaar werd na de behalen van het kiesrecht. Het bestaan van het IRI was ook een
uitdrukking van de succesvolle integratie van het gedachtengoed van de vrouwenhervormingsbeweging in bredere maatschappelijke discussies in het interbellum . Het feminisme van de oprichtsters ging daarmee geenszins verloren, maar
nam een nieuwe vorm aan.
De dilemma's waarmee de hervormsters van het IRI zich geconfronteerd zagen,
hebben geenszins aan historische relevantie ingeboet zoals moge blijken uit de
golfs lag in de discussies over de voor- en nadelen van separatie of integratie van
het vrouwenperspectief. Ook nu gaan er veel stemmen op voor de integratie van
het vrouwenperspectief terwijl wij recenteiijk een periode achter de rug hebben
69 Cott, The grounding of modern f eminism, 282 .
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gelaten waarin het (her)opbouwen van separate maatschappelijke instellingen prioriteit had. Het voorbeeld van het IRI laat niet aileen zien hoe de rijke vrouwentraditie en -ervaring kon gedijen in algemene maatschappelijke discussies maar ook
hoe deze traditie voor buitenstaanders onzichtbaar werd en niet langer politiek een
factor van belang was. Oat neemt niet weg dat het IRI uitdrukking was van een
beweging die probeerde om in een tijd van politieke en ideologische polarisatie
juist tot dialoog, samenwerking en studie te komen . Oit perspectiefvan integratie
in een periode van polarisatie en segregatie vormde een belangrijke bijdrage van
het IRI. Het streven naar de integratie van een gesegregeerd vrouwenperspectief
inzake vrouwenarbeid in macro-analytische kaders geeft echter ook aan hoe het
IRI het slachtoffer werd van haar eigen succes. In de periode na de Tweede Wereldoorlog bleek pas hoe het IRl zichzelf door dit streven naar integratie in het
nauw had gedreven. De Russell Sage Foundation verklaarde dat perspectief in
1946 letterlijk en figuurlijk bankroet door Mary Van Kleeck, en daarmee het IRI,
financieel en ideologisch niet langer te steunen.

xv
Colijn en de 'gave gulden'l
A.
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1. Inleirling
De afgelopenjaren, vooral sinds de publikatie van macro-economische cijfers van
de periode 1921-1939 door het Centraal Bureau voor de Statistiek in 1987, is er
een levendige discussie ontstaan over het Nederlandse monetaire beleid in de vooroorlogse crisisjaren. De discussie ging niet in de laatste plaats over de vraag, of
het lang vasthouden aan de gouden standaard en de 'gave gulden' in het Iicht van
de nieuwe cijfers inderdaad zo schadelijk is geweest als voorheen veelal werd
gesteld. De samenstellers van de CBS-publikatie concludeerden dat 'de traditionele visie als zou (het vasthouden aan de gouden standaard) ongunstig voor het
herstel zijn geweest, ... niet bevestigd (wordt) door de thans beschikbare gegeyens. '2 Zij wezen daarbij onder meer op het herstel in 1935 en 1936, dus v66r het
loslaten van de gouden standaard, van concurrentiepositie, uitvoer, saldo lopende
rekening van de betalingsbalans en volume van het BBP. Anderen trokken uit dezelfde gegevens tegengestelde conc\usies, en hielden vast aan hun eerdere kritiek. 3
Het is niet mijn bedoeling mij in dit aspect van de discussie te mengen. Ik wil het
hebben over de motieven en overwegingen waarop het beleid berustte, en daarbij
Dit artikel is een onbewerkte versie van het referaat gehouden door de auteur voor het
Colijn-Symposium 1994 op 27 mei 1994 in het Auditorium van de Vrije Universiteit te
Amsterdam. De tekst is eveneens gepubliceerd in Het Kwartaalbericht van de Nederlandsche Bank 1994.
2 Macro-economische ontwikkelingen, 1921-1939 en 1969-1985 . Een vergelijking op
basis van herziene gegevens voor het interbellum (Centraal Bureau voor de Statistiek,
1987) 43.
3 1.L. van Zanden, 'Nederland in het interbellum ' , in: Economisch Statistische Berichten , 17-2-1988, alsmede een daarop volgende discussie met G.P. den Bakker en C.A. van
Bochove in ESB van 30-3/6-4-1988. Voorts: w.L. Korthals Altes, 'Nederland in het interbellum' in: ESB 18-1-1989. Zie ook 1.L. van Zanden: De dans om de gouden standaard
V.U., 18 mei 1988. R.T. Griffiths (ed.), The Netherlands and the gold standard 1931-1936
(Amsterdam 1987).
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naar het wisselkoersbeleid van de jaren dertig kijken met het oog van iemand, die
een halve eeuw later uit hoofde van zijn functie ruim twintig jaar bij het wisselkoersbeleid betrokken was. Daarmee loop ik het risico, bij te dragen tot de visie,
die de parallellen tussen het voor en na de oorlog gevoerde wisselkoersbeleid onderstreept. Naar mijn mening ten onrechte : de omstandigheden waren daarvoor te
verschi llend.
Vier overwegingen leidden ertoe zolang mogelijk vast te houden aan de oude
goudpariteit. Enkele daarvan hebben een meer 'technisch' karakter, maar de doorslag gafwat wij tegenwoordig een stelselvisie zouden noemen. 4
- De autoriteiten betwijfelden of een devaluatie uiteindelijk weI tot een substantiele verbetering zou leiden van de concurrentiepositie.
- Er was grote twijfel of een verbetering van de concurrentiepositie, voorzover
die al zou optreden, weI zou lei den tot een vergrote export.
- Er was zorg over de gevolgen die het loslaten van de gouden standaard zou
hebben voor de internationale monetaire verhoudingen, en de uiteindelijke gevolgen daarvan voor Nederland.
- Er was zorg over de gevolgen van zo een maatregel voor de geloofwaardigheid
van het Nederlandse monetaire en financiele beleid in de toekomst.
Op ieder van die overwegingen zou ik kort in willen gaan.

2. Verbetering van de concurrentiepositie
Bij de verwachting dat devaluatie per saldo zou leiden tot een substantiele verbetering van de concurrentiepositie zetten de autoriteiten een vraagteken. De verwachting, zo stelde Colijn in een memorandum van mei 1935 aan de Koningin,
werd ' ... beperkt door een zekeren en een waarschijnlijken factor. De zekere factor
is, dat men de grondstoffen, uitgedrukt in nieuwe guldens, duurder aan het buitenland moet betalen en de waarschijnlijke factor is, dat het loonpeil door devaluatie
stijgen zal en dus de eindvoordeelen zeer gering zullen zijn ... .Daartegen kan men
zich aileen wapenen op de wijze als in Belgie geschiedde, door de socialisten in de
Regeering op te nemen en hen dus te maken tot medestrijders tegen loonsverhooging. (Dit is m.i. in Nederland nog niet mogelijk). '5
4 Met stelselvisie bedoel ik dat in de visie van de autoriteiten de intemationale monetaire verhoudingen zo moeten zijn geregeld dat de landen zich gebonden achten aan zekere
spelregels. Oat was materieel het geval bij de voor-oorlogse gouden standaard. In het
naoorlogse stelsel van Bretton Woods was het ook formee1 het geval: zo konden de lidstaten hun pariteiten slechts wijzigen met instemming van het Intemationale Monetaire Fonds,
die in beginsel aileen werd gegeven in geval van een fundamentele onevenwichtigheid. In
het Europese Monetaire Stelsel zijn spilkoerswijzigingen afhankelijk van wederzijdse instemming.
5 G. Puchinger, 'Colijn en het einde van de coalitie', in: De geschiedenis van de kabi-
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De zorg over doorwerking van de invoerprijsstijging in de lonen verrast enigszins in het licht van de grote werkloosheid en het feit dat loonindexatie nog niet
bestond. Meer in het algemeen wordt de moderne lezer getroffen door de vrees
voor geldontwaarding midden in de deflatie, terwijl de prijzen niet stegen maar
daalden. Een verklaring kan zijn dat het drama van de Duitse hyperinflatie nog zo
vers in het geheugen lag. Overigens is voor de huidige generatie, die het begrip
stagflatie heeft leren kennen, de zorg voor inflatie in een tijd van depressie misschien iets minder onbegrijpelijk dan dat voor eerdere naoorlogse generaties moet
zijn geweest.

3. Vergroting van de export
In zijn eerder aangehaald memorandum aan de Koningin schreefColijn: 'Op vergrooting van den export kan m.i. niet of slechts in zeer onbeduidende mate worden
gerekend. De mogelijkheid van invoer in vreemde landen wordt immers beperkt
door de contingenteeringspolitiek en te verwachten is, gelijk trouwens met Belgie
reeds is gebleken, dat men er spoedig bij is om aan die vergrooting van den uitvoer
paal en perk te stellen.' Ret besef, te leven in een wereld met handelsbelemmeringen en de vrees, door een devaluatie verdergaande belemmering uit te lokken,
speelde bij het beleid een belangrijke rol. Met de belangrijkste handelspartner,
Duitsland, bestond een clearing-overeenkomst; devaluatie zou daarop in eerste
instantie ongunstig werken. 6 Daarnaast bestond de vrees, dat Duitsland als reactie
eveneens zou devalueren dan wei het handelsverdrag zou opzeggen. Groot-Brittannie ken de bevoorrechting van de eigen kolonien en dominions. De ins chatting
van de Nederlandse autoriteiten kwam erop neer, dat de kans op aanvaarding van
een verbetering van de Nederlandse concurrentiepositie door de handelspartners
groter was wanneer deze werd teweeggebracht door binnenlandse kostenverlaging
dan bij verI aging van de wisselkoers. Deze laatste zou niet slechts afstuiten op
contingenten en afweermaatregelen, maar ook een depreciatiewedloop kunnen uitlokken. Riermee komen wij tot de derde overweging: de stelselvisie van de autoriteiten.

4. Internationale gevolgen
Met het loslaten van de gouden standaard door Groot-Brittannie in 1931 en door
de Verenigde Staten in 1933 desintegreerde het internationale monetaire stelsel.
Vaste wisselkoersen maakten plaats voor zwevende koersen, depreciatiewedloop
netsformaties 1933-1939 (Lei den, 1993 deellII) 257.
6 H.M. Hirschfeld, Herinneringen uit dejaren 1933-1939, (Amsterdam, 1959) 85-86.
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en contingenten. Een aantal Europese landen - het goudblok - handhaafde de band
met het goud en daarmee onderling vaste koersen, zoals sommige van hen (waaronder Nederland) precies veertig jaar later de 'slang' -voorloper van het EMS zouden handhaven na de ineenstorting van het stelsel van vaste wisselkoersen van
Bretton-Woods. Het loslaten van de gouden standaard door Nederland zou in de
inschatting van de Nederlandse autoriteiten het einde kunnen betekenen van het
goudblok, en daarmee internationale gevolgen hebben die ver uitgingen boven
bijvoorbeeld het deprecieren van de Scandinavische munten. Aan deze stelselimplicaties werd zwaar getild. In Trips woorden: 'Het goudblok, dat thans een steunpunt vormt en een tegenweer tegen verdere monetaire ontwrichting, zou ernstig
verzwakt en bedreigd worden. Allerwegen zouden onrust en twijfel intreden ...
Vaststaat, dat zij die monetaire maatregelen of experimenten hebben toegepast,
den wereldtoestand ernstige schade hebben toegebracht ... De crisis is ongetwijfeld
door die maatregelen en experimenten, zoowel wat karakter als wat duur aangaat,
verscherpt... Ook al zou Nederland tijdelijk eenig direct voordeel behalen door
depreciatie, dan moet het nog in hooge mate en vierkant in strijd met zijn eigen
belang geacht worden, dezen stap te do en wanneer, zooals niemand kan ontkennen, dientengevolge nieuwe schade aan den wereldtoestand zou worden toegebracht en de crisis verder zou verscherpt worden.' Aldus Trip in een interne notitie
van augustus 1934. Hij sprak twijfel uit of Nederland van een devaluatie per saldo
weI zou profiteren, gezien de in deze situatie te verwachten depreciatiewedloop:
'Hierin is juist een der allergrootste gevaren van een verdere ontwrichting der
monetaire verhoudingen gelegen. Oit gevaar, hetwelk, naar mijne overtuiging, na
het verlaten door Nederland van den gouden standaard, tot werkelijkheid zou worden, bestaat in eene concurrentie in het verlagen der verschillende val uta's. , Hij
conc1udeerde: ' ... dat Nederland een uiterst zware verantwoordelijkheid zou aanvaarden door vrijwillig den gouden standaard te verlaten. '7
Eenzelfde zorg sprak uit een notitie, door Colijn eenjaar later geschreven voor
zijn ambtgenoten naar aanleiding van pleidooien van mr. M.P.L. Steenberghe en
dr. H.M. Hirschfeld voor devaluatie. 8 Colijn meende, dat zulk een Nederlandse
stap zou leiden tot een Ouitse devaluatie, tot het einde van het goudblok en tot
'complete chaos op monetair gebied'. Zijn bezwaar daartegen, zo schreefhij, was
' ... niet ontleend aan overwegingen van internationaal fatsoen - ik ben het met den
7 Uiteenzetting van de Nederlandsche monetaire politiek naar aanleiding van de betoogen voor het loslaten van den gouden standaard. Notitie van L.1 .A. Trip (vanaf eind 1931
President van de Nederlandsche Bank) van augustus 1934. De notitie is samengevat in
Joh. de Vries, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank (Amsterdam, 1994) dee1 vijf,
113-114.
8 Mr. M.P.L. Steenberghe was van 25 juni 1934 tot 6 juni 1935 minister van economische zaken. Hij werd opgevolgd door dr.ir. H.C.1 .H. Ge1issen. Dr. H.M. Hirschfeld was
vanaf 1931 directeur-generaa1 handel en nijverheid bij het ministerie van Economische
zaken.

szAsz

COLIJN EN DE 'GAVE GULDEN'

281

Afbeelding I. Dr. H.M Hirschfeld (AV-collectie Nederlandsche Bank).
steller der nota eens, dat wij ons daarover niet meer warm behoeven te maken maar het feit, dat daardoor ontketend zou worden een run der verschillende valuta's naar omlaag, terwijl niemand voorspellen kan hoever deze depreciatie gevorderd zal moeten zijn, alvorens men internationaal weer tot stabilisatie komt.'9
Tegenover een devaluatie die niet eenzijdig zou worden doorgevoerd maar het
resultaat zou zijn van overleg in het kader van een internationale wisselkoersstabilisatie stond Colijn niet zonder meer afwijzend: 'Aan een streven naar algemeene
stabilisatie van de valuta moet krachtige medewerking worden verleend en bij
zulk een algemeene stabilisatie zal de vraag onder oogen moeten worden gezien in
hoeverre een herwaardeering van de verschillende valuta's onderling noodig is.' IO

5. Geloofwaardigheid van het beleid

In de naoorlogse kritiek op het lang vasthouden aan de gouden standaard werd en
wordt veel aandacht besteed aan wat wij nu zien als moralistische argumenten die
destijds werden gebruikt. Trips uitspraak in 1931 'Wij zijn geen muntvervalschers!'
9 Nota van den voorzitter van den raad van ministers, 15 april 1935. Opgenomen in
Hirschfeld, a.w., bijlage Y.
10 Notitie van mei 1935 bij het optreden van minister Gelissen als opvolger van Steenberghe. Puchinger a.w., 264.
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wordt gezien als bewijs, dat de dominee het van de koopman gewonnen had. Zijn
notitie van 1934 besluit met een paragraaf getiteld 'Bezwaren van moreelen en
socialen aard tegen depreciatie.' Hierin gaat hij in op de verdelingsimplicaties van
een devaluatie waardoor ' ... met een slag over de geheele lijn, los van de ten deele
reeds verkregen aanpassing, eene in de practijk onbeheerschte verplaatsing van
inkomen, koopkracht en vermogen worden veroorzaakt. .. Een dergelijke ruwe,
met de zeer uiteenloopende individueele omstandigheden geenerlei rekening houden de, hefting spot met de eischen van billijkheid en moraal.' En wat verder: 'De
kleinste vaste inkomens worden het zwaarst getroffen en juist diegenen, die het
thans het moeilijkst hebben, en zij, die het meest hebben medegewerkt aan de
noodzakelijke aanpassing en daardoor het belang van land en volk het best hebben
gediend, zouden de grootste schade lijden. Daarentegen zouden zij, die hun persoonlijk be lang op den voorgrond hebben gesteld en zij, die zich tot dusver geheel
often deele aan de aanpassing hebben weten te onttrekken, er naar evenredigheid
het beste afkomen.'
Weliswaar kan men hiertegenover uitspraken stellen als die van Colijn dat wij
ons over overwegingen van internationaal fatsoen niet meer warm behoeven te
maken, toch speelden moralistische - of, zo men wil, ethische - argumenten stellig
een rol. Het is moeilijk te zeggen in welke mate zij het beleid mede bepaalden en
in welke mate zij ertoe dienden om een beleid dat op grond van meer zakelijke
overwegingen tot stand was gekomen te verdedigen. WeI kan worden gesteld, dat
door de moralistische argumenten vaak een punt he en liep dat in moderne ogen
veel zakelijker en relevanter is: zorg voor de geloofwaardigheid van het beleid in
de toekomst.
In dezelfde passage waarin Trip zich zorgen maakt over de onbillijke verdelingsgevolgen van een devaluatie wijst hij op het belang van vertrouwen in het
beleid : 'Zij die dit vertrouwen niet bezaten, hebben hun aanspraken met een goudclausule versterkt, goud gekocht, of zijn op andere wijze reeds bij voorbaat 'uit
den gulden gevlucht'. Hun wantrouwen zou, werd tot het verlaten van den gouden
standaard besloten, gerechtvaardigd blijken. Zij zouden winst maken. Zij daarentegen, die vertrouwen in Regeering en Wetgever getoond hebben, zouden teleurgesteld worden. Zij zouden verlies lijden.' Ook al staat de gehele passage onder
het hoofd 'Bezwaren van moreelen en socialen aard tegen depreciatie', hier wordt
een punt aangeroerd dat van wezenlijk belang is voor ieder wisselkoersbeleid,
zowel toen als nu: de geloofwaardigheid van het belei,d. Ter vergelijking een zin
uit het jongste jaarverslag van de Nederlandsche Bank: ' ... de gebeurtenissen in
1992 hadden een zware slag toegebracht aan de geloofwaardigheid van het wisselkoersarrangement: zij die geloofhechtten aan de verklaringen en voornemens van
de autoriteiten om de wisselkoers te hand haven waren afgestrafi, zij die dat niet
hadden gedaan rijkelijk beloond.' 11 Oat zorg over de geloofwaardigheid van het
II Jaarverslag van de Nederlandsche Bank over 1993, 23.
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Afbeelding 2. J. W Beyen, L.J.A. Trip en H. Colijn tijdens de Wereldconferentie in
1933 in Londen (AV-collectie Nederlandsche Bank).
beleid een grote rol speelde blijkt uit uitspraken van Oud, ook na de devaluatie.
Op het eerste gezicht curieus is het feit, dat het in zijn ogen verschil maakte dat de
devaluatie afgedwongen was en niet vrijwillig. Dat laatste zou de geloofwaardigheid hebben aangetast: 'Men zal ons dan niet meer vertrouwen, omdat men zal
zeggen: wat gij vandaag gedaan hebt, kunt gij morgen weer doen.' 12 Maar het was
om een vergelijkbare reden, dat de Nederlandsche Bank het in maart 1983 van
be lang achtte in haar gepubliceerd advies te do en uitkomen, dat de devaluatie van
2% ten opzichte van de D-mark haar door het kabinet Lubbers I was opgelegd,
tegen haar advies.

6. Conclusie

De jaren dertig waren jaren van in'ternationale economische en monetaire ontwrichting. Uitdrukkingen als 'beggar-thy-neighbour policies' en 'competitive depreciation' stammen uit die tijd. Het was om herhaling daarvan te voorkomen dat
12 P.J. Oud, He! jongste verleden, parlementaire geschiedenis van Nederland (Assen
1948- J95 J) deel V, 392.
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vijftigjaar geleden, in Colijns sterfjaar, het Internationale Monetaire Fonds werd
opgericht: met de goudpariteit namen de lidstaten wisselkoersverplichtingen op
zich die zij niet eenzijdig konden veranderen doch slechts in internationaal overleg en aileen in geval van 'fundamentele onevenwichtigheden' .
De N ederlandse autoriteiten waren zich bewust van het desastreuze karakter van
de internationale monetaire ontwikkeling die aan de gang was. De wereld was
bezig zich te ' ... verlustigen in het bewonen van een gekkenhuis', meende TripY
De Wereldconferentie van 1933 in Londen had een aantal resoluties aangenomen
die neerkwamen op de algemene aanvaarding van de gouden standaard, maar een
ieder was vrij in de keuze van de goudpariteit en van het tijdstip . De landen, waaronder Nederland, die zich tijdens de conferentie tot het goudblok verenigden, achtten blijkens hun verklaring van 3 juli 1933 de handhaving van de goudpariteit van
hun munt van essentieel belang voor het internationale financiele en economische
herstel. 14 Zij zagen instandhouding van het goudblok als een element van ordening temidden van monetaire chaos. Van een devaluatie van de gulden verwachtten
de Nederlandse autoriteiten het einde van dit element van ordening en het aanzwengelen van een depreciatiewedloop waar uiteindelijk niemand beter van zou
worden, en zeker niet de kleinere landen. Zij achtten de wisselkoers derhalve geen
geschikt instrument van aanpassing, omdat - althans bij een ongecotirdineerd gebruik - de voordelen te onzeker waren en de risico's te groot. Nederland was groot
genoeg om door zijn actie de internationale monetaire orde nog verder te verstoren. Het was te klein om zich aan de gevolgen daarvan te kunnen onttrekken.
Het waren vooral deze overwegingen, die de in 1933 opgetreden ploeg ColijnOud ertoe brachten om drie jaar lang vast te houden aan de 'gave gulden'.
Voor Colijn persoonlijk woog het belang van internationale samenwerking en
internationale monetaire orde zwaar. Als burger zonder ministersambt had hij jarenlang de economische conferenties van de Volkenbond in Geneve voorgezeten.
Na de totstandkoming van zijn kabinet leidde hij zelf de Nederlandse delegatie
naar de economische wereldconferentie waarvan hij de economische commissie
voorzat, en hij verbleef in juni en juli 1933 wekenlang in Londen; eens per week
vloog hij over om te regeren en de ministerraad voor te zitten.' s Natuurlijk speelden ook anderen een belangrijke rol in het beleid. Oud was als Minister van Financien staatsrechtelijk de eerst verantwoordelijke. '6 Trips betekenis was groot, zo13 E.S.A. Bloemen, 'Tussen vrijhandel en protectie. Colijn en de internationale economische congressen, 1927-1933' in: J. dc Bruijn en H.J. Langeveld (red.): Colijn, Bouwstenen voor een biografie (Kampen 1994).
14 J.w. Beyen, Het spe/ en de knikkers. Een kroniek van 50 jaren (Rotterdam 1968) 94
e.v. Voor de tekst zie The Economist
(suppl.) July 29,1933.
15 Puchinger, op. cit., 182.
16 In zijn herinneringen spreekt Hirschfeld zijn verbazing erover uit dat Colijn ' ... zich zo
op financiele problemen en dogma's had vastgelegd.' Hij zegt hiervoor geen afdoende
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Afbeelding 3. Pi. Oud en H. Colijn (AV-collectie Nederlandsche Bank).
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wei bij de argumentatie als bij de uitvoering van het beleid. Maar gezien de combinatie van Colijns sterke persoonlijkheid, het belang dat hij aan dit onderdeel van
het regeringsbeleid toekende, de ral die hij er persoonlij k bij speelde en de politieke dekking die hij eraan gaf wordt het terecht in de eerste plaats met zijn naam
verbonden, terwijl het minder voor de hand zou liggen om bijvoorbeeld het beleid
van de harde gulden in het afgelopen decennium primair te verbinden met de naam
van Lubbers.
De situatie na het ineenstorten van het stelsel van Bretton-Woods in 1973 was
een heel andere. Zij werd gekenmerkt door voortdurende prijsstijging in plaats
van prijsdaling (culminerend in twee oliecrises), door allerlei vormen van formele
offeitelijke indexering, door expansieve overheidsfinancien en door een bij voortduring mime beschikbaarheid van liquiditeit, nationaal en internationaal. Een beleid gericht op een harde gulden - in de zin van een ongewijzigde wisselkoersverhouding met de belangrijkste handelspartner - in deze jaren kan niet zonder meer
worden vergeleken met een 'gave gulden' in een situatie waarin dit alles anders
was. Wei treft in beide perioden de belangrijke ral van een stelselvisie in het beleid. Verbazing hoeft dit niet te wekken, gezien de openheid en internationale afhankelijkheid van de Nederlandse economie, toen en nu.

verklaring te hebben maar kent een belangrijke invloed toe aan zijn partijgenoten en aan
Oud (53). Dat laatste lijkt weinig aannemelijk, gezien ook beider achtergrond, en het blijkt
ook nergens uit Hirschfelds relaas. Het is in dit verband tekenend dat niet Oud de wereldconferentie bijwoonde maar Colijn, als enige Nederlandse minister. Beyen, wei in Londen, duidt Colijn in zijn herinneringen abusievelijk aan als Minister van Financien! (98).
Toen Nederland in 1936 de gouden standaard tenslotte moest verlaten wilde Colijn aanvankelijk niet zwichten en moest volgens Oud door Trip en hem worden overreed. Zie:
1. Bank & C. Vos, Hendrikus Colijn - Antirevolutionair (Houten 1987) 93.

XVI

Geschokt door de groei. Naar aanleiding van H.J. de
Jong en R.M. Albers, 'Industriele groei in Nederland,
1913-1929: een verkenning'
R.1. VAN DER BIE EN A. VAN RIEL

1. lnleiding

Nadat Maynard Keynes in de loop van juli 1942 het ontwerp-memorandum van
Dexter White, zijn latere Amerikaanse tegenspeler op de Bretton-Woods conferentie, voor een na de oorlog op te richten internationale wissel bank was toegespeeld
en hij het stuk had doorgelezen, schreefhij aan Sir Frederick Phillips, de toenmalige vertegenwoordiger van de Britse Treasury in de Verenigde Staten: 'seldom
have I been simultaneously so much bored and so much interested ( ...) The general
attitude of mind seems to me most helpful and also enlightening. But the actual
technical solution strikes me as quite hopeless.' 1 Een soortgelijk gevoel ontstond
bij de schrijvers van deze reactie na lezing van het artikel over de groei van de
Nederlandse industrie tussen 1913 en 1929 dat Herman de Jong en Ronald Albers
in het laatste NEHA-Jaarboek publiceerden.2
Het uitgangspunt van het artikel is zonder twijfel deugdelijk: het valt nauwelijks
te ontkennen dat de onderbelichting van de periode tijdens en vooral vlak na de
Eerste Wereldoorlog, zoals de beide auteurs die constateren, reeeI is. Ook het door
hen aangestipte feit dat diezelfde, vaak aIs cesuur gehanteerde oorlog een systematische analyse van een mogelijke continutteit in de Nederlandse economische
ontwikkeling in de weg staat, is iets waartegen slechts weinigen iets zullen inbrengen. Niettemin, van de vervolgens ondernomen, moedige eerste poging om te koZoals geciteerd bij A. Robinson and D. Moggridge (eds.) The collected writings of
John Maynard Keynes vol. XXV (London, 1971-1989) 158-159.
2 H .l. de long en R.M. Albers, 'Industriele groei in Nederland, 1913-1929 : een verkenning', NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 57 (1994)
444-490.
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men tot een analyse van dat braakliggende terrein deugt, naar onze opvarting, niet
zo heel vee!. Daarbij draait het in de kern om twee, hier slechts kort aan te duiden
problemen die we vervolgens meer uitgebreid aan de orde zul1en stel1en. Op de
eerste plaats gaat het bij die kritiek om de interpretatie en vooral de onderlinge
koppeling van de beschikbare tijdreeksen omtrent de produktie enerzijds, en het
arbeidsvolume anderzijds. Ten tweede richten onze bezwaren zich tegen de theoretisch wankele, warrige, onvolledige, en bovenal op een slechts interpretatieve basis rustende 'analyse' van de effecten van de arbeidstijdverkorting en de snelle
elektrificatie van de Nederlandse industrie in relatie tot de geconstateerde produktiviteitsgroei in de jaren direct na de oorlog.

2. Brongebruik en methodologie
Het intrigerende vertrekpunt van De long en Albers is het gegeven dat uit de literatuur met enige voorzichtigheid geconstateerd mag worden dat het volume van
het nationale inkomen, en vooral het volume van het nationale inkomen per hoofd,
in Nederland vee 1 harder groeide dan in het buitenland. Om de vraag te beantwoorden welke factoren aan deze opmerkelijke prestatie ten grondslag lagen en
welke rol de Nederlandse industrie hierbij heeft gespeeld, werd een onderzoek op
gedesaggregeerde basis gestart naar de kwantitatieve ontwikkeling van de industriele produktie en de industriele produktiviteit in Nederland in de periode 1913 1929.
De auteurs hebben de zaken grondig aangepakt. Ze zijn blanco en bij nul begonnen en hebben op basis van de informatie uit de Statistiek van Voortbrenging en
Verbruik (SVV) de Nederlandse industriele groei gereconstrueerd 'in termen van
reele toegevoegde waarde en produktiviteit' in diverse takken van industrie. Naast
deze poging tot kwantitatieve reconstructie heeft hun onderzoek ook twee thematische zwaartepunten gekregen, te weten de reeds vermelde vermeende relaties tussen de groei van de produktiviteit en de verkorting van de werkdag - als gevolg
van de daartoe strekkende wet van 1919 - en de snelle elektrificatie van de Nederlandse industrie. Bescheiden waren ze ook. Hun bijdrage noemden zij 'exploratief' en niet 'explicatief' van aard (pagina 446).
In het hier bekritiseerde onderzoek staan produktiviteitsberekeningen centraa!.
In dit geval komt dit neer op het berekenen van de reele toegevoegde waarde per
'type werkman' (een term die slaat op de classificatie gebezigd in de hierna te
bespreken statistische bronnen). De daarbij gehanteerde methode van berekening
roept op zichzelf geen problemen op: allereerst wordt per bedrijfstak de (nominaIe) toegevoegde waarde berekend door per bedrijfstak de produktiewaarde te
verminderen met de waarde van het verbruik. Om de prijscomponent te elimineren, wordt diezelfde nominale toegevoegde waarde vervolgens gedefleerd met een
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indexcijfer van interne fabrieksprijzen. Deze reele toegevoegde waarde is tenslotte gedeeld door het aantal type werklieden.
Aile gegevens waarover de auteurs de beschikking dienden te hebben, werden
uit de voornoemde SVV en de evenzeer bekende Ongevallenstatistiek van de
Rijksverzekeringsbank (RVB) betrokken. De eerste bron ondersteunt de schattingen van de ontwikkeling in de toegevoegde waarde, de tweede die van het geraamde arbeidsvolume. Tot 1919 geeft de berekening van de reele toegevoegde waarde
per hoofd, de door hen gekozen maatstaf voor de arbeidsproduktiviteit, slechts
weinig problemen. De auteurs willen echter 'over de historiografische waterscheiding van de Eerste Wereldoorlog heenkijken', zoals ze op pagina 446 van hun
artikel schrijven, en vanaf dat moment gebeuren er vreselijke dingen. Ret belangrijkste bezwaar dat tegen de aanpak van De long en Albers kan worden aangevoerd, is dat de SVV van v66r 1919 zich voor de exercitie die de auteurs voor ogen
staat niet leent. Daar zijn meerdere redenen voor aan te voeren, we noemen de
voornaamste. Ten eerste zijn de gegevens over de hoogte van de toegevoegde
waarde en de omvang van het aantal werklieden in dat geval niet uit dezelfde bron
afkomstig. Ten tweede geeft de SVV, zelfs indien wordt afgezien van dit probleem,
nog geen consistente informatie. Ten derde is er in de bron sprake van een aantoonbaar grote onderregistratie. Deze opmerkingen vragen om een uitleg.
De SVV is samengesteld om tegemoet te komen aan de wens om betrouwbare
informatie te hebben omtrent de werkelijke verhoudingen tussen de produktie en
het daarvoor benodigde verbruik van grondstoffen, brandstoffen en andere materialen. Die wens hield verband met de moeilijkheden die de Nederlandse regering in
de oorlogsjaren 1914-1918 ondervond bij de uitvoering van de maatregelen die in
het Kader van de distributie noodzakelijk werden geacht. De voorziening met gronden hulpstoffen was in de oorlogsomstandigheden precair geworden en de regering
zag zich geplaatst voor de taak ervoor te zorgen dat de nijverheid in elk geval zou
kunnen blijven produceren. Men wenste over gegevens te kunnen beschikken die
een goed inzicht gaven over wat er in respectievelijk het laatste jaar voor de oorlog (1913) en in een nog niet geheel hectisch oorlogsjaar (1916) in de bedrijven
werkelijk werd geproduceerd en welke hoeveelheden grond- en hulpstoffen, brandstoffen, verpakkingsmiddelen en machinekamergereedschappen nodig waren om
die produktie te realiseren. Door het instellen van een bedrijfsenquete (1918-1919)
heeft men deze informatie verkregen. Deelname aan deze enquete was verplicht.
De resultaten van dat onderzoek zijn in 1920 door het CBS gepubliceerd.3
3 CBS, 'Statistiek van de voortbrenging en het verbruik der Nederlandsche nijverheid in
1913 en 1916', Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe Volgreeks, nr. 292 ('sGravenhage 1920). Vanaf 1919: CBS, 'Statistiek van de voortbrenging en het verbruik
van een aantal takken der Nederlandsche nijverheid in 1919', Bijdragen tot de statistiek
van Nederland. Nieuwe Vol greeks, nr. 322 (,s-Gravenhage 1921). Na 1921 zijn produktiestatistieken van de Nederlandse industrie over de jaren vanaf 1920 gepubliceerd in de
Maandschriften van het CBS.
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Buiten kijf staat dat de SVVonschatbare waarde heeft als 'technische' bran, die
geweldig veel inzicht verschaft in de opbouw en de structuur van het praduktiepraces
waar het gaat om de werkelijke verhoudingen tussen de input en output van bedrij yen . De bran heeft echter ook een aantal beperkingen. Ten eerste is er een slechts
beperkt aantal bedrijven aangeschreven en bezocht. Een overzicht van het bestaande
aantal bedrijven had men destijds nog niet; de eerste bedrijfstelling dateert immers
uit 1930, en de telkaarten gingen naar de bedrijven die geregistreerd stonden in het
centrale kaartregister van de Directie van den Arbeid. Dit adresregister was een
lopend register en was lang niet vol\edig. De tellingen hebben dus slechts een
beperkte dekking en geven een dan ook niet representatiefbee1d van de prestaties
van de diverse bedrijfstakken. De onderregistratie is niet goed te schatten: per
sector ontbreekt een aantal bedrijfsklassen en per bedrijfsklasse mist soms een
(groot) aantal bedrijfstakken en ondernemingen. Ten tweede, en misschien nog
zwaarwegender is het bezwaar dat niet voor alle jaren binnen de peri ode die dit
onderzoek beslaat en waarvoor een SVVbeschikbaar is (1913,1916,1919-1921)
dezelfde bedrijfstakken en ondernemingen zijn geteld. De tellingen hebben dus
niet steeds dezelfde grondslag.
Consistent zijn de tel\ingen ook om andere redenen niet. Zo kwam het in een
aantal van de ook door De Jong en Albers geanalyseerde industrietakken -bijvoorbeeld de schoenmakerijen en de scheepsbouw-voor, dat niet de praduktie werd
gemeten, maar de afzet. Verder zijn de opgaven van het verbruik vervuild met
afschrijvingen. 4 De toegevoegde waarde die uit de SVV is te berekenen, kan dus
zowel bruto- als nettowaarden opleveren. Het verbruik kan aan de andere kant ook
weer zijn onderschat doordat de informatie over het verbruik van bijvoorbeeld
brandstoffen en machinekamerbehoeften vaak van een beperkt aantal bedrijven vaak de graotste en derhalve meest gemechaniseerde-afkomstig was. Met de
wetenschap dat ook de afschrijvingen in een aantal geval\en zijn opgenomen in het
verbruik -waar wei en waar niet, is, zoals gezegd, onduidelijk-, maken de genoemde tekortkomingen de praduktiestatistiek een toch enigszins verdachte bron.
De tel\ingen die vanaf 1919 zijn uitgevoerd zijn op onderdelen vol\ediger en in
vele opzichten nauwkeuriger dan de 'crisistellingen' over de jaren 1913 en 1916:
de SVV van na 1919 bevat meer betrouwbare informatie op het punt van de afschrijvingen, terwijl toen ook opgave werd gedaan van het aantal personeelsleden
in vaste dienst ('type werklieden', dit zijn arbeidsjaren van 300 werkdagen; opgayen per 15 september) en van de machine-installaties per 31112 1919 (aantal en de
capaciteit in pk's en kilowatt van de machines die gebruikt werden voor de krachtopwekking). Echter, zelfs vanaf 1919 is nog slechts ongeveer 20% van de industrieen
4 Het invullen van de afschrijvingen op de telkaarten werd facultatief gesteld. Producenten konden opgeven wat de (geschatte) waardevermindering was van de gebruikte (duurzame) produktiemiddelen (exc1usiefde grond en de terreinen) en gereedschappen. De respons was ongeveer 8%.
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structureel in de SVV opgenomen, terwijl het bovendien gaat om ondernemingen
met een bepaalde minimum personeels-ofproduktie-omvang. 5 Vergelijkenderwijs
zit de winst vooral in het feit dat vanaf 1919 aile benodigde informatie voor het
doen van produktiviteitsberekeningen uit dezelfde bron te betrekken is.
Kort en goed, de auteurs gaan ons inziens wei erg zorgeloos om met de bronnen
en stappen gemakkelijk heen over problemen als de grote onvolledigheid van het
gebruikte bronnenmateriaal (zowel in het geval van de SVV als bij de hier nog
ongemoeid gelaten R VB), de beperkte interne consistentie (beide bronnen werden
in de onderzoeksperiode op wezenlijke punten herzien en uitgebreid), de geringe
externe consistentie (classificatieproblemen bij een vergelijking van beide bronnen, verergerd door de ongelijktijdigheid van de herzieningen) en de gebrekkige
vergelijkbaarheid bij diachroon gebruik (de bedrijfsklassen die worden gevolgd
zijn niet steeds samengesteld uit dezelfde bedrijfstakken ofbedrijven en in latere
jaren verdwijnen bovendien de kleinere, en naar men mag aannemen tevens minst
produktieve bedrijven). Bovendien, de SVV van respectievelijk voor en na 1919
kunnen niet tot elkaar worden herleid, juist omdat de grondslagen verschilden: in
de SVVvan na 1919 zijn aileen de grootste ondernemingen geteld, tegen aile (dan
bekende) ondernemingen -inclusief de kleine, waarschijnlijk minder produktievein de SVV van 191311916. Daarnaast komt het met enige regelmaat voor dat binnen een bedrijfsklasse soms geheel uiteenlopende bedrijfstakken (ijzergieterijen
en smederijen aan de ene kant, uurwerkmakerijen aan de andere kant) werden
gevolgd.
De mogelijke overschatting van de werkelijke arbeidsproduktiviteit als gevolg
van het feit dat in de SVV slechts de grootste bedrijven worden geregistreerd, achtten de auteurs geen gevaar voor het beeld van de relatieve ontwikkeling zolang
door de tijd heen maar dezelfde bedrijven worden gevolgd. Ze beroepen zich zo
op wat door economen en statistici wei als 'the law of equal cheating' wordt gekenschetst; ze doen dan ook geen pogingen om het aantal ontbrekende bedrijven bij te
schatten, maar concluderen daarentegen dat door aanname van de bedoelde consistentie 'een potentiele bron van onzekerheid is geelimineerd' (pagina478). Naar
onze mening hebben de auteurs een knots van een selectivity bias in de door hen
onderzochte impliciete steekproef. Het is er bovendien een die verandert door de
tijd en endogeen verbonden is met de variabele die gemeten wordt (te weten de
arbeidsproduktiviteit).
Wat is het resultaat? Door de onderregistratie in 1913 en, zij het in mindere
mate, in 1916 is hun raming van de toegevoegde waarde in dezejaren (waarschijnlijk
veel) te laag. Een dergelijke onderschatting bestond er ook in de RVB, maar die
5 Een beknopte bespreking van deze bron vindt men in W. Begeer en C.A. Oomens, 'De
ontwikkeling van de industriele produktiestatistieken', in: 1.G. de Gooijer, M.l.T.l. Van
Nieuwburg en 1.A.M. Wesseling (red.), Economische statistiek. Ontwikkelingen in het
kwantitatief onderzoek (Amsterdam 1987) 30.
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was veel minder groot. 6 0m deze reden is het absolute produktiviteitsniveau in
1913 (en 1916) te laag doordat de teller van het quotient dat de arbeidsproduktiviteit voorstelt (de reele toegevoegde waarde) te laag is geschat ten opzichte van de
noemer (het arbeidsvolume). Aangezien ze voor het jaar 1921 de zaak wei goed
hebben kunnen schatten, komen ze dan ook tot fantastische groeicijfers van de
arbeidsproduktiviteit. Aileen al het feit dat de sprongen die de vermeende schoksgewijze groei in hun grafieken teweegbrengt (zie vooral pagina 459), geen aanleiding vormen om de vroege schattingen aan een nader onderzoek te onderwerpen is
opmerkelijk. In plaats daarvan wordt de retorische doos open getrokken om geheel aan de hand van de mening van de auteurs, in plaats van door middel van een
forme\e test, de 'plausibiliteit' van het gevondene te betogen.
Tenslotte, bij het verklaren van het enorrne verschil tussen de niveaus voor 1919
en voor 1921 wordt eveneens een beroep gedaan op een fase -verschil met betrekking tot de vermeende invloed van de conjunctuur op het gevonden enorme verschil in arbeidsproduktiviteit (pagina 460). Die invloed is blijkbaar eenrnalig, want
van conjunctuur-gebonden variaties is na 1921 geen enkel spoor terug te vinden.

3. Kritiek
Afgezien van de zwaarwegende methodologische bezwaren die tegen de ramingen
van de auteurs kunnen worden ingebracht vanwege hun toch wei wat erg lichtzinnige brongebruik, is ook hun inschatting van wat mogelijk de invloed is geweest
van de werktijdverkorting op de verandering in het arbeidsvolume en de arbeidsproduktiviteit erg ondoorzichtig. De auteurs hebben de arbeidsproduktiviteit berekend op uurbasis . Om die reden hebben ze rekening willen houden met de verkorting van de werkweek die in 1919 (tijdelijk) werd ingevoerd. Het blijft echter ten
enenmale onduidelijk op welke wijze ze het arbeidsvolume voor dejaren 19191922 hebben berekend en hoe ze rekening hebben gehouden met de verkorting
van de werkweek in deze jaren. Ze constateren bijvoorbeeld in zeven van de twaalf
bedrijfsklassen een produktiviteitstoename die hoger was dan de toename van de
reele toegevoegde waarde (1913-1921), waaruit vervolgens de conclusie getrokken wordt dat in die bedrijfsklassen 'het arbeidsvolume in termen van totale arbeidsuren is gedaald ' (zie pagina 463). Dat daarbij, in tegenspraak met zo ongeveer alles wat de moderne arbeidseconomie daarover gedurende de laatste jaren te

6 P. Schrage et al. raamden deze onderregistratie in de industrie veer 1922 op nog geen
5%, gerekend naar de loonsommen. P. Schrage, E. Nijhof en P. Wielsma, 'InkomensontwikkeJing van werkenden en werklozen in Nederland, 1913-1939', Tijdschrift voor
Sociale Geschiedenis 15 (1989) 347-394, 351.
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berde heeft gebracht, de vraag naar arbeid exogeen ten opzichte van de verdeling
ervan wordt verondersteld lijkt de auteurs niet te deren.7
Vit de constatering dat het arbeidsvolume was gedaald, leidden ze vervolgens af
dat het 'produktiviteitseffect' op meso-niveau van de werktijdverkorting blijkbaar
zeer groot was. Met behulp van de cijfers uit de bijlagen bij het artikel waarnaar de
auteurs verwijzen, is absoluut niet na te gaan op welke wijze ze het arbeidsvolume
in arbeidsjaren hebben omgerekend tot op uurbasis. Het enige dat ze hierover hebben opgeschreven, is dat 'Bij het vaststellen van de arbeidsvolumes ( .. .) er verder
gepreciseerd (diende) te worden om tot een schatting te komen van het volume op
uurbasis. Hiervoor is er rekening gehouden met de verkorting van de werkweek
gedurende de periode 1913-1921 en de verienging ervan in 1922/23 .' (pagina480).
Op welke wijze dat is gebeurd, komen wij niet te weten. Met verwijzingen naar de
dissertaties van F.J.C. van der Schalk en Lex Heerma van Voss, en naar de Centrale Verslagen van de Arbeidsinspectie mag uiteraard niet worden volstaan, want
daar wordt dit probleem (ook) niet opgelost (pagina 481).
Omdat de auteurs ons geen inzicht verschaffen in hun berekeningswijze, is ons
ook niet duidelijk of ze dit 'produktiviteitseffect van arbeidstijdverkorting' niet
hebben verward met wat in de literatuur de 'arbeidsspreiding' heet. Deze arbeidsspreiding geeft de verhouding weer tussen het aantal in het produktieproces
ingeschakelde arbeiders voor en na een wijziging in de produktie-omstandigheden
(bijvoorbeeld door arbeidstijdverkorting (ATV». Daalt bijvoorbeeld de arbeidstijd met 20% en verbetert om die reden de produktiviteit met 8% (gevolg van een
'produktiviteitseffect' in termen van de auteurs van 40%), dan is de arbeidsspreiding
te berekenen volgens de vaak aangehaalde vuistregel:
(100/ ATV)

* (I OO/produktiviteitsgroei)

Hier is dat dus (100/80) * (1001108) = 1, 157. Het voorbeeld illustreert dat 20%
arbeidstijdverkorting 'slechts' 15,7% meer werkgelegenheid bij een exogene arbeidsvraag op micro-niveau oplevert, of in de woorden van De long en Albers een
'volumeverlies aan arbeid' van 21,5% «20%-15 ,7%)/20%). Om dit laatste getal
gaat het de auteurs bij hun herschattingen van het arbeidsvolume. Ais ze het
arbeidsvolume gecorrigeerd hebben met, zoals in dit voorbeeld, 40% in plaats van
21,5%, dan maken ze dus een grote berekeningsfout. In ieder geval zijn hun schattingen van de groei van het arbeidsvolume erg laag. In tabel 3 ramen ze de groeivoet van de reele toegevoegde waarde op 6,0% (1913-1921), in hun tabel 4 berekenden ze voor dezelfde periode een toename van de reele toegevoegde waarde
per type werkman van 5,2%. Dat impliceert dat ze voor het tijdvak 1913-1921
7 Zie bijvoorbeeld Richard Layard, Stephen Nickell en Richard Jackman, Unemployment. Macroeconomic Performance and the Labour Market (Oxford, 1991) 502-6, of David
Grubb, 'Topics in the OECD Phillips curve ', Th e Economic Journal 96 (1986) 55-79.
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gerekend hebben met een groeivoet van het arbeidsvolume van 0,8%. Dat is een
wei zeer lage schatting en bovendien een die absoluut niet spoort met de schattingen van andere auteurs. Vit het eerder aangehaalde onderzoek van P. Schrage et al.
valt bijvoorbeeld een groeivoetvan niet minder dan 2,3% (1913-1921) afte leiden. 8
Al met al is het meest zwaarwegende probleem misschien nog wei dat de auteurs
van hun produktiviteitsberekingen een louter technische exercitie hebben gemaakt
en daardoor, maar mede door een gebrek aan kennis op een essentieel terre in als
de arbeidsmarkt, het zicht missen op de werkelijke dynamiek van de produktiviteitsgroei. Hier wreekt zich dan ook het feit dat de analyse van de auteurs gebaseerd is
op uitsluitend interpretatie. Van de vele, vaak zeker ingewikkelde theoretische
mechanismen die aan de door de auteurs geopperde verbanden ten grondslag liggen, wordt er niet een aan een formele schattingsprocedure onderworpen.
Die tekortkoming uit zich dan ook in afwijkende standpunten zonder de ondersteuning van een in zicht zijnde bewijsvoering. Zo wordt het binnen de literatuur bijvoorbeeld steeds duidelijker dat de produktiviteitsontwikkeling in de peri ode van
1913 tot (-1918) 1921, waarschijnlijk goeddeels verklaard moet worden uit het in
de oorlogsjaren gevoerde ondernemersbeleid om, bij zeer hoge winsten en dalende produktievolumina, een vee I te groot personeelsbestand aan te houden. De
financiele druk om de technische organisatie in te krimpen, ontbreekt bij het bestaande, zeer hoge niveau van de bedrijfswinsten; rationele verwachtingen werkten een massale vorm van 'labor hoarding' in de hand. De grote naoorlogse produktiviteitsstijgingen zijn dan het resultaat van een sterke groei van het produktievolume
bij een slechts geringe toename van de arbeidsvraag. Ofschoon de auteurs dit argument in de tekst (pagina 468) wei noemen en deze gedachtengang zelfs de theoretische verklaring noemen voor het op hun wijze gedefinieeerde 'produktiviteitseffeet' van de werktijdverkorting, geven ze er in hun analyse geen verklarende waarde
aan.
Soortgelijke verwijten kan men de auteurs maken ten aanzien van het tweede
element in het analytisch deel van hun onderzoek, daar waar het gaat om de interpretatie van de 'elektrificatie'. De snelle produktiviteitswinsten worden door De long
en Albers (in tegenstelling tot de eerdere constatering van Griffiths en van Zanden
dat het totale vermogen per arbeider slechts langzaam groeide en derhalve slechts
zeer ten dele de groei van de arbeidsproduktiviteit kan verklaren) 'verklaard' uit
de uitbreiding van de produktiecapaeiteit in de vorm van het bijplaatsen van elektrisch vermogen. 9 Tussen die constateringen gaapt een kloof en die wordt gedicht
door te wijzen op vermeende substitutie-effecten die de elektrificatie gegenereerd
zou hebben. Ten eerste is er die tussen de produktiefactoren onderling (de onder
8 P. Schrage et aI., 'Inkomensontwikkeling', bijlage 1.
9 J.L. van Zanden en R.T. Griffiths, Economische geschiedenis van Nederland in de 20e
eeuw. Van een veelzijdige volkshuishouding met een omvangrijk koloniaal bezit naar een
'klein land' binnen Europa (Utrecht 1989) 118.
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invloed van de rigide ofstijgende weeklonen bij aanvankelijk afnemende arbeidstijden duurder geworden arbeid wordt vervangen, gegeven ceteris paribus condities).
Ten tweede komen de auteurs, in navolging van Feinstein et aI., met een 'kapitaalbesparing' die gerealiseerd zou zijn in de loop van de jaren twintig en 'waardoor de kapitaalgoederenvoorraad langzamer kon stijgen dan de produktie' (pagina 475). Nu lijdt het geen twijfel dat het eerste effect van direct belang is geweest
voor het tot stand komen van de rationalisatie- en mechanisatiegolf die de Westeuropese industrie voor althans een dee I van de vroege jaren twintig zou karakteriseren. Maar waarom verklaart dan enkele pagina's eerder juist het willen drukken van de kapitaalkosten het invoeren van een drie- in plaats van een tweeploegen
dienst in de papierindustrie vanaf 1920 (pagina 468)? Komt de verandering in dit
geval niet gewoon neer op een poging tot handhaving van de bestaande arbeidsspreiding en de daarbij horende kapitaalkosten per eenheid arbeid bij kortere individuele arbeidstijden?
Om kort te gaan, ook hier ontbreekt de bewijsvoering die verder strekt dan wat
los opgeworpen balletjes, zeker geen afdoende cijfers of argumenten die de afwijkende produktiviteitsschattingen aan de structuur van de economische ontwikkeling zou kunnen binden. lets als een poging om te komen tot het schatten, of zelfs
maar het gebruiken van eerder gevonden waarden van substitutie-elasticiteiten om
de orde van grootte van de geopperde effecten te bepalen, blijft achterwege . De
redenering wordt nog onovertuigender door het feit dat nergens wordt nagegaan of
de vermeende extra capaciteit ook daadwerkelijk is benut. Ook hier wreekt zich
ons inziens het gebrekkige zicht op de werkelijke economische ontwikkelingen. In
dit geval zou kennis kunnen worden genomen van de studies van S.K. Kuipers die
diverse modelramingen presenteerde van de omvang van de kapitaalgoederenvoorraad en de bezettingsgraad van de produktiecapaciteit. IO Uit deze ramingen
kan onder meer de conc\usie worden getrokken dat er in de peri ode 1921-1939
sprake was van kapitaalovervloed, waaraan pas onder invloed van de depressie
van de jaren dertig een einde zou komen. Deze kapitaalovervloed kon vol gens
Kuipers het gebrek aan investeringen in deze peri ode goed verk1aren. De J ong en
Albers stellen hun onderzoeksresultaten in het licht van de studie van Kuipers niet
ter discussie, en dat is jammer.
Tenslotte is er ook op ondergeschikte punten vee I kritiek te leveren. We geven een
paar voorbeelden :
a. Het is voor ons zeer onduidelijk wat voor waarde wij moeten hechten aan de
absolute cijfers over de verbruiks- en produktiewaarde van de scheepsbouw in
10 S.K. Kuipers, Over structurele en conjuncturele ontwikkelingen binnen de Nederlandse
economie sinds de Eerste Wereldoorlog. Openbare les gegeven bij de aanvaarding van het
ambt van gewoon lector in de algemene economie aan de Rijksuniversiteit te Groningen
(Amsterdam, 1977).
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1916 (bij lage 2, pagina 486). De SVV geeft voorzover wij weten van deze sector
aileen het materiaalverbruik en dan nog uitsluitend hout. Bovendien is van deze
sector niet de produktiewaarde maar de afzetwaarde in de SVV vermeld; waarschijnlijk is het totale verbruik hier geschat, een verantwoording ontbreekt echter.
Bovendien is het ons, vanwege het feit dat in de SVV produktiegegevens van de
scheepsbouw voor het j aar 1913 ontbreken, een raadsel waarop de berekeningen
van de arbeidsproduktiviteit in dat jaar zijn gebaseerd.
b. De uitkomsten van de produktiviteitsberekeningen roepen ook om een andere
reden grote vragen op. Als voorbeelden van bedrijfstakken waar 'de groei van het
aantal werklieden rond 1920 de verkorting van de arbeidsduur niet ten volle heeft
gecompenseerd' (pagina 464), met andere woorden waar grote produktiviteitseffecten van de werktijdverkorting zijn geconstateerd (waarbij de macro-economische arbeidsvraag ten opzichte van de verdeling van de arbeid wederom impliciet als exogeen wordt verondersteld), noemen de auteurs met name enkele
industrietakken uit de voedingsmiddelensector, terwijl dit toch relatiefkapitaalintensieve bedrijfstakken waren waar dergelijke produktiviteitseffecten volgens de klassieke berekeningen van PJ. Verdoorn en FJ.C. van der Schalkjuist het geringst of
zelfs afwezig zouden moeten zijn. Het beeld van de produktiviteitsontwikkeling
dat de auteurs hebben gereconstrueerd past dus ook hier niet bij wat daarover uit
de literatuur bekend is. De auteurs doen wederom geen poging hun onderzoeksresultaten te verklaren of de vermeende effecten te toetsen.

4. Tot slot
Samenvattend, zo 'overtuigend' als de beide auteurs het door henzelf gereconstrueerde beeld van de groei van de produktie en de produktiviteit in de periode tot
1921 vinden, ons hebben ze volstrekt niet kunnen overhalen er een soortgelijke
mening op na te houden. De reden hiervoor is dat het onderzoek waarop deze
uitspraak stoelt boven alles een deugdelijke empirische basis ontbeert. Door met
sleight a/hand-procedures de beschikbare data te hanteren en diverse conjectural
statements aan elkaar te knopen, hebben de auteurs de ontwikkeling van de industriele produktiviteit (en haar effecten) willen volgen vanaf een tijdstip voor de
Eerste Wereldoorlog. Zoals we uitvoerig en op diverse manieren hebben betoogd,
hebben ze hun hand daarbij echter danig overspeeld. Ondanks het 'verkennende'
karakter van hun onderzoek is de vraagstelling dan ook veel te ambitieus geweest.
De beantwoording van de vragen die de auteurs zich in de inleiding hebben gesteld vereisen voor deze periode een diepgaand en nauwgezet onderzoek, dat zonder twijfel hoog op de agenda thuishoort. Het hier uitgevoerde onderzoek bevestigt dat andermaal; het onderwerp is zeker niet zonder reden jarenlang in de kast
blijven Iiggen.

XVII

Produktiviteitsontwikkelingen In de Nederlandse
industrie: een repliek
R.M. ALBERS EN H.1. DE lONG

Ons artikel over de industriele ontwikkeling in Nederland gedurende de Eerste
Wereldoorlog en de jaren twintig had onder meer als doel om discussie uit te lokken. In die zin zijn we dan ook verheugd over de reactie van Van der Bie en Van
Riel. Maar reeds de ironische ondertoon van hun openingszinnen deed het ergste
vermoeden omtrent de ernst van de reactie. In plaats van het aangaan van een
discussie op een paar centrale punten worden wij getrakteerd op een rommelig
commentaar met onjuistheden, waarbij tevens onze werkwijze foutiefwordt geinterpreteerd.
De beide critici claimen het moreel gelijk van hun stelling dat ons onderzoek te
vlug en te voorbarig zou zijn geweest. Nergens hebben ze echter met eigen cijfers
durven of kunnen aantonen dat de empirische basis en de uitkomsten van onze
berekeningen ondeugdelijk zijn. Enkele alternatieve berekeningen hadden wat dat
betreft duidelijkheid kunnen verschaffen. In plaats daarvan krijgen we een college
toegepaste micro-economie met verwijzingen naar macro-economen. Dat de werkelijkheid (of althans, datgene dat we in de statistieken vinden) weerbarstiger is
dan theoretische noties of gestileerde feiten dringt kennelijk niet erg tot dit duo
door. In deze verkennende studie zijn wij met opzet voorzichtig geweest in het
hanteren van de cijfers. Onze vraagstelling was minder ambitieus dan Van der Bie
en Van Riel suggereren. Wij proberen de ontwikkelingen niet uitsluitend te verklaren uit de gevolgen van arbeidstijdverkorting en elektrificatie, maar wijzen er op
dat deze belangrijke factoren grotendeels buiten beschouwing blijven in de bestaande literatuur.
De beperkte ruimte staat het ons niet toe tot in detail in te gaan op aile kwesties
van Van der Bie en Van Riel. Wij beperken ons daarom tot de voornaamste kritiekpunten en gaan voorbij aan enkele zaken die van ondergeschikt belang zijn, of die
de lezer ook zonder verdere handreiking onzerzijds zelfkan oplossen. Een belangrijk dee I van de kritiek van Van der Bie en Van Riel betreft de door ons gehanteer-
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de schattingsprocedure. De meeste van hun bezwaren snijden geen hout, ofslechts
in zeer beperkte mate, doordat wij met de genoemde problemen reeds rekening
hebben gehouden bij onze selectie van de bedrijfsklassen.! Wij hebben bewust
afgezien van het bijschatten van de produktie en het arbeidsvolume in bedrijven
waarover de bronnen geen informatie geven omdat daarbij altijd impliciete veronderstellingen omtrent input!output-coefficienten of de gemiddelde produktie per
werkende in het geding zijn.
De eerste kwestie betreft het schatten van het arbeidsvolume voor de jaren waarin het aantal werknemers niet in de Produktiestatistiek wordt vermeld. Voor de
periode 1913-1917 hebben wij de relatieve ontwikkeling van het arbeidsvolume
geschat met behulp van de Ongevallenstatistiek. Dit is zeker geen optimale procedure, want de c1assificaties van de Ongevallenstatistiek en de Produktiestatistiek
zijn onderling verschillend. Echter, voor de door ons onderzochte bedrijfsklassen
zijn de herzieningen in de c1assificatie minimaal en zijn beide bronnen goed vergeJijkbaar. De bedenkingen van de critici zijn vee I te algemeen en in dit geval
duidelijk onjuist of van ondergeschikt belang. Het aanhalen van de metaalindustrie is een slecht voorbeeld, aangezien wij die bewust niet hebben geselecteerd. De
voornaamste uitbreiding van de registratie in de Ongevallenstatistiek was in 1922.
Deze had uitsluitend betrekking op andere bedrijfsklassen dan de door ons
onderzochte, in het bijzonder in bedrijfsgroep 18 (handel, verkeer en dienstverlening). Dit geeft alle vertrouwen in een behoorlijke afspiegeling van het relatieve
verioop van de werkgelegenheid in bepaalde nauw gedefinieerde bedrijfsklassen,
en dat is waar het ons om gaat. 2 De veronderstelling die wij maken (zie onze
bijlage 1) is, dat het verloop van de werkgelegenheid per bedrijfsklasse, zoals die
uit de Ongevallenstatistiek valt af te lei den representatief is voor het relatieve
verloop van de (niet gekende) werkgelegenheid in dezelfde bedrijfsklasse volgens
de Produktiestatistiek v66r 1919. De index van de toegevoegde waarde wordt gedeeld door de aldus verkregen index van de werkgelegenheid. Het resultaat is een
indicator van de gemiddelde produktie per uur die wij arbeidsproduktiviteit noemen.
Een tweede 'zwaarwegender bezwaar' (sic!) is dat de Produktiestatistiek tussen
1917 en 1921 geen consistente informatie zou bieden. De critici doe len hier op de
veranderingen die optreden in de vraagstelling en registratie van de Produktiestatistiek. We zullen enkele van deze bezwaren nader behandelen.
De Produktiestatistiek registreert voor alle door ons onderzochte bedrijfsklassen, behalve de scheepsbouw, de produktie en niet de afzet. De critici hebben het
aantoonbaar bij het verkeerde eind als zij anders beweren. 3 In de scheepsbouw
Zie H.J. de Jong en R.M. Albers, 'Industriele groei in Nederland, 1913-1929: een
verkenning', NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 57
(1994) 444-490, aldaar 453-454.
2 Vergelijk Van der Bie en Van Riel 'Geschokt door de groei ' , noot 6.
3

CBS, Statistiek van de voortbrenging en het verbruik der Nederlandse nijverheid in
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bestaat er overigens weinig verschil tussen produktie- en afzetwaarde.4 De verschillen zijn slechts uit te drukken in tienden van procenten. Dat is ook goed te
verklaren: schepen worden op bestelling gemaakt.
Ook de opmerkingen omtrent de rol van de afschrijvingen in de Produktiestatistiek zijn onjuist en doen vermoeden dat Van der Bie en Van Riel de bron niet
goed bekeken hebben. De afschrijvingen zijn slechts voor een jaar, 1919, in de
statistiek opgenomen. De respons van de bedrijven op deze vraag was inderdaad
zeer laag en bovendien onbetrouwbaar. Waar de critici het vandaan halen dat de
afschrijvingen later wei in de Produktiestatistiek zouden zijn opgenomen is ons
een raadsel; vanaf 1920 komen ze er niet meer in voor. Zoals in ons artikel reeds
expliciet is opgemerkt hebben wij de afschrijvingen niet in het verbruik opgenomen. 5 Wij berekenen de bruto toegevoegde waarde.
Vervolgens werpen Van der Bie en Van Riel een schijnprobleem op met betrekking tot de machine- en brandstofkosten, waarbij ze hun beweringen niet met feiten staven. In werkelijkheid waren de brandstofkosten gering. In de energie-intensieve papierindustrie vormen deze kosten nog het grootste aandeel van het verbruik:
in 1913, 1916 en 1919 respectievelijk 14,5%, 13,4% en 24,3%, vergeleken met 2
tot 4% in andere bedrijfsklassen. Belangrijker is echter de volledigheid van de
opgaven. Deze is bijzonder groot, in tegenstelling tot wat de critici suggereren. Bij
de papierindustrie zelfs 100% en bij de cacao-industrie bijvoorbeeld meer dan
95%.6 Ook in de katoenindustrie werden de gegevens over de brandstoffen en
machinekamerbehoeften door aile bedrijven verstrekt. Onze conc1usie is dan ook
dat deze kosten in de door ons geselecteerde bedrijfsklassen adequaat in de verbruikswaarde zijn opgenomen. Hier is geen sprake van een afwijking maar van
een hersenschim.
Yoorts stell en de critici dat de personeelsopgaven in de Produktiestatistiek zijn
uitgedrukt in typewerklieden (arbeidsjaren van 300 dagen). Dit is onjuist; de definitie typewerklieden wordt aileen gehanteerd in de Ongeva/lenstatistiek. DeProduktiestatistiek registreert werknemers die op 15 september van het teljaar in dienst
waren.
Een punt dat meer hout snijdt is het vermoeden van de critici dat de Produktiestatistiek in de loop der jaren vollediger wordt wat betreft de registratie van
bedrijven, waardoor de geregistreerde groei hoger zou uitvallen dan in werkelijkheid het geval is geweest. Bekend is dat de Produktiestatistiek met name de grotere bedrijven registreert. Aigemeen wordt aangenomen dat grotere bedrijven, ondermeer vanwege schaalvoordelen, een hogere arbeidsproduktiviteit kennen dan
kleinere bedrijven. Er zou in dat geval een systematische afwijking in de steek1913 en 1916, (,s-Gravenhage, 1920), 50.
4 Maandschrift van het CBS (1926), 67.
5 De long en Albers, 'Industriele groei' , 454.
6 Statistiek voortbrenging en verbruik 1913-1916, 65.
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proef zitten, die er voor zorgt dat de gemiddelde produktie per arbeider volgens de
steekproef groter is dan die van de achterliggende populatie. Het gaat ons echter
niet om de absolute gemiddelde produktie (uitgedrukt in toegevoegde waarde per
arbeider) maar om de ontwikkeling van die variabele door de tijd. Zolang de steekproef dezelfde segmenten van de populatie vertegenwoordigt is er dus niets aan de
hand. Moeilijker wordt het indien de verhouding tussen steekproef en achterliggende populatie verstoord wordt door veranderende criteria voor opname van bedrijyen in de telling, of door het abusievelijk weglaten van bedrijven.
Van der Bie en Van Riel stellen nu dat er vooral voor het jaar 1913 sprake zou
zijn van een gebrekkige telling, omdat het CBS destijds nog geen volledig register
van bedrijven had. Wij hebben dit probleem ondervangen door gebruik te maken
van retrospectieve overzichten die later door het CBS gemaakt zijn, waarin men
voor de jaren 1913, 1916, 1919 en 1921 eenzelfde bedrijfsgroep volgde. In deze
overzichten is weI sprake van een consistente steekproef ofbeter gezegd: er wordt
door de tijd een groep van gelijksoortige bedrijven gevolgd. Natuurlijk kunnen
daar bepaalde bedrijven in de loop van de jaren bijgekomen of afgevallen zijn
door oprichting of groei of door bedrijfsbeeindiging of inkrimping. Dit is echter
kenmerkend voor het economisch proces en in wezen de motor achter structure Ie
verandering. Het CBS heeft in een aantal gevallen aangegeven wat het wegvallen
van bedrijven voor de totale in de statistiek weergegeven produktie betekende. De
invloed van de wijzigingen tussen 1913 en 1921 bleek verwaarloosbaar.
Niettemin kan het zijn dat de steekproef van karakter verandert en een ander
deel van de achterliggende populatie vertegenwoordigt. Dit hoeft echter niet eenzijdig te leiden tot een overschatting van de produktiegroei, zoals onze critici suggereren. Wij zien niet in hoe zij dit probleem willen verhelpen door de ontbrekende informatie bij te schatten. ledere poging tot bijschatten zal niet a priori leiden
tot een beter resultaat; integendeel, de relatie met de gegevens uit de steekproef
wordt hierdoor aileen maar meer versluierd en structure Ie verandering dreigt te
worden weggedefinieerd. Daarom hebben wij zeer bewust afgezien van zulke correcties. In de volgende alinea's inventariseren wij voor vier bedrijfsklassen de
mogelijke gevolgen van de tekortkomingen in het bronnenmateriaal over de periode 1913-1921 , zoals die ook door onze critici zijn opgeworpen. Vervolgens gaan
wij nog kort in op onze berekening van het arbeidsvolume.
Voor de katoenindustrie zijn de mogelijke effecten van onderregistratie in eerdere jaren nog het grootst. In 1913 en 1916 zijn de dekenfabrieken niet meegeteJd,
maar in 192 J weI. Dit leidt tot een overschatting van de produktiegroei. Tellen we
de dekenfabrieken weI mee, dan bedraagt de jaarlijkse groeivoet van de reele toegevoegde waarde tussen 1913 en 1921 3,3% in plaats van de in onze tabel 3 genoemde 4,8%. Deze discrepantie bestaat echter niet in de retrospectieve overzichten van het CBS die wij gebruikt hebben bij het berekenen van de
arbeidsproduktiviteit. In deze overzichten zijn voor 1913 en 1916 de dekenfabrieken bij de katoenindustrie opgenomen.
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Het effect van een onderregistratie van de produktie in de schoenenindustrie is
hooguit I %. De hoge groeivoeten die wij hier signaleren worden vooral veroorzaakt door de ontwikkeling van de toegevoegde waarde; de verbruikswaarde daaIt
sneller dan de produktiewaarde. Dit heeft te maken met veranderingen in de samenstelling en de prijzen van de verbruikte materialen. Dubbele detlatie zou hier
uitkomst kunnen bieden, ware het niet dat de grote discrepantie tussen het verloop
van verbruiks- en produktieprijzen in deze peri ode tot ongerijmde reele waarden
zou leiden.
De aanvankelijk kleine rubberindustrie groeide het snelst. Is hier sprake van een
versnelde groei als gevolg van onderregistratie in 1913? Bij nadere beschouwing
blijkt het personeelsbestand volgens de Ongevallenstatistiek in deze peri ode sneller gegroeid te zijn dan de opgaven van het verbruik in deProduktiestatistiek. Er is
dus nauwelijks een reden om aan te nemen dat er sprake zou zijn van een onderregistratie in de Produktiestatistiek.
Tot slot de scheepsbouw. De critici merken terecht op dat de toegevoegde waarde van de scheepsbouw van 1916 (en daarvoor) niet berekend kan worden uit de
Produktiestatistiek. In een noot bij bijlage 2 (pagina 486) geven wij aan dat de
verbruikswaarde van 1916 is geschat op basis van de verbruiklproduktieverhoudingen van 1920 en 1921. De veronderstelling hierbij is dat de relatie tussen de
waarde van de produktie en die van het verbruik in deze jaren constant is gebleyen: de verbruikswaarde was circa 48% van de produktiewaarde, tegen een gemiddelde van 46,5% in de rest van de jaren twintig. In de tabellen 2 en 3 van onze
tekst is een noot weggevallen die aan had moeten geven dat de toegevoegde waarde van de scheepsbouw betrekking heeft op 1916, in plaats van op 1913 . Dit valt
overigens ook uit bijlage 2 op te maken. De indices van de toegevoegde waarde en
arbeidsproduktiviteit van 1913 zijn geschat met behulp van de fYsieke produktie
(het tonnage).
Om de effecten van de werktijdverkorting op te nemen in de ontwikkeling van
de arbeidsproduktiviteit is het arbeidsvolume uitgedrukt in manuren. De bronnen
vermelden slechts arbeidsdagen. Deze zijn omgerekend naar het aantal gewerkte
uren met behulp van tabel 8 in ons artikel. Zo is bijvoorbeeld in de papierindustrie
van 1913 op 1921 de gemiddelde werkdag verminderd van II uur tot 8 uur. De
index van de werkgelegenheid (op basis van arbeidsdagen) is vermenigvuldigd
met een factor 0,73 (8/11) om het arbeidsvolume in gewerkte uren te verkrijgen.
Dit leidt bijvoorbeeld in het geval van een gelijk gebleven personeelsomvang (in
mandagen) tot een stijging van de arbeidsproduktiviteit per uur met een factor
1,38 (110,73).
In het tweede deel van ons antwoord zullen wij ingaan op de kritiek aangaande de
interpretatie van de uitkomsten van onze berekeningen.
Ten aanzien van de ontwikkeling van de door ons berekende geaggregeerde reele
arbeidsproduktiviteit laten de critici zich te veel afleiden door het grote niveauver-
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schil tussen 1919 en 1921. De conjunctuur rond 1919 was inderdaad extreem, het
is daarom beter de lange termijn te beschouwen. Wij hebben aangetoond dat de
fysieke arbeidsproduktiviteit niet spectaculair groeide tussen 1913 en 1921, ook
niet indien we rekening houden met een kortere werkdag. Uitgedrukt in reele toegevoegde waarde per uur laat de arbeidsproduktiviteit echter een grotere stijging
zien. Deze resultaten wijken inderdaad ook afvan de bestaande schattingen van
Van der Schalk en Verdoorn, hetgeen logisch verklaard kan worden uit het feit dat
hun schattingen eveneens gebaseerd zijn op fysieke indicatoren, voornamelijk inputs. Daarom moet volgens ons de stijging van de reele arbeidsproduktiviteit vooral
worden toegeschreven aan wijzigingen in de structuur van de produktie en het
produktieproces . Door het hanteren van vaste inputloutput-verhoudingen en het
gebruik van fysieke indicatoren worden dergelijke veranderingen weggedefinieerd. De door ons geconstateerde ontwikkeling betreft overigens geen strikt Nederlands fenomeen. In de Amerikaanse industrie zien we eenzelfde combinatie van
een steil opgaande trend tussen 1913 en 1929, met een terugslag aan het eind van
dejaren tien en een dieptepunt in 1919. 7
Het is onjuist te beweren dat wij de gebeurtenissen op de arbeidsmarkt als exogeen beschouwen ten opzichte van de macro-economische ontwikkeling. In ons
artikel citeren wij zowel Dowie als Broadberry, die er in het geval van GrootBrittannie van uitgaan dat de arbeidstijdverkorting heeft gezorgd voor een toename van het niveau van de natuurlijke werkloosheid. De lange termijn geaggregeerde
aanbodcurve is naar links verschoven, omdat de reele loonstijging, veroorzaakt
door een verkorting van de werkweek bij gelijkblijvend loon, niet volledig gecompenseerd werd door een stijging van de arbeidsproduktiviteit. Dat in Nederland
niet, zoals in Groot-Brittannie, een vee I hogere werkloosheid is ontstaan is waarschijnlijk veroorzaakt door de snelle groei van de arbeidsproduktiviteit. Voor het
individuele bedrijf betekende dit dat de stijging van de lonen deels kon worden
gecompenseerd, waardoor de gemiddelde totale kosten niet in gelijke mate stegen
als de arbeidskosten. Daardoor daalde in de door ons bekeken bedrijven het arbeidsvolume, gemeten in totaal gewerkte uren, slechts in geringe mate. Uitgedrukt
in aantallen arbeidskrachten nam de werkgelegenheid eerder nog toe. De effecten
van 'labour hoarding ' , waar onze critici vee I nadruk op leggen, speelden vooral in
de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog een rol en onttrekken zich aan onze
waarneming, maar wat het effect van deze strategie op zichzelfzou zijn laat zich
raden: een daling van de arbeidsproduktiviteit. Voor de eerste naoorlogse jaren
was het een factor van betekenis, zoals wij zelf al aangeven, maar het argument
moet met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd.
Waar Van der Bie en Van Riel op doe len met hun opmerkingen over de groei van
het arbeidsvolume is ons daarom niet geheel duidelijk. Wij zijn niet uitgegaan van
een bepaalde groei van het arbeidsvolume: wij hebben deze berekend uit ons ma7

S. Melman, Dynamic factors in industrial productivity (Oxford, 1956), 113.
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teriaa!. De door ons berekende groeivoeten van de toegevoegde waarde en de
arbeidsproduktiviteit zijn moeilijk onderling te vergelijken, want in beide gevallen gaat het om ongewogen gemiddelden. Uit het verschil tussen de berekende
groeivoet van de toegevoegde waarde (6,0%) en de arbeidsproduktiviteit (5,2%)
valt dus niet zonder meer de groeivoet van het arbeidsvolume te distilleren. Doen
we dat niettemin toch, dan kunnen we onze critici tevreden stellen: het verschil
van 0,8% is namelijk een groeivoet van het arbeidsvolume gemeten in gewerkte
uren en niet, zoals Van der Bie en Van Riel abusievelijk aannemen, in manjaren of
mandagen. Meten we de groei van het aantal mandagen in de geselecteerde bedrijfsklassen, dan komen we uit op een groeivoet van het arbeidsvolume van 3,5%,
hetgeen zelfs hoger is dan de 2,3% van Schrage, Nijhof en Wielsma. 8
Ook de opmerkingen aangaande elektrificatie en investeringen missen hun doe!.
De bijdrage van de factor kapitaal aan de groei van de arbeidsproduktiviteit is
moeilijk precies te beoordelen op basis van aileen het opgesteld vermogen per
werknemer. In het algemeen is het zeer moeilijk betrouwbare schattingen van de
kapitaalgoederenvoorraad in het interbellum te geven; op dit moment zijn zulke
cijfers domweg niet voorhanden. Het aantal opgestelde paardekrachten, bij gebrek aan andere gegevens een vee I gebruikte maatstaf, kan juist voor deze peri ode
een bedrieglijke indicator zijn. Het is belangrijk te desaggregeren, bijvoorbeeld
door het onderscheid te maken tussen elektrisch en niet-elektrisch vermogen. Rond
de Eerste Wereldoorlog was er sprake van een overgang naar een andere technologische basis. 9 Door elektrische paardekrachten te onderscheiden wordt de snelheid waarmee de nieuwe technologie zich verspreidde duidelijk, terwijl, zo is onze
bewering, deze ontwikkeling versluierd wordt door aileen het totaal opgestelde
vermogen mee te wegen. Het nogmaals aanhalen van Van Zanden en Griffiths,
wier beweringen nu juist door ons worden bestreden, lijkt ons daarom merkwaardig. IO
Wij hebben zeer bewust afgezien van het kwantificeren van substitutie-effecten
tussen produktiefactoren omdat er geen goede tijdreeksen van de investeringen en
de kapitaalgoederenvoorraad in de industrie voorhanden zijn. De groei van het
elektrisch vermogen op het niveau van de gehele industrie of individuele bedrijfstakken geeft echter wei waardevolle informatie. Het gaat om de belichaming van
nieuwe technologie die belangrijke produktiviteitsstijgingen mogelijk maakte en
kapitaalbesparend was. Van der Bie en Van Riel schijnen hier uit het oog te verliezen waar het allemaal om draait. Voor ondernemers is verhoging van de arbeids8 P. Schrage, E. Nijhof & P. Wielsma, 'Inkomensontwikkeling van werkenden en werklozen in Nederland, 1913-1939,' Tijdschrift voor sociale geschiedenis 15 (1989),347-394.
9 Zie bijvoorbeeld N. Rosenberg, Exploring the black box: technology, economics, and
history (Cambridge, 1994) 161-189 en R. Minami, Power revolution in the industrialization of Japan.' 1885-1940 (Tokio, 1987) 109-141 .
10 De long en Albers, 'Industriele groei', 474-476.
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produktiviteit geen doe I op zich; zij willen de kosten drukken. " Daarbij spelen
relatieve prijzen, substitutie-elasticiteiten en marginale produktiviteiten, die in de
tijd en per bedrijfstak sterk kunnen varieren, aile een rol. Wat wij meten is de
resultante van veel verschillende invloeden, die niet eenvoudig te ontwarren zijn. 12
De substitutie-elasticiteiten die Van der Bie en Van Riel ons toedichten zijn geen
substitutie-elasticiteiten, maar elasticiteiten van de produktie ten opzichte van
arbeidstijdverkorting. Noch de eerste noch de tweede hebben wij berekend. Bovendi en, voor het berekenen van historische substitutie-elasticiteiten is wei wat
meer nodig. 13
Wat betreft het voorstel om Kuipers' modelramingen van de kapitaalgoederenvoorraad en bezettingsgraad te gebruiken: daar kunnen we op ons aggregatieniveau niets mee. De critici zouden moeten weten dat deze modelramingen zeer
gevoelig zijn voor kleine veranderingen in de formulering van het model: aanvankelijk berekende Kuipers nog een kapitaalovervloed in de jaren dertig, nog geen
jaar later, op basis van iets gewijzigde specificaties, een kapitaaltekort. '4 Bovendien gaat Kuipers uit van een vaste relatie tussen de kapitaalgoederenvoorraad
enerzijds en de verhouding tussen produktie en bezettingsgraad anderzijds. '5
Veel vragen blijven open, en op diverse punten kan verder onderzoek of een
zinnige discussie bijdragen aan het oplossen van de problemen die blijven. Niets
in het commentaar van Van der Bie en Van Riel noopt ons echter tot een substantiele herziening van onze positie.

II 'The entrepreneur is interested in reducing costs in total, not particular costs such as
labour costs or capital costs . When labour costs rise any advance that reduces total cost is
welcome, and whether this is achieved by saving labour or capital is irrelevant.' W.E.G .
Salter, Productivity and technical change (Cambridge, 1969 2), 43.
12 De long en Albers, 'Industriele groei', 465.
13 Vergelijk Melman, Dynamic factors en Salter, Productivity, passim.
14 Zoals wordt uiteengezet door l.W. Drukker, Waarom de crisis hier langer duurde:
over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig (Amsterdam, 1990) 242
en O. Boonstra en B.P.A. Gales, 'Quantitative social historical research in the Netherlands: past, present and future', in Quantum 30 (1989), 35-56, 44.
15 S.K. Kuipers, Marktwerking en werkloosheid in Nederland in dejaren dertig en tachfig, KNAW Mededelingen van de afdeling letterkunde 54 (1991) nr. 3.
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Gebruik van archieven in de sociaal-economische
geschiedenis
F.e.I. KETELAAR

1. Inleiding
Systematisch onderzoek van het gebruik van archieven is in Nederland zeer weinig gedaan. In 1979, op een door de Vereniging van Archivarissen in Nederland
georganiseerd congres 'Dienstverlening, de relatie tussen archiefdienst en gebruiker', werd een 'systematisch onderzoek van ervaringen en behoeften van archiefgebruikers' aangekondigd.' Zo'n onderzoek zou echter nog vele jaren uitblijven.
In 1988 nog moest de Aigemene Rekenkamer in een rapport over de rijksarchiefdienst constateren: 'dat er geen onderzoek naar de vraag van het publiek of de
mogelijk meer specifieke vraag van wetenschappelijke onderzoekers werd gedaan'.2 Ais eerste ging, in 1989, het gemeentearchiefvan Zwolle door middel van
een enquete onder bezoekers van de studiezaal na in welke opzichten de service te
verbeteren zou zijn.3 In 1990 en 1991 volgden soortgelijke bezoekersenquetes in
de rijksarchieven in Noord-Brabant, Limburg, Friesland en Overijsse1. 4 Deze
leverden gegevens op over de klanten, hun belangstelling, herkomst en leeftijd.
Ook werd gevraagd om beoordeling van de dienstverlening, de faciliteiten en de
produkten van de archiefdienst.
Dit soort bezoekersonderzoek - hoe nuttig ook - beperkt zich echter tot wat de
onderzoeker doet tijdens zijn verblijf in de studiezaal. Er is nauwelijks aandacht
voor het verloop van het archiefonderzoek-proces zelf: voorbereiding, heuristiek,
Nederlands Archievenblad (NAB) 83 (1979) 340. In de aankondiging werd gerefereerd aan een stelling bij mijn proefschrift Oude zakelijke rechten, vroeger, nu en in de
toekomst (Leiden-Zwolle 1978): 'Het in Nederland ontbreken van systematisch onderzoek van ervaringen en behoeften van archiefgebruikers belemmert zowel het opzetten
van een landelijk archiefbeleid, als het beleid van de archiefdiensten'.
2 'Archiefbeheer en -behoud bij het Rijk', in: Kamerstukken II 1987-1988, nr. 2, 37-38.
3 F.e. Berkenvelder, 'Hoe klantvriendelijk is het archief?, ,in: NAB 94 (1990) 133-141.
4 B. van Elderen, 'Bezoekersonderzoeken in rijksarchieven. Een eerste evaluatie', in:
NAB 96 (1992) 275-280.
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verwerking van de gegevens. Het werkelijke gebruik van archieven als bronnen
voor historisch onderzoek komt niet aan bod. Daarover handelde wei een deel van
het in 1993 door de rijksarchiefdienst landelijk gehouden bezoekersonderzoek en
dat van het Haagse gemeentearchief. Bezoekers werd gevraagd naar de aard, het
verloop en de efficientie van hun archiefonderzoek, die vervolgens ook door het
betrokken hoofd van de studiezaal beoordeeld werden. s
De meeste archiefdiensten verzamelen statistische gegevens over in de studiezaal aangevraagde stukken. Deze informatie kan gebruikt worden bijvoorbeeld
wanneer bepaald moet worden welke archieven verfilmd en ontsloten moeten
worden. Het gaat echter aileen om aantal en aard van de aangevraagde archivalia,
niet om de ook werkelijk door de gebruiker geraadpleegde stukken noch om de
precisie en vangstverhouding 6 , noch om de verwerking van de vangst in het onderzoek. Het rendement van het archiefgebruik - en daarmee van de archiefdienst blijft buiten beeld.
In de Verenigde Staten zijn archivarissen nog niet zo lang gel eden begonnen met
onderzoek naar het gebruik dat onderzoekers van archieven maken . Een voorbeeld is de studie van Clark Elliott. 7 Hij analyseerde 50 artikelen, de meeste gepubliceerd in 1976 en 1977, over de geschiedenis van de wetenschap (science). Die
50 artikelen bevatten 3.635 verwijzingen (gemiddeld 73 per artikel), waarvan 26%
naar secundaire literatuur, 46% naar gepubliceerde primaire bronnen en 28% naar
ongepubliceerde bronnen. Van de laatste betrof 59% persoonsarchieven en daarvan bijna de helft correspondentie.
In het voetspoor van Elliott analyseerde Fredric Miller 214 artikelen over sociaIe en economische geschiedenis sedert 1800, gepubliceerd in 16 verschillende tijdschriften tussen 1981 en 1985. 8 In deze 214 artikelen werden 915 archiefreeksen
aangehaald: 38% uit persoons- en familiearchieven, 32% uit archieven van particuliere organisaties en 30% uit overheidsarchieven. Net als Elliott yond Miller een
frequent gebruik van persoonlijke correspondentie. Maar daarvan werd een derde
slechts incidenteel gebruikt; een kwart was 'belangrijk' of 'fundamenteel'. Overheidsarchieven werden over het geheel genomen minder gebruikt: slechts 30%
van aile referenties (en daaronder zat 11 % bevolkingsregistratie). Maar de intensi5 EM .H.M . Driessen en M.e. Schoneveld, Bezoekers van de rijksarchieven (RijswijkUtrecht 1993); A. van den Berg, Het Haags Gemeentearchief bezoekers en dienstverlening (Den Haag 1993).
6 Precisie is de proportie van relevante documenten in de vangst (recall) bij een zoekactie ten opzichte van aile documenten die de zoekactie heeft opgeleverd; vangstverhouding
is de proportie van relevante vangst bij een zoekactie ten opzichte van het aantal relevante
documenten dat in een gegeven ontsluitingssysteem is gerndexeerd: P.l. van Swigchem en
E.l. Slot (red.), BDI-terminologie (Den Haag 1990); S.L. Baker en F.W. Lancaster, The
measurement and evaluation of library services (Arlington 1991 2 ) .
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teit van het gebruik van overheidsarchieven bleek groter dan die van het gebruik
van particuliere archieven.
Inzicht in de mate waarin de historische onderzoeker van specifieke typen arch ivalia gebruik maakt, aldus Miller, kan de archivaris helpen bij de acquisitie en de
selectie van archieven, bij het ontwikkelen van instrumenten voor de ontsluiting
en bij een effectievere benadering van onderzoekers als klanten van de archiefdienst. Miller besluit zijn artikel met een zestal conclusies en aanbevelingen, kort
samengevat:
(I) 'social history remains archives-dependent in practice';
(2) 'social historians may sometimes ask archivists to save everything, in reality
they have concentrated on reinterpreting existing holdings. Their research is ( .. .)
primarily question centered, not materials centered';
(3) 'understanding the extent to which social historians use specific types of archives can aid archivists in making acquisitions and appraisal decisions';
(4) 'efficient and imaginative processing is ( ... ) important ( ... ) in encouraging the
further use of archives';
(5) 'an external outreach program would have to overcome the aversion to all
non-quantifiable sources, which seems inherent in social sciences methodology ' ;
(6) 'archival planning in general should not overemphasize the low number of
historians visiting repositories ( ... ). On the overall professional level, however, the
connections between innovative historical research, archival holdings, and archival use remain strong and vital'.9

2. Onderzoek
Millers aanpak volgende, vertaalde ik de vraag naar het rendement van het archiefgebruik in : in welke mate (kwantitatief en kwalitatief) worden archieven benut in de sociaal-economische geschiedenis ? Daartoe analyseerde ik, geheel volgens de opzet van Millers analyse, met een groep Leidse studenten in de
archiefwetenschap de 333 artikelen, verschenen tussen 1987 en 1992 in negen
tijdschriften en jaarboeken lO , genoemd in bijlage 1. Van deze 333 hadden 204
betrekking op de sociale en economische geschiedenis van Nederland en de overzeese gebiedsde\en na 1800 (dezelfde cesuur als in het onderzoek van Miller). In
7 C. Elliott, ' Citation patterns and documentation for the history of science : some methodological considerations', in: The American Archivist (Am erican Archivist) 44 (1981)
131-142.

8 F. Miller, 'Use, appraisal, and research: a case study of social history', in: American
Archivist 49 (1986) 371-392.
9 Miller a.w., 391-392.
10 Van Economic and Social History in the Netherlands werd aileen jaargang 1991 ge-

analyseerd.

308

NEHA-JAARBOEK 1995

94 van deze 204 artikelen (46%) werd geen enkel ongedrukt archiefstuk aangehaald: wei primaire gepubliceerde bronnen (waaronder kranten), secundaire Iiteratuur en interviews.
De verdere analyse richtte zich op de 110 artikelen waarin wei ongedrukte archivalia zijn aangehaald. Daarin werden in totaal 702 archiefreeksen geciteerd. Een
reeks is een groep bescheiden, die chronologisch zijn gerangschikt, bijvoorbeeld
een serie en een dossier. 11 Net als in het onderzoek van Miller was het vaak lastig
om vast te stell en of er een archiefstuk was aangehaald en, zo ja, welk. Archiefbeheerders noch gebruikers hanteren gestandaardiseerde verwijzingen. Voor dit onderzoek werd iedere afzonderlijke en identificeerbare archiefeenheid als een archiefreeks beschouwd en per artikel een keer geteld. Indien in een artikel zeven
maal uit de correspondentie in het archief A werd geciteerd, werd dit geteld als het
gebruik van een archiefreeks. Een verwijzing naar dezelfde correspondentie, in
een ander artikel, telde opnieuw als het gebruik van een archiefreeks. De 702 archiefreeksen zijn dus in feite 702 verwijzingen naar sets van archiefbescheiden.
Van elk van de 702 archiefreeksen werden vastgesteld: de intensiteit van het
gebruik in het betreffende artikel, de aard van de archiefreeks en het type bewaarplaats waar de archiefreeks berust.

lntensiteit van archiefgebruik
Aileen tellen zou misleidend zijn: een bron slechts een maal geciteerd kan de basis
voor een geheel artikel zijn, terwijl verschillende aanhalingen van andere bronnen
misschien slechts ter illustratie zijn. Daarom werd het gebruik gekenmerkt als: (1)
incidenteel: de archiefreeks wordt slechts gebruikt voor een oftwee voornamelijk
illustrerende aanhalingen; (2) substantieel: de archiefreeks is de basis voor een
belangrijk punt of voor een uitgebreide illustratie; (3) belangrijk: verscheidene
aanhalingen naar de archiefreeks worden gebruikt ter ondersteuning van verschillende feiten en beweringen; (4)fundamenteel: de archiefreeks is de enige bron, of
een van de zeer weinige bronnen, waarop het artikel berust.
Aard van de archiefreeks
In de eerste plaats is onderscheid gemaakt tussen persoons- en familiearchieven,
archieven van particuliere organisaties of ins telling en en overheidsarchieven. Binnen elk van deze drie categorieen zijn onderscheiden:
1. Brieven, correspondentie, verbaal 12 ;
2. Dagboeken, memoires, aantekeningen;
3. Stukken betreffende de door een persoon beklede functies;
II Lexicon van Nederlandse archieftermen (,s-Gravenhage 1983) nr. 17, gelijkluidend
aan Nederlandse archiefterminologie (Zwolle 1962) nr. 59.
12 Tenzij duidelijk was dat het in het verbaal ging om een van de andere soorten archivalia.
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4. Notulen,jaarverslagen, rapporten;
5. Stukken betreffende de organisatie en taakuitoefening, de uitvoeringsdossiers,
de stukken over 'de huishouding' van de instelling;
6. Individuele dossiers: dossiers over personeelsleden, lidmaatschapslijsten, procesdossiers, kiezerslijsten, enquetes over personen;
7. Financiele stukken, waaronder belastingadministratie;
8. Basisregistraties: bevolkingsregister, burgerlijke stand, kadaster, notariele archieven.

Type bewaarplaats
Onderscheiden zijn (1) de archiefbewaarplaatsen in de zin van de Archiefwet 1962:
algemeen rijksarchief1 3 , rijksarchieven in de provincies, gemeentelijke archiefbewaarplaatsen (al ofniet beheerd door een archivaris), streekarchieven en streekarchivariaten; (2) speciale archiefinstellingen, zoals het Katholiek Documentatie
Centrum, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Sociaal
Historisch Centrum voor Limburg; (3) bibliotheken en musea; (4) ministeries, gemeentesecretarieen, dus het nog niet naar een archiefbewaarplaats overgebrachte
dynamische en semi-statische archief, bijvoorbeeld het archiefvan het ministerie
van Buitenlandse Zaken; (5) prive-collecties, bijvoorbeeld een persoons-offamiliearchief bij de persoon of de familie zelf.
Overige gegevens
Verder werden van elk van de 110 tijdschrift- en jaarboekartikelen genoteerd: auteur, titel, de periode (1800-1815, 1816-1850, 1851-1900, 1901-1940, 1941-1945,
1946-heden) en de aard van het onderzoek. Voor dit laatste werd elk artikel ingedeeld in een van de subrubrieken van hoofdstuk VII (economische en sociale geschiedenis) van hetRepertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de
geschiedenis van Nederland, zij het met enkele afwijkingen: ook de overzeese
gebiedsdelen werden meegenomen en onder handel en verkeer werd tevens scheepvaart begrepen.14
Ook werd van elk artikel vastgesteld of het meer gericht was op een specifiek
evenement, dan wei op een proces. Deze verdeling, voorgesteld door Elliott, is
ook gebruikt door Miller. Evenement-georienteerd zUn artikelen die gaan over een
13 Van het algemeen rijksarchief aileen de vroegere Eerste en Tweede afdeling (rijksarchieven voor de centrale regeringsarchieven) : de Derde afdeling (rijksarchief in ZuidHolland) is onder de rijksarchieven begrepen.
14 De rubrieken waren (tussen haakjes het aantal aangehaalde archiefreeksen): sociaaleconomische geschiedenis in het algemeen (15); statistiek (0); demografie (21); agrarische geschiedenis, jacht en visserij (34); ambacht, industrie, techniek, industriele archeologie (229); handel en verkeer (63); geld-, krediet- en bankwezen (37); belastingen (0);
sociale geschiedenis (211); socialisme en arbeidersbeweging (92).
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specifieke gebeurtenis, persoon, politiek onderwerp of ins telling. Proces-georienteerde artikelen analyseren sociale processen, structuren en lange-termijn verandering. Miller geeft als voorbeeld een artikel over een schoenmakersstaking dat in
de eerste categorie valt, terwij I een artikel over de veranderingen in het schoenmakersvak als proces-georienteerd gekenmerkt wordt. Men kan veronderstellen dat
archieven meer gebruikt worden voor evenement-georienteerd onderzoek, terwijl
daarentegen gedrukte statistieken, rapporten en jaarverslagen vooral de bronnen
voor onderzoek naar lange termijn processen zouden zijn. Anderzijds zou kunnen
worden verondersteld dat bepaalde langlopende archiefseries (bijvoorbeeld omzetgegevens in een bedrijfsarchief) voor proces-georienteerd onderzoek gebruikt
worden.
Zodoende werden dus zeven kenmerken voor een in een artikel gebruikte archiefreeks vastgelegd:
Het zogenaamde Lazaret-boek (bestellingen van dubieuze debiteuren), behorende tot
(I) de stukken betreffende de organisatie en de taakuitoefening in
(2) het bedrijfsarchiefvan de papierfabriek Van Gelder,
(3) berustende in het rijksarchiefin Noord-Holland,
(4) was een substantiele bron in A.R.1.R. Callewaert, 'Keuze van technologie :
een onderzoek naar de invoering van de eerste papiermachine in Nederland bij
Van Gelder Schouten en Compagnie', laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf
en Techniek 7 (\990). Dat artikel betrof
(5) het 'proces' van invoering van de machinale fabricage
(6) in een tak van industrie
(7) in de periode 1816-1850 (ook wei: 1800-1850).

3. ResuItaten
In de artikelen over de geschiedenis van ambacht, industrie en techniek werden
naar verhouding de meeste archiefreeksen geciteerd : 33% van het totaal aantal
reeksen. Daarop voigt de sociale geschiedenis met 30%. Op grote afstand komen
de artikelen over socialisme en arbeidersbeweging (13%) en die over handel en
verkeer (9%).15 In Millers onderzoek betrof slechts 7% 'economic & business
history', 18% 'labor & work', 30% 'specific groups' .
15 Zie de absolute aantallen in noot 14. Vatten we onder 'economische geschiedenis' de
geschiedenis van ambacht, industrie, techniek, handel, verkeer, bank- en geldwezen, dan
werd 47% van aile archiefreeksen geciteerd in artikelen over economische geschiedenis.
Voor de sociale geschiedenis en de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging
samen was dit 43%.
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De artikelen over de geschiedenis van ambacht, industrie en techniek verschillen met die over sociale geschiedenis in het soort aangehaalde archieven. Van aile
overheidsarchiefreeksen werd 35% aangehaald in artikelen over sociale geschiedenis en 29% in artikelen over de geschiedenis van ambacht, industrie en techniek. 16 Bij de particuliere archieven is dit andersom: 26% in artikelen over sociale
geschiedenis, 36% in artikelen over de geschiedenis van ambacht, industrie en
techniek. De sociale geschiedenis maakt dus meer gebruik van overheidsarchieven (vooral vee I notulen, jaarverslagen en rapporten) dan van particuliere archieven; de geschiedenis van ambacht, industrie en techniek benutjuist meer particuliere archieven - naar men mag aannemen: bedrijfsarchieven. Vooral de financiele
stukken uit archieven van particuliere rechtspersonen (bedrijven e.d.) zijn in trek
bij beoefenaren van de geschiedenis van ambacht, industrie en techniek. Brieven
uit persoons- en familiearchieven worden vooral in artikelen over socialisme en
arbeidersbeweging aangehaald. Overheidsnotulen, verslagen en rapporten worden
zeer veel in de sociale geschiedenis gebruikt. In bijna gelijke mate maken de sociale geschiedenis en de geschiedenis van ambacht, industrie en techniek gebruik
van de overheidsdossiers over personen, procesdossiers, kiezerslijsten enzovoorts.
Van aile archiefreeksen werd 44% aangehaald in artikelen die uitsluitend de 1ge
eeuw betreffen (57% als we de artikelen nemen die gaan over zowel de I ge als de
20e eeuw). In de artikelen die uitsluitend over de geschiedenis na 1940 gaan, werd
8% van aile archiefreeksen aangehaald (19% in de artikelen die zowel de tijd voor
1940 als later behandelen). Bekijken we de periodisering per specialisme, dan
blijkt van de archiefreeksen in de artikelen over sociale geschiedenis respectievelijk de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging 38% respectievelijk 62%
uitsluitend op de 1ge eeuw betrekking te hebben. In de 1ge-eeuwse geschiedenis
van ambacht, industrie en techniek onderscheidenlijk handel en verkeer gaat het
om 62% respectievelijk 44% van de door beoefenaren van elk van deze specialismen aangehaalde archiefreeksen. Van de artikelen uitsluitend over de geschiedenis na 1940 zijn deze cijfers 6% voor de sociale geschiedenis, 15% voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging, 13,5% voor de geschiedenis
van ambacht, industrie en techniek en 0% voor de geschiedenis van handel en
verkeer. Het aanzienlijk geringere gebruik van archieven in artikelen over de geschiedenis van na 1940 is voor een deel te verklaren uit de mindere beschikbaarheid van de archieven (als gevolg van de overbrengingstermijn van 50 jaar van de
Archiefwet 1962), temeer waar de onderzoekers vooral archieven in de rijks- en
gemeentelijke archiefbewaarplaatsen hebben gebruikt.
Van de 702 archiefreeksen berust 15% in het algemeen rijksarchief, 16% in andere rijksarchieven, 34% in een gemeentearchief. Dit lag volstrekt anders in het
16 Voor sociale geschiedenis samen met geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging en voor economische geschiedenis (zie noot 14) waren deze percentages: 44% en
39% uit overheidsarchieven, 42% en 54% uit particuliere archieven.
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Amerikaanse onderzoek waarin een duidelijke onderbenutting van de 'state and
local archives' werd geconstateerd. Hiermee hangt samen dat in Amerika, anders
dan in Nederland, archiefdiensten van de overheid geen grote rol spelen bij de
acquisitie van particuliere archieven. Bijlage 2 laat de intensiteit van het archiefgebruik zien, op een schaal van I (incidenteel gebruik) tot 4 (fundamenteel gebruik). Ais we het totaal van deze scores delen door het aantal archiefreeksen,
levert dat een gemiddelde gebruiksintensiteit op. Deze is hoog bij de prive-collecties (2,42), bij de ministeries en gemeentesecretarieen (semi-statische en dynamische archieven) (2,22) en bij overige instellingen, meestal een particuliere archiefvormer (2, 16). Dit komt overeen met Millers bevindingen: bij hem is het gemiddelde
2,25 (in ons onderzoek 2,03), de score voor de prive-collecties 2,77 en die voor
'public offices' 2,69. Miller verbindt er de conclusie aan dat deze archieven omdat ze moeilijker te vinden zijn - door de onderzoeker die eenmaal de weg
gevonden heeft, intensiever worden geexploiteerd dan de makkelijker bereikbare
archieven in openbare archietbewaarplaatsen. Uit bijlage 2 blijkt ook dat de gebruiksintensiteit van archieven in speciale instellingen hoog is, hoewel slechts 10%
van de gebruikte archiefreeksen in een speciale instelling berust.
Behalve de gebruiksintensiteit laat bijlage 2 ook het belang van de archiefreeksen zien. Van de 702 archiefreeksen waren 242 belangrijk en 29 fundamenteel,
samen 271 (39%); 277 (39%) werden slechts incidenteeI in de artikelen gebruikt.
Dit incidentele gebruik kwam bij archieven in het algemeen rijksarchief en in gemeentearchieven meer voor dan in rijksarchieven en speciale archiefinstellingen:
van de archiefreeksen in het algemeen rijksarchief en in gemeentearchieven werd
44% respectievelijk 42% alleen incidenteel geciteerd, tegen 35% van de in de
rijksarchieven berustende series. Het lijkt erop dat onderzoekers wei veel archivaIia in rijks- en gemeentearchieven gebruiken (65% van aile archiefreeksen), maar
minder intensief dan wanneer ze materiaal beheerd door een speciale instelling
benutten. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de graad van ontsluiting van 1ge- en
20e-eeuwse overheidsarchieven minder is dan die van vele particuliere archieven
die door speciale instellingen worden beheerd.
Deze verklaring vindt steun in bij lage 3. Van de 271 belangrij ke en fundamenteIe archiefreeksen is 59% van particuliere herkomst en 41 % overheidsarchief. Overheidsnotulen, -jaarverslagen en -rapporten werden niet aileen minder gebruikt, ze
waren ook kwalitatief minder belangrijk dan soortgelijke stukken in archieven van
particuliere organisaties. Hetzelfde geldt voor stukken betreffende de organisatie
en taakuitvoering. Brieven in particuliere archieven vormen een belangrijker of
fundamenteler bron dan overheidscorrespondentie, hoewel de laatste veel meer
gebruikt wordt. Basisregistraties worden wei vee I gebruikt, maar vooral incidentee!. Brieven en dagboeken in persoons- en familiearchieven worden weinig, maar
zeer intensief gebruikt. Hoewel de individuele dossiers (zowel van particuliere als
van overheidsorganisaties) slechts 11 % van aile belangrijke of fundamentele ar-
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chiefreeksen uitmaakten, was de gebruiksintensiteit hoog: een derde van de aanhalingen uit dit soort archiefstukken was belangrijk offundamenteel. Het opvallend
weinige gebruik van financiele stukken in persoons- en familiearchieven en in
overheidsarchieven zal een gevolg zijn van de microselectie waarbij juist dit soort
stukken wordt vernietigd . Daartegenover staat het intensieve gebruik van financiele stukken in bedrijfs- en organisatiearchieven.
In het onderzoek van Miller bleek de verdeling naar proces-georienteerd en evenement-georienteerd onderzoek betrekkelijk onbelangrijk: de artikelen in beide
categorieen haalden ongeveer evenveel archiefreeksen aan . In ons onderzoek echter scoorden de evenement-georienteerde artikelen beduidend hoger dan de proces-georienteerde: 62% tegen 38% van aile archiefreeksen. Driekwart van de particuliere archieven werd in evenement-georienteerde artikelen aangehaald. Van
de in deze artikelen geciteerde archiefreeksen kwam 63% uit particuliere en 37%
uit overheidsarchieven; in de proces-georienteerde artikelen lag dat andersom: 32%
tegen 68%. Kennelijk valt het met de toegankelijkheid van overheidsarchieven
voor proces-georienteerd onderzoek nog weI mee.
Over het geheel genomen werd iets meer van particuliere archieven dan van
overheidsarchieven gebruik gemaakt: 51 % tegen 49%. Van de 358 gebruikte particuliere archiefreeksen be rust 40% in rijks- en gemeentearchieven, 19,5% in speciale instellingen en 28% in 'overige instellingen'; daaronder vall en vooral bedrijfs- en kerkelijke archieven bij de archiefvormende eigenaar zelf. Opvallend in
ons onderzoek is dat van aile archiefreeksen slechts 10% uit een speciale instelling
als het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het Katholiek Documentatie Centrum en het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg komt en maar
liefst 16% uit de ' overige instellingen'.
Persoons- en familiearchieven zijn veel minder gebruikt dan archieven van particuliere organisaties en instellingen: 10% tegen 41 %. Ais we het gebruik van overeenkomstige soorten archivalia uit particuliere en overheidsarchieven vergelijken,
valt op dat particuliere notulen, jaarverslagen en rapporten meer zijn benut dan
soortgelijke archivalia in overheidsarchieven : 110 tegen 87 (van het totaal 16%
respectievelijk 12%). Hetzelfde geldt voor financiele stukken en voor stukken
betreffende de organisatie en taakuitoefening. Deze uitkomsten stemmen overeen
met de eerder aangehaalde bevindingen van Elliott en met Millers conc1usie: 'public records of all kinds - federal and not-federal - are not used as much as might
be expected' . 17 Uit de overheidsarchieven in ons onderzoek werden individuele
dossiers veel meer gebruikt dan dergelijke stukken in particuliere archieven: 69
tegen 27 (van het totaal 10% respectievelijk 4%). Als we ook de basisregistraties
erbij tellen dan omvatte de persoonsinformatie in overheidsarchieven liefst 18,5%

17 Miller a.w., 381.
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van het totaal; de persoonsinformatie maakte 38% uit van aile gebruikte overheidsarchieven.
De tijdschriften en jaarboeken verschillen naar de mate waarin artikelen, gebaseerd op archiefgebruik, worden gepubliceerd (bijlage I). Gemiddeld werden per
artikel 6 archiefreeksen aangehaald (bij Miller was het gemiddelde 4); minder in
het Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging en in heUaarboek voor vrouwengeschiedenis. In deze beide publikaties is bovendien slechts 43% respectievelijk 44%
van de artikelen op archivalia gebaseerd. Beduidend meer op archiefstukken gebaseerde artikelen komen voor in de Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek (beide ook met een hoger dan het gemiddelde aantal archiefreeksen per artikel)
en het Tijdschrift voor zeegeschiedenis. De lage cijfers voor het Bulletin en het
Jaarboek vrouwengeschiedenis hangen onder andere samen met het gebruik van
interviews en persoonlijke herinneringen als bron, naast het gebruik van gedrukt
materiaal, zoals kranten en periodieken. Ook in de andere artikelen waarvoor geen
ongedrukte archivalia zijn gebruikt, worden wei gedrukte bronnen aangehaald:
statistieken, rapporten en andere 'gedrukte archivalia'.
Het valt op dat in het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek
ongeveer driekwart van de artikelen op archieven is gebaseerd, terwijl in de, qua
inhoud met datjaarboek vergelijkbare, Textielhistorische Bijdragen bijna de helft
van de artikelen op gedrukte bronnen is gebaseerd. Toch is in beide publikaties het
aantal archiefreeksen per artikel nagenoeg gelijk, zelfs boven het gemiddelde.
Van de 271 belangrijke en fundamentele archiefreeksen werden er 50 in de Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg en 56 in het Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek (samen 39%) aangehaald. Op enige afstand
volgden heUaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijfen Techniek met 39 en het
Tijdschrift voor sociale geschiedenis met 34 belangrijke en fundamentele archiefreeksen. In het Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging werden weliswaar niet
meer dan 19 belangrijke en fundamentele archiefreeksen aangehaald, maar zij
vormden wei 60% van aile in dat tijdschrift gebruikte archiefreeksen. In de Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg en in de Textielhistorische Bijdragen vormden de belangrijke en fundamentele archiefreeksen 48%
respectievelijk 47% van aile daarin genoemde archiefreeksen. In dit opzicht kwamen ook het Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek en Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek boven het gemiddelde van 39% uit. Veel
lager scoorde het Tijdschrift voor sociale geschiedenis (24%), wat betekent dat de
daarin geciteerde archiefreeksen gemiddeld minder belangrijk of fundamenteel
waren.
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4. Conclusies
Ook in ons onderzoek bleek de sociaal-economische geschiedenis in ruime mate
zich te baseren op archieven: meer dan de helft (54%) van de artikelen. Zowel
Millers eerste als zijn laatste vaststelling (hierboven aangehaald) zullen ook voor
Nederland opgaan. Maar dat in 46% van de artikelen volstaan kon worden met
gedrukte primaire bronnen en secundaire literatuur zou toch te denken moeten
geven. 18 Te weinig wordt de archiefgebruiker geattendeerd op het bestaan van
gedrukte rapporten, statistieken en verslagen, 'gedrukte archivalia' die samen met
het andere archiefmateriaal benut kunnen worden. Door, in samenwerking met
bibliotheken en documentatiecentra, dergelijke bronnen ook aan de archiefgebruiker aan te bieden, zou de archiefbenutting kunnen verbeteren. 19 Daarvan zou waarschijnlijk vooral het proces-georienteerde onderzoek (zie de lage score van de
demografie) kunnen profiteren. Millers vijfde aanbeveling wijst daar ook op. Het
vele gebruik (16%) van archieven in 'overige instellingen' (daaronder vooral bedrijven en andere archiefvormende eigenaren) onderstreept het belang van een
goede registratie door het Centraal Register van Particuliere Archieven en het
BedrijfsArchieven Register van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief
(BARN).
Anders dan Miller doet, zou men uit het hoge gebruik van gedrukte bronnen
kunnen concluderen dat de sociaal-economische geschiedenis meer bron-gericht
(of: afhankelijk) dan vraag-gericht is. Ook de voorkeuren voor de makkelijker
toegankelijke particuliere archieven boven de overheidsarchieven en voor 1geeeuwse bronnen wijzen daarop. Het relatief geringe archiefgebruik in het Jaarboek voor vrouwengeschiedenis en de lagere score van het Tijdschrift voor sociale
geschiedenis op belangrijke en fundamentele archiefreeksen zijn aanwijzingen voor
kwantitatieve en kwalitatieve onderbenutting van archieven. Of men weet niet de
weg naar het archief(vooral: rijks- of gemeentearchiet) Mmen neemt die weg wei,
maar vindt niet de voor het onderzoek belangrijke en fundamentele archiefreeksen. Het in vergelijking met de sociale geschiedenis mindere gebruik van overheidsarchieven door beoefenaren van de geschiedenis van ambacht, industrie en
techniek kan wijzen op een zekere onderwaardering van overheidsarchieven als
bronnen voor de economische geschiedenis. Dit alles maakt Millers vierde aanbeveling voor Nederlandse archiefinstellingen relevant, zeker voor de rijks- en gemeentearchieven die in de ontsluiting van de archieven een achterstand lijken te
hebben op de speciale instellingen. Miller meent: 'It is quite possible that archivists can make as much material available through processing or rewriting and
18 F.C.J. Kete1aar, Voorwerp van archiejwetenschap. Rede ... (Houten 1993) 24 .
19 Een interessant voorbeeld is: R. Deinum, 'Verenigd door vaart '. Gids van de bronnen
betreffende watertransport en havenbedrijven in het IISG en NEHA (Amsterdam 1994)
(IISH Research Papers 14).
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automating their descriptions of existing holdings as they can through making new
acquisitions' .20 voor Nederland moeten we daarbij denken aan een ge'integreerde
aanpak van zowel elektronische toegankelijkheid op verschillende niveaus (automatisering van CRPA en BARN, van archievenoverzichten, archiefinventarissen
en van nadere toegangen) als van verbetering van het (thans nog versnipperde)
aanbod van broncommentaren, thematische gidsen zoals de Cahiers voor lokale
en regionale geschiedenis en dergelijke. En dat alles in samenwerking tussen openbaar en bijzonder archiefwezen, onderzoekers (onderzoeksscholen !) en intermediairs als het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis .
voor wat de acquisitie en selectie van archieven betreft, moeten onderscheiden
worden de macroselectie (welke archieven?) en de microselectie (welke archiefreeksen uit welke archieven?). De hoge gebruiksintensiteit van zich buiten archiefdiensten en speciale instellingen bevindende prive-collecties, semi-statische archi even enzovoorts, is zowel een aansporing om het beleid tot actieve acquisitie
van bedrijfs- en andere particuliere archieven (dat sedert de jaren zestig is ontwikkeld) voort te zetten 21 , als een stimulans voor de komende verkorting van de archiefwettelijke termijn van overbrenging naar rijks- en gemeentearchieven. Dat
laatste zal ook leiden (en moeten worden aangegrepen) tot meer gebruik van archieven van na 1940.
Bij de microselectie moet voorzichtig worden omgegaan met correspondentie
en financiele stukken van particuliere organisaties, die voor de onderzoeker belangrijk en fundamenteel blijken te zijn. Van de overheidsarchieven zijn de financiele stukken kwalitatiefvan minder belang voor het sociaal-economisch onderzoek dan de correspondentie, notulen, jaarverslagen, rapporten en individuele
dossiers. Het is overigens de vraag of dit voor de microselectie relevant is. Miller
wijst er op 'While an awareness of the potential scholarly use ofa given series can
be an important factor in appraisal, only in rare cases should archivists suspect that
one appraisal decision might seriously change the course of historical research '. 22
In dit onderzoek probeerden we verder te kijken dan naar het aantal archiefgebruikers en het aantal in de studiezaal aangevraagde archivalia. Het ging erom
inzicht te verkrijgen in het gebruik van archieven, door bestudering van de artikelen waarvoor die archieven als bron zijn benut. Slechts zelden neemt de archivaris
die moeite: zijn forme Ie verantwoordelijkheid eindigt bij het terbeschikkingstellen van archieven in goede en geordende staat. Maar wil de archivaris ook zijn
opdracht als cultureel agent vervullen, dan moet hij zich interesseren in en zich
betrokken weten bij het gebruik van de archieven. De 'brug tussen brein en bron'
20 Miller a.w. , 391-392 .
21 Ee.1. Kete1aar, ' Openbaar en bijzonder archiefwezen vroeger, nu en in de toekomst'
in: Jaarbo ek van het Katholiek Documentatie Centrum 24 (1994) 48 -56; E.1. Fischer,
J .L.J .M. van Gerwen en G. Reudink, Stap voor stap. Een proeve van macro-selectie inzake
Nederlandse bedrijfsarchieven (Amsterdam-Zeist 1994).
22 Miller a.w. , 391.
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kan aileen gelegd worden als de archivaris op beide oevers actief is.23 Uitbreiding
en methodische verfijning van gebruiks- en gebruikersonderzoek zijn daarvoor
essentieel. Maar reeds nu kan, uit dit onderzoek, de archivaris leren waar het brede
terrein van de bronnen voor de sociaal-economische geschiedenis ontginning behoeft. Zo zouden rijks- en gemeentearchieven nadrukkelijker de overheidsarchieyen als bron voor de geschiedenis van ambacht, industrie en techniek kunnen presenteren, het aanwezige materiaal voor proces-georienteerd onderzoek een
prominentere rol kunnen geven en, evenals overheidsnotulen,jaarverslagen ~n rapporten, een betere ontsluiting. De onderzoeker zal kunnen beseffen dat veel onderzoek berust op een kwantitatief en kwalitatief beperkte hoeveelheid archivalia.
Verbetering van de heuristiek en van de bronnenkritiek lijkt gewenst. In de discussie over selectie van bronnenmateriaal zal verder gekeken moeten worden dan
aileen de overheidsarchieven. Archivaris en onderzoeker kunnen samen bepalen
welke archieven meer en beter geexploiteerd kunnen worden, bijvoorbeeld door
meer en betere 'meta-informatie' in de vorm van gidsen en overzichten, bij voorkeur niet geisoleerd van bibliografische hulpmiddelen.

23 F.C.J. Ketelaar, ' Haren vanuit Den Haag of de brug tussen brein en bron', in: Bibliotheek, wetenschap en cultuur. Opstellen aangeboden aan mr. WR .H. Koops ... (Groningen
1990) 75-86; E. Ketelaar, 'Exploitation of new archival materials', in: Archivum 35 (1989)
189-199.
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Bijlage 1: Geraadpleegde tijdschriften 1987-1992, aantal artikelen over sociaal-economische geschiedenis van Nederland na 1800, zonder en met archiefverwijzingen en aantal aangehaalde archiefreeksen

totaal aantal aantal aantal
aantal % van
aantal artike- artike- artike- archief- totaal
arti- len
len
len
reek- aantal
len zonder met
met
sen archiefver- archief- arreeksen
wij- verwij- chiefzing
zing verwijzing

T. v. soc. gesch.
Stud. soc. ec. gesch. Limburg
lb . gesch. bedrijf en techniek
Econ. soc. hist. lb.
T. v. zeegesch.
Textie1hist. Bijdr.
Bull. Ned. Arb. beweging
lb . vrouwengesch.
Econ . soc. history in the Nether!.

totaal

abs.

perc.

aantal
archiefreeksen
per
artikel

47
18
19
39
17
17
21
18
8

25
4
5
20
5
8
12
10
5

22
14
14
19
12
9
9
8
3

46,8
77,7
73 ,6
48,7
70,5
52,9
42 ,9
44,4
37,5

143
105
97
136
63
58
43
29
28

20,37
14,95
13 ,81
19,37
8,97
8,26
6,12
4,13
3,98

6,50
7,50
6,92
7,15
5,25
6,44
4,77
3,62
9,33

204

94

110

53,9

702

99,96

5,99
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Bijlage 2: Intensiteit van archiefgebruik naar bewaarplaats en gemiddeld per
archiefreeks
incidenteel

sub- belangstanrijk
tieel

x

x

(I)

(2)

rijksarchief
ARA IIII
gemeentearchief
speciale instelling
ministerie/gemeentesecretarie
bibliotheeklmuseum
prive-collectie
overig

40
46
100
29
6
6
8
42

27
24
76
4
4
2

totaal

277

x
(3)

funda- aantal gemidmen- archief- delde
teel reeksen intensiteit per
archiefreeks
x

(4)
3
4
4
6

14

44
30
57
32
10
5
16
48

154

242

3

4
6

114
104
237
71
21
14
31
110

2,08
1,93
1,85
2,21
2,22
2,07
2,42
2,16

29

702

2,03

I
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Bijlage 3 Intensiteit van het archiefgebruik naar archiefreeks

intensiteit

incidenteel

subbestanti- langeel
rijk

funtotaal
bedam enlangrij k
teel
+ fundamenteel
percentage per
soort
archiefreeks

belangrij k
+ fundamenteel
percentage
van :Hle
bel. en
fund.
archiefreeksen

3
2
3
0
0

28
8
26
6
3

53,5
62,5
46,2
0
33,3

5,5
1,9
4,4

110
53
60
27
37

42,7
47,2
41,7
33,3
54,1

17,3
9,2
9,2
3,3
7,4

persoons- enfamiliearehief
brieven
dagboeken
st. betr. funeties
indiv. dossiers
finane. stukken

II
3
13
5
2

2
0

parlieuliere organisalies:
notulen, jaarversl., rapporten
eorrespondentie
st. betr. organisatie
indiv. dossiers
finane. stukken

45
21
22
9
8

18
7
13
9
9

42
23
24
7
19

5
2

overheid:
notulen, jaarversl., rapporten
eorrespondentie
st. betr. organisatie
indiv. dossiers
finane . stukken
basisregistr.

31
31
12
24
10
31

24
9
9
23
II
18

30
31
9
20
2
10

2
2
0
2
2
2

87
72
30
69
25
61

36 ,8
45 ,8
30,0
32,0
16,0
19,7

11 ,8
12,2
3,3
8,1
1,5
4,4

277
39,5

154
21,9

242
34,5

29
4,1

702
100

38,6

100

totaal
percentage

I
0

12
3
9
0

2

0,4

Curricula vitae
R.M . Albers (1966) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en
studeerde in 1991 af in de economische en sociale geschiedenis. Hij werkt aan een
proefschrift over kapitaalvorming in machines, transportmiddelen en voorraden in
de negentiende eeuw.
Correspondentie-adres: RU Groningen, Faculteit der Economische Wetenschappen, Postbus 800, 9700 AV Groningen, e-mail: R.M.Albers@eco.rug.nl.
M.S.C. Bakker (1956) studeerde geschiedenis te Nijmegen en was vanaf 1984
werkzaam aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij, in dienst van het
Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten, onderzoek deed op het gebied
van de geschiedenis van de techniek. In 1989 promoveerde hij op het proefschrift
Ondernemerschap en vernieuwing. De Nederlandse bietsuikerindustrie, 18581919.
Correspondentie-adres: Van Slichtenhorststraat 84,6524 JV Nijmegen.
RJ. van der Bie (1956) studeerde economische en sociale geschiedenis aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Na zijn studie werkte hij enige jaren als docent in
het voortgezet onderwijs. Sinds mei 1990 is hij als AIO verbonden aan de economische faculteit van de VU, waar hij onderzoek doet binnen het Pionierproject
'Reconstructie Nationa1e Rekeningen 1800-1940'. In 1995 promoveerde hij op
een studie van de ontwikkeling van de Nederlandse economie in het tijdvak 19131921.
Correspondentie-adres: Wilhelminastraat 77-1, 1054 VX Amsterdam.
C.A. Davids (1952) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar
hij in 1986 promoveerde op Zeewezen en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815. Van 1978
tot 1988 was hij als universitair docent verbonden aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam; van 1988 tot 1994 als Akademie-onderzoeker aan de Rijksuniversiteit
Leiden. Thans is hij hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Vrije
Universiteit Amsterdam.
Correspondentie-adres: Vakgroep Geschiedenis Vrije Universiteit, De Boelelaan
1105, 1081 HV Amsterdam.
B.P.A. Gales (1953) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Momenteel is hij werkzaam bij de sectie Economische en Sociale Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceerde op het terre in van
de bedrijfsgeschiedenis en de geschiedenis van de particuliere verzekeraars en
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sociale zekerheid. Tevens doet hij onderzoek naar economische groei, technische
veranderingen en ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit in de steenkolenmijnbouw.
Correspondentie-adres: RU Groningen, Faculteit der Economische Wetenschappen, WSN 633, Postbus 800, 9700 AV Groningen.
E. Homburg (1952) studeerde scheikunde in Amsterdam. N a een kort intermezzo
als docent farmacie & samenleving aan de Rijksuniversiteit te Groningen was hij
van 1979 tot 1993 als historisch onderzoeker en universitair docent chemie &
samenleving verbonden aan de sectie scheikunde van de Katholieke Universiteit
Nijmegen. Hij promoveerde in 1993 op Van beroep 'Chemiker': De opkomst van
de industride chemicus en het polytechnische onderwijs in Duitsland (1790-1850),
was vanaf 1989 een van de redacteuren van de serie Geschiedenis van de techniek
in Nederland (1800-1890) en maakt nu dee1 uit van de TIN-20 redactie (Techniek
in Nederland in de twintigste eeuw). Sinds september 1993 is hij als universitair
docent verbonden aan de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit
Limburg.
Correspondentieadres: Parallelweg 9,6245 JL Eijsden.
E. Horlings (1966) studeeerde economische en sociale geschiedenis aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Hij promoveerde in november 1995 op een proefschrift
getiteld The economic development of the Dutch service sector 1800-1850. Trade
and transport in a premodern economy. Hij is thans een van de coordinatoren van
het project 'Reconstructie Nationale Rekeningen 1800-1940' en is tijdelijk betrokken bij het zusterproject aan de Katholieke Universiteit Leuven.
Correspondentie-adres: 1nstituut voor Geschiedenis, Kromme Nieuwegracht 66,
3512 HL Utrecht, e-mail: edwin.horlings@let.ruu.nl
H.1. de long (1958) studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds 1986 als universitair docent verbonden aan de
Faculteit der Economische Wetenschappen aldaar. Hij publiceerde onder andere
over de economische en maatschappelijke effecten van de aardoliewinning in Drenthe en over transport en infrastructuur in Nederland in de negentiende eeuw. Hij
verricht momenteel onderzoek naar de produktie en produktiviteit in de Nederlandse industrie, 1913-1965.
Correspondentie-adres: RU Groningen, Faculteit der Economische Wetenschappen, Postbus 800, 9700 AV Groningen.
l.A. Kamermans (1966) studeerde tot 1992 economische en sociale geschiedenis
en medievistiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sindsdien is hij als AIO werkzaam bij de Vakgroep Agrarische Geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wa-
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geningen en werkt hij aan een promotieonderzoek over de materiele cultuur van de
Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw.
Correspondentieadres: Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep Agrarische
Geschiedenis, Hollandseweg I, 6706 KN Wageningen.
F.C.J. Ketelaar (1944) is algemeen rijksarchivaris en hoogleraar in de archiefwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Leiden, aan welke universiteit hij in 1978 cum
laude promoveerde op het proefschrift Dude zakelijke rechten, vroeger, nu en in
de toekomst. Naast de rechtsgeschiedenis betreft zijn huidige onderzoek het archiefbeheer en het archiefgebruik en hun geschiedenis.
Correspondentie-adres: Rijksuniversiteit Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden,
e-mail: ketelaar@rullet.leidenuniv.nl.
D. van Lente (1952) studeerde nieuwe en theoretische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn dissertatie uit 1988 was getiteld Techniek en ideologie in Nederland 1850-1920. Daarnaast publiceerde hij over drukpers en lezerspubJiek in de negentiende eeuw. Hij is een van de redacteuren van de reeks
Geschiedenis van de techniek in Nederland. Hij is thans universitair docent aan de
faculteit der Historische en Kunstwetenschappen te Rotterdam.
Correspondentie-adres: Prinses Magrietlaan 7, 3051 AM Rotterdam.
H.W. Lintsen (1949) promoveerde, na een studie Technische Natuurkunde, aan de
Technische Universiteit Eindhoven op een proefschrift over het ingenieursberoep
in Nederland in de negentiende eeuw. In 1990 werd hij benoemd tot hoogleraar
Geschiedenis van de Techniek aan zowel de Technische Universiteit Delft als de
Technische Universiteit Eindhoven. Van 1988 tot 1994 was hij hoofdredacteur
van Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne
samenleving 1800-1890. Vanaf 1994 is hij voorzitter van de redactie van het onderzoeksprogramma Geschiedenis van de techniek in Nederland 1890-1970. Het
eerste deel van de serie over dit onderwerp zal verschijnen in 1998.
Correspondentie-adressen: Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Technologie Management, Gebouw TEMA.Z.l6, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven; Technische Universiteit Delft, Faculteit der Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen, De Vries van Heystplantsoen 2, 2628 RZ Delft.
A.P. Oele (1923) volgde een opleiding tot scheikundig ingenieur en werd vervolgens doctor in de technische wetenschappen. Zijn onderzoeksactiviteiten had den
vooral betrekking op steenkoolonderzoek, procestechnologie en technologiebeleid. Hij was tevens burgemeester van Delft en commissaris van de Koningin in
Drenthe. Thans is hij buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam met als vakgebied de belangen en beginselen in de sociaal-democratie.
Correspondentie-adres : Hertogenborch 9, 3992 CE Houten.
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R. Oldenziel (1958) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Van 1981 tot 1911 ontving zij haar opleiding aan verschillende universiteiten in de
Verenigde Staten in sociale, culturele geschiedenis en vrouwenstudies (Smith College, University of Massachussets en Yale University), doceerde Amerikaanse
geschiedenis en promoveerde in 1992 aan Yale University op het proefschrift Gender and the Meanings o/Technology: Engineering in the
1880-1945. Sindsdien is zij werkzaam als universitair hoofddocent aan het Belle van Zuylen Instituut in Amsterdam, waar zij leiding geeft aan het onderzoeksproject 'Gender,
technologie en representatie' .
Correspondentie-adres : Universiteit van Amsterdam, Belle van Zuylen Instituut,
Rokin 84,1012 KX Amsterdam, e-mail: oldenziel@pscw.uva.nl.

u.s.

R.F.J. Paping (1962) studeerde algemene economie en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde 30 maart 1995 op 'Voor een handvol
stuivers '; Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860. Momenteel is hij werkzaam als docent bij de sectie economische en sociale geschiedenis, RU Groningen . Hij houdt zich bezig met kwantitatieve en regionale geschiedenis, onder meer
op het gebied van arbeid, inkomen en bevolking.
Correspondentie-adres: Visserstraat 25,9712 CS Groningen.
A. van Riel (1963) studeerde geschiedenis en economie aan de Rijksuniversiteit
Leiden en de Freie Universitat Berlin. Sinds februari 1991 is hij als 010 verbonden aan het Pionierproject 'Reconstructie Nationale Rekeningen 1800-1940'. Daarvoor was hij verbonden aan de vakgroep Algemene Economie van de RU Leiden .
Behalve met onderzoek naar economische groei houdt hij zich bezig met arbeidseconomie en de 'Public Choice' - theorie, een deelgebied binnen de economische
wetenschap dat politiek-economische interactie bestudeerd. Over dit laatste onderwerp gafhij gastcolleges op onder andere de economische faculteiten van Harvard en Yale.
Correspondentie-adres: Vakgroep Sociale en Economische Geschiedenis RU
Utrecht, Kromme Nieuwegracht 66,3512 HL Utrecht, e-mail: riel@let.ruu.nl.
J. Schot (1961) studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit.
Tussen 1989 en 1991 was hij verbonden aan het Studiecentrum voor Technologie
en Beleid van TNO. Sinds 1991 is hij werkzaam aan de Universiteit Twente bij de
vakgroep filosofie van wetenschap en technologie. In 1991 promoveerde hij op
een proefschrift over 'Maatschappelijke Sturing en Technische Ontwikkeling'. Hij
is als redacteur verbonden aan de projecten Geschiedenis van de techniek in Nederland 1800-1890 en 1890-1970. Tevens is hij oprichter en Europees coordinator
van het Greening ofIndustry Network.
Correspondentie-adres: Landmetersveld 722, 7327 KK Apeldoorn.
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S. Stuurman (1946) is hoogleraar Europese Ontwikkeling Studies aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam . Onderzoeksterreinen: geschiedenis van de politi eke theorie, ontwikkeling van het liberalisme, zeventiende-eeuws Frans feminisme en de
vroege Verlichting. Recente publikaties: Wacht op onze daden. Het liberalisme en
de vernieuwing van de Nederlandse staat en Staatsvorming en politieke theorie.
Drie essays over Europa.
Correspondentie-adres: Faculteit Historische en Kunstwetenschappen, Erasmus
Universiteit, Woudestein Gebouw L-3, Postbus 1738,3000 DR Rotterdam.
A. Szasz is oud-directeur van de Nederlandsche Bank en bijzonder hoogleraar
Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam.
Correspondentie-adres: Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam.
B. Theunissen doceert de geschiedenis van de natuurwetenschappen aan de Un iversiteit Utrecht. Zijn belangstelling richt zich in het bijzonder op de geschiedenis
van de biologie in de peri ode 1860-1940. Binnenkort verschijnt zijn (samen met
R. Visser geschreven) De welten van het leven. Historische grondslagen van de
biologie 1750-1950.
Correspondentie-adres: Instituut voor Geschiedenis van de Natuurwetenschappen,
Nieuwegracht 187,3512 LM Utrecht.
G.H. W. Vanpaemel doceert aan de Economische Hogeschool Sint Aloysius (Brussel) en is bijzonder hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen in de
Nederlanden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek betreft de
relatie wetenschap en cultuur in Belgie en Nederland, met nadruk op de negentiende eeuw.
Correspondentie-adres: Faculteit Natuurwetenschappen, Vakgroep Filosofie, Postbus 90110, 6500 GL Nijmegen.
G.PJ. Verbong (1955) studeerde technische natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven met als specialisatie geschiedenis van de techniek. Na zijn
promotie in 1988 op Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in
Nederland, 1835-1920 deed hij, met steun van NWO, onderzoek naar de relatie
tussen wetenschapen en techniek in Nederland in de negentiende eeuw. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in deel V van de serie Geschiedenis van
de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890.
Momenteel is hij als universitair docent werkzaam bij de sectie Geschiedenis van
de Techniek van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij maakt ook dee I uit
van de redactie van het vervolgproject Techniek in Nederland in de twintigste
eeuw. Hierin is hij verantwoordelijk voor het cluster Energie.
Correspondentie-adres: Technische Universiteit Eindhoven, Fac. Technologie
Mangement, Gebouw TEMA.Z.13, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven.
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L.D. Westera (1963) studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1989 het doctoraal examen Nieuwe Geschiedenis
aflegde. Hij is momenteel doende met de voltooiing van zijn proefschrift 'Met list
en vlijt '. Overheden en ondernemers en de internationale handel in kanonnen
onder de Republiek. Hij publiceerde onder meer over de boekhouding van de VOc.
Correspondentie-adres : Zeeburgerstraat 58, 1018 AG Amsterdam.
Veronie B.M. Willemars (1966) studeerde Engels en Frans aan de Rijkshogeschool,
Opleiding TolkiVertaler in Maastricht en Amerikanistiek aan de Universiteit van
Amsterdam. Haar interesse gaat vooral uit naar vrouwen, arbeid en techniek en zij
bereidt een proefschrift voor over Scientific Management vanuit een feministisch
perspectief. Zij is werkzaam bij de Europese Culturele Stichting als Grants Officer.
Correspondentie-adres: Keerpunt 2, 1013 DK Amsterdam.
1.T.W.H. van Woensel (1968) studeerde sociaal-economische geschiedenis aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen. In 1992 studeerde hij af op een onderzoek naar
de aanleg en financiering van de spoorlijn Tilburg-'s-Hertogenbosch-Nijmegen.
Tijdens zijn dienstplichttijd schreefhij het jubileumboek 50 jaar Technische Dienst
in Beweging. Sinds 1994 is hij werkzaam als wetenschappelijk medewerker van
het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland in Lelystad. In dienst van dit centrum schreefhij het boek Woningbouwvereniging Lelystad 1977-1993. Momenteel werkt hij aan een publikatie over de ontwikkeling van het kerkelijk leven en
kerkbouw in de Flevopolders.
Correspondentie-adres: Zandbank 200, 8224 ZN Lelystad.
W.J. Wolff (1921) studeerde werktuigbouwkunde aan de TH Delft en studeerde in
1949 af in het vakgebied bedrijfsorganisatie. Van 1949 tot 1953 was hij bedrijfsleider van de gereedschapswerktuigen fabriek van de NV Nederlandse Machinefabriek Hembrug te Zaandam en vervolgens van 1954 tot 1963 bedrijfsleider van
het produktiebedrijfSchiphol van de Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek
Fokker. Van 1963 tot 1983 was hij achtereenvolgens bedrijfsdirecteur van de vestiging Kleefse Waard van de Nederlandse viscosebedrijven van de AKU te Amhem; directeur Research, Development en Technische Service van de industriele
garens divisie van Enka-Glanzstoff; en voorzitter van de directie van Akzo Nederland te Amhem. Naast, en na, deze werkzaamheden bekleedde hij bestuursfuncties in de ingenieursvereniging KIVI, de managementsvereniging NIVE, de COPSER, het VNO, het AWV, het Rhedens Lyceum, de Academie voor de Beeldende
Kunsten te Arnhem, en enige commissariaten. Van 1984 tot 1989 was hij President
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en van 1988 tot 1994 voorzitter van de
Stichting Historie der Techniek.
Correspondentie-adres: Rosendaalseweg 22, 6891 DG Rozendaal.

