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Het vertrek van Mercurius.
Historiografische en hypothetische verkenningen van
het economisch wedervaren van Antwerpen in de
tweede helft van de zeventiende eeuw l
ILJA VAN DAMME

1. Inleiding
De zeventiende eeuw, en meer in het bijzonder de periode tussen de Vrede van
MUnster (1648) en de Vrede van Utrecht (1713), heet in de Belgische historiografie een 'siecle de malheur' te zijn.2 Sporen hiervan zijn in praktisch elke negentiende-eeuwse verhandeling terug te vinden. 3 Zo sprak het bekroonde werk van
Briavoinne niet zonder romantische weemoed over deze peri ode als 'La plus fuDit artikel is gedeeJtelijk gebaseerd op mijn onuitgegeven licentiaatsverhandeling Her
ve rtrek van Mercurius of de semi-periferisering van Antwerpen in de tweede helft van de
ze ventiende eeuw (K.U.Leuven, 2001). Ik bedank hierbij in de eerste plaats de promotor
van mijn thesis, Prof. Dr. E. Aerts (K.U.Leuven), en co-promotor, Prof. Dr. B. Blonde
(UFSIA). Dank ook aan Dr. H. Deceulaer, Dr. O. Gelderblom, Prof. Dr. A. Balis, Prof. Dr.
G. Devos en aile andere vrienden en collegae voor raadgevingen en kritiek. Volgende
afkortingen werden gebruikt: SAA = Stadsarchief Antwerpen; Pk = Privilegiekamer; T =
Tresorij.
2 Naar een voor scholieren opgesteld boekje van Godefroid Kurth uit 1905, met de titel
'Manu el d'histoire de Belgique a I 'usage de l 'enseignement'. Lees hierover 1.A. van Houtte,
'Onze zeventiende eeuw, "ongelukseeuw"?' , in: l.A. van Houtte, Essays on Medieval and
Early Modern Economy and Society (Leuven 1977) 109, een herdruk van het gelijknamige artikel van Van Houtte, oorspronkelijk gepubliceerd in: Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voo r Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie.
Klasse der Letteren, 15, 8 (Brussel 1953).
3 Een diepgaand hi storiografi sch en cultureel onderzoek ter zake blijft echter aangewezen. Een (te) korte aanzet hiertoe is te vinden in P. Lenders, 'Le "siecle de malheur" une
denomination controversee sans rapport avec la realite?', in: E. Aerts e.a. (red.), Studia
Historica Oeconomica. Liber Amicorum Herman van der Wee (Leuven 1993) 173-174.
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neste de toutes pour la Belgique' , een tijd die One connut plus que de mauvais
jours'.4 Eenzelfde stemming kenmerkt ook de sombere wijze waarop Henri Pirenne het einde van het Spaanse regime schetste in zijn invloedrijke 'Histoire de Belgique'.5 Eerst Jan van Houtte pleitte, ondertussen alweer bijna een halve eeuw
geleden, voor meer nuancering en vooral concreet onderzoek naar het sociaal en
economisch welvaren van stad en platteland in de zeventiende eeuw. Zelftrachtte
hij aan te tonen dat Antwerpen - het onderwerp van dit artikel-lang niet 'de in
doodslaap gehulde stad' uit de historische legende was. 6
Belgische historici staan met hun onzekerheid over het karakter van de zeventiende eeuw zeker niet aileen. In Nederland worden geJijkaardige discussies gevoerd over de vermeende neergang van de RepubJiek na 1650. 7 Van Houttes vraagstelling - 'Onze zeventiende eeuw, 'Ongelukseeuw'?' - maakt dan ook deel uit
van een internationaal en uiterst complex debat over het al dan niet bestaan van
een 'zeventiende-eeuwse crisis '. In 1954 al typeerde Roland Mousnier de zeventiende eeuw als een tijdvak van diepgaande en alomvattende 'crisis', die elke tijdgenoot beroerde 'dans tout son etre'.8 In hetzelfde jaar bemerkte ook Erik Hobsbawm een 'overall crisis of the European economy' in de zeventiende eeuw. 9
Sindsdien is een hele warwinkel aan feiten, berekeningen en interpretaties de re4 M.N. Briavoinne, Memoire sur I' etat de la population, des fabriqu es, des manufactures et du commerce dans les provinces des Pays-Bas, depuis Albert et Isabelle jusqu ' a la
fin du siixle dernier (Brussel 1841) 28-29 .
5 H. Pirenne, Histoire de Belgique, dl. 5 (Brussel 1921) 5: 'Elle (Belgie] supporte passivement les calamites qui s'abbattent sur elle; elle accepte son sort, tout en conservant
dans un avenir trop long a paraftre, une confian ce que rappelent encore, dans tant de
villages flamands, ces enseignes d 'auberge don 't l'inscription naive: In de hoop van vrede, 'a l'espoir de la paix', prolongue jusqu' a nos jours comme un soupir de resignation'.
6 Van Houtte, 'Onze zeventiende eeuw' , 121. Aan te vullen met J.A. van Houtte, 'Dedin et survivance d' Anvers (1550-1700)', in: Van Houtte, Essays, 181-20l. Eerder had H.
van Werveke reeds een poging tot relativering ondernomen: ' Beschouwingen over het
economische leven in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de XVIIe en XVIIIe eeuw', in:
Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht, 61 (1940) LxxxiiC.
7 Lees voor een meer uitgebreide discussie J.L. van Zanden, 'Dutch economic history of
the period 1500-1940: a review of the present state of affairs', in: Economic and social
history of the Netherlands, 1 (1989) 15-17; J.L. van Zanden, 'De economie van Holland in
de peri ode 1650- 1805: groei of achteruitgang? Een overzicht van bronnen, problemen en
resultaten ', in : Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden,
102 (1987) 562-609.
8 R. Mousnier, Histoire generale des civilisations, dl. 4: Les XVle et XVIIe siecles
(Parijs 1954) 142: 'Le XVlIe siecie est l'epoque d 'une crise qui affecte tout l'homme dans
toutes ses activites, economiques, sociales, politiques, religieuses, scientifiques, artistiques,
et dans tout son etre, au plus profond de sa puissance vitale, de sa sensibilite et de sa
volonte'.
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vue gepasseerd, maar onduidelijkheid rond de 'crisis' in de zeventiende eeuw blijft
bestaan. Zoals Jan de Vries meer dan twee decennia geleden aan gaf: 'The charac-

ter of the seventeenth-century economic crisis exhibits complexities that do not
yield to simple explanations' . 10
De vraag of er zich iiberhaupt weI een 'zeventiende-eeuwse crisis' voordeed,
wordt tegenwoordig affirmatief beantwoord. 11 Eveneens is er een zekere consensus dat Spanje en Italie vroeger (reeds in de eerste helft van de zeventiende eeuw)
en zwaarder (zowel agrarisch, commercieel als industrieel) werden getroffen door
een omslag in de conjunctuur, dan het Noorden (Engel and en de Nederlanden).12
Over de invulling en de verklaring van de zeventiende-eeuwse crisisverschijnselen bestaan echter nog steeds de grootste verwarring en discussie. 13 Twee stromingen zijn hier dominant: een politieke en een economische.
Trevor-Roper was een van de eerste historici om de 'algemene zeventiendeeeuwse crisis' vooral als een politieke crisis te bekijken. De talrijke boerenopstanden over heel Europa, de Frondes in Frankrijk (1648), de onthoofding van Karel r
in Engeland (1649), de aanhoudende oorlogsvoering - al die tekenen wezen op de

9 E.1. Hobsbawm, 'The crisis of the seventeenth century', in: T. Aston (red.), Crisis in
Europe 1560-1660. Essays from Past and Present (Londen 1965) 5-58. Herdruk van een
gelijknamig artikel, in: Past and Present, 5 en 6 (1954) .
10 1. de Vries, The Economy of Europe in an Age of Crisis J600-1750 (Cambridge 1976)
21. Lees ook de opmerking van 1. Wallerstein, The Modern World-System II. Mercantilism
and the consolidation of the European World-Economy, 1600-1750 (Boston, San Diego,
New York, Londen, Syndney, Tokyo en Toronto 1980) 129: 'Periods of downturn are
much more complex. First of all, they are much more visible uneven. There is regression,
stagnation, withdrawal, bad times - but not badfor everyone'.
II Onderzoekers hebben echter meer oog gekregen voor de sterke geografische diversiteit. Lees bijvoorbeeld Wallerstein, The Modern World-System II, 13-34; en W.M. Zappey,
'De economische crisis van de zeventiende eeuw', in: H. Baudet en H. van der Meulen
(red.), Kernproblemen der economische geschiedenis (Groningen, 1978) 103 : 'algemene
uitspraken hierover [de 'algemene crisis' van de zeventiende eeuw] zijn zinledig, immers
de situatie is per 'economisch landschap' te zeer verschillend'.
12 Lees N. Steensgaard, 'The Seventeenth-Century Crisis' , in: G. Parker en L.M. Smith
(red.), The general crisis of the Seventeenth Century (Londen, Henley en Boston 1978)
26-56; R. Baetens, De nazomer van Antwerpens welvaart. De diaspora en het handelshuis
De Groote tijdens de eerste helft der zeventiende eeuw, dl. I (Brussel 1976) 50-51. De
'Gouden Eeuw' van de Verenigde Provincien toont bijvoorbeeld overtuigend aan dat er
chronologische en regionale verschillen waren inzake de lengte en intensiteit van de crisis.
Lees hierover 1. Schaffer, 'Viel onze "Gouden Eeuw" in een tijdvak van crisis?', in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 78 (1964) 45-72.
13 Lees hiervoor onder meer G. Parker en L.M. Smith, 'Introduction', in: Parker en Smith
(red.), The General Crisis, 1-25.
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ontbinding van het politi eke Iichaam van het Ancien Regime. 14 Politi eke verklaringen waren altijd al deel van de interpretatie van de zeventiende-eeuwse crisis
van de Spaanse Nederlanden. Pirenne en de Belgicistische historici die hem voorafgingen, beschreven de 'siecle de malheur' hoofdzakelijk in politieke termen.
Via het 'dictaat' van MUnster evolueerden de Zuidelijke Nederlanden - in de WOOfden van Michel Huisman (de schrijver van 'La Belgique commerciale so us
l 'Empereur Charles V/, uit 1902) - tot 'tributaire de La Hollande' .15 Tegenover de
agressieve commerciele politiek van Holland, stonden Antwerpen en andere industriele centra van de Zuidelijke Nederlanden machteloos. De gevolgen van die
suprematie waren uiteindelijk rampzalig voor het Zuiden, en brachten landbouw,
industrie en handel in een diepgaande 'crisis'. Latere interpretaties van de 'crisis '
in de Zuidelijke Nederlanden wogen niet enkel de Republiek schuldig. De desinteresse van Spanje; de oorlogszuchtige intenties van Lodewijk XIV; het fnuikend
mercantilisme van onder meer Engeland: het waren aIle politieke factoren die verantwoordelijk werden gesteld voor het vermeende politiek, econornisch en cultureel verval. 16
Precies die soms wat ' botte' politiek-exogene verklaringen - zo prominent aanwezig in het verhalend bronnenmateriaal- wenste Van Houtte en anderen vervangen te zien door een sociaal-economische analyse. 17 Economisch geinspireerde
verklaringen van de zeventiende-eeuwse crisisverschijnselen vielen op hun beurt
uiteen in een duizelingwekkende caleidoscoop van standpunten. Omvattende malthusiaanse, monetaristische, (neo-) marxi stische, cyclische en zelfs klimatologische (de zogenaamde 'Kleine IJstijd ' van de zeventiende eeuw) modellen werden
opgesteld, maar niet zelden inadequaat bevonden. 18
Hoewel de krachtlijnen van dit oude en complexe debat over de zeventiende
eeuw niet meer weg te denken zijn uit de hedendaagse nationale en internationale
geschiedschrijving, blijven vele vragen inzake chronologie, intensiteit en verkla14 H.R. Trevor-Roper, 'The general crisis of the seventeenth century', in: Aston (red.),
Crisis in Europe, 59-95. Lees in dezelfde bundel ook de kritiek op deze these: TrevorRoper's 'general crisis '. Symposium, 97-116.
15 Geciteerd uit: P. Geyl , 'Een historische legende. Het Zuid-Nederlandse tarief van 21
december 1680', in: Geyl (red.), Kernproblemen van onze geschiedenis (Utrecht 1937)
135-136.
16 Lees het 'magnum opus' van P. Geyl, Geschiedenis van de Nederlandsche stam, 3 dl.
(Amsterdam, 1930-1937) ; en het ruimschoots met politieke verklaringen gelardeerde J.I.
Israel, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall (Oxford 1998) 739-748. Ook
Baetens, De nazomer, dl. 2, 163 is van mening dat de economische conjunctuur in de
Zuidelijke Nederlanden 'eenze(fde koers' volgde als de politieke.
17 Lees hiervoor bijvoorbeeld Baetens, De nazomer, dl. I , 35-36.
18 Wallerstein, The Modern World-System fl , 3-9. Volgens Wallerstein doet dan ook elke
verklaring van de zeventiende-eeuwse crisis reeds impliciet een uitspraak over 'one's presuppositions about the modern world'.
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ring onbeantwoord. Dat heeft uiteraard aJles van doen met onze nog steeds beperkte kennis van de concrete zeventiende-eeuwse werkelijkheid. Zeker voor de
Zuidelijke Nederlanden blijft de regionale inkleuring van een zo breed en complex begrip als de 'zeventiende-eeuwse crisis ' onvoldoende uitgewerkt. 19 Het waren vooral de glansperiodes van het verI eden die aile aandacht kregen. 20 Tot die
historiografische leemte wil dit artikel een bijdrage leveren. Als studieobject werd
het laat zeventiende-eeuwse Antwerpen gekozen . Die geografische beperking is te
begrijpen vanuit de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek. In tegenstelling tot de rest van de Zuidelijke Nederlanden, of zelfs Brabant, zijn de golven
van de zeventiende-eeuwse conjunctuur veel beter gekend en bestudeerd voor
Antwerpen .21 Terwijl een studie van bijna elke andere Zuid-Nederlandse stad of
regio zich nog in hoofdzaak moet buigen over dataverzameling en beschrijving,
biedt de casus Antwerpen aan de vorser de mogelijkheid reeds dieper te peilen
naar de impact en de verklaring van de zeventiende-eeuwse crisis.
In de eerste plaats wil dit artikel een langetermijnvisie ontwikkelen op het wedervaren van Antwerpen. Het wil suggereren dat de economische ontwikkeling
van de Scheldestad in de zeventiende eeuw slechts is te begrijpen vanuit haar
handelskapitalistische orientering in de zestiende eeuw. Om die reden werd een
chronologische opbouw gevolgd: vertrekkend in de 'Gouden Eeuw' van Antwerpen (de zestiende eeuw), en lopend over de eerste helft van de zeventiende eeuw,
zal uitvoerig worden ingezoomd op de tweede helft van de zeventiende eeuw, de
zo veelbesproken 'Ongelukseeuw ' .22 Er wordt onderzocht wanneer Antwerpen 'crisisverschijnselen' moest doorwinteren, en van welke aard en omvang die waren.
In de tweede plaats zal een 'actor-gericht' perspectief worden gehanteerd. Hierbij
wordt geen generaliserende politieke of economische verklaring getoetst, maar
juist ingezoomd op de concrete gedragingen van historische individuen of act19 Lees bijvoorbeeld H. Deceulaer, PLuriforme patronen en een verschiLLende snit. Sociaal-economische, institutioneLe en cuLturele transformaties in de kLedingsector in Antwerpen, BrusseL en Gent, ca. 1585-ca 1800 (Amsterdam 2001) 159: '[er blijftl vaak nog
onduideLijkheid over de intensiteit en de precieze periodisering van de verzwakking in de
conjunctuur [van de zeventiende eeuw]'; en de rake opmerkingen in het nog te verschijnen

artikel van E. Aerts, Welvaart en welzijn in de zogenaamde Ongelukseeuw, in: (ter perse
voor de Geschiedenis van Brabant).
20 Hierin wijkt de 8elgische historiografie trouwens geenszins af van de internationale
norm. Voor een ' herwaardering' van peri odes van neergang in de geschiedenis, lees 1.K.1.
Thopson, Decline in history. Th e european experience (Cambridge 1998).
21 Voor een uitvoerige, kwantitatief onderbouwde beschrijving van het zeventiende-eeuwse
Antwerpen, lees Van Damme, Het vertrek van Mercurius, 47-109.
22 Dr. M. Limberger begint in januari 2003 in samenwerking met de Universiteit van
Amsterdam (M.C 't Hart) aan een nieuw onderzoeksproject waarin een langetermijnvisie
op de Antwerpse geschiedenis domineert. Hierbij zal de path dependency (een aan de
institutionele-economie ontleend begrip) van de Antwerpse instituties centraal staan.
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oren. De actoren die daarbij gedurende twee eeuwen worden gevolgd zijn de groothandelaars. Hun investeringsgedrag lag uiteindelijk mede aan de basis van de handelskapitalistische orientering in de zestiende eeuw, en - zoals aan de hand van
een eigentijds, op origineel bronnenmateriaal gebaseerd vertoog wordt genIustreerd - aan de economische verzwakking van Antwerpen in de late zeventiende
eeuw. Dit artikel tracht zo een dubbele bijdrage te leveren tot onze kennis van het
verleden: enerzijds door een beter begrip te bepleiten van de befaamde 'crisis van
de zeventiende eeuw'; anderzijds door een vollediger kijk te ontwikkelen op het
Antwerpse handel sleven na 1650.

2. In de greep van het handelskapitalisme: het wedervaren van een commerciele metro pool
De gloriedagen van Antwerpen
Wanneer het zestiende-eeuwse Antwerpen besproken wordt, lijkt het alsof wij een
authentiek succesverhaal te horen krijgen. 23 Reeds van bij het begin steunde de
Scheldestad echter op een weliswaar zeer winstgevende, maar ook uiterst wankele
basis: de handel. Van niet meer dan een binddraad in het stedelijk weefsel van de
Zuidelijke Nederlanden in de veertiende eeuw, ontpopte de stad zich in de loop
van de vijftiende en de zestiende eeuw tot het centrum van de toenmalige wereldeconomie. Die spectaculaire groei dankte Antwerpen in de eerste plaats aan een
florerende handelssector. Het convergeren van Portugese, Engelse en Duitse handelsstromen gaf de stad haar aanzien, maar maakte haar ook uiterst afhankelijk
van structurele wijzigingen in de internationale handelscircuits.24 De doorbraak
van het handelskapitalisme stelde immers een zo hoog mogelijke investeringselasticiteit centraal, die de kooplui enkel konden realiseren door een minimum aan
vast kapitaal (zoals manufacturen, werkuitrusting, opslagplaatsen, enzovoort) in
23 Het standaardwerk bij uitstek over de spectaculaire internationale expansie van Antwerpen op het einde van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw, is nog steeds: H.
van der Wee, The growth of the Antwerp market and the European economy (fourteenthsixteenth centuries), 3 dl. (Den Haag 1963). Ook de interne dynamiek van de 'Antwerpse
gloriedagen' werd uitmuntend onderzocht door W. Brulez, De firma Della Faille en de
internationale handel van Vlaamse firma's in de zestiende eeuw (Brussel 1959). Een uitstekende recente synthese is van de hand van M. Limberger, ' "No town in the world
provides more advantages": economies of agglomeration and the golden age of Antwerp',
in: P. O' Brian, Urban achievement in Early Modern Europe. Golden ages in Antwerp,
Amsterdam and London (Cambridge 200 I) 39-62.
24 H. van der Wee, ' Industrial dynamics and the process of urbani zation and de-urbanisation in the Low Countries from the Late Middle Ages to the eighteenth century. A synthesis', in: H. van der Wee (red.), The Rise and decline of urban industries in Italy and in the
Low Countries (late Middle Ages-Early Modern Times) (Leuven 1988) 321-323.
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eigen beheer te houden. 25 Het gebruik van halfgeschoolde en zelfs ongeschoolde
arbeid - op zichzelf een gevolg van de arbeidsverdeling en -specialisatie die het
zestiende-eeuwse Antwerpen in toenemende mate karakteriseerde - bevorderde
eveneens de investeringselasticiteit van de ondernemers. Uiteindelijk trachtten de
handelaars de kosten die met de productie van elk economisch goed gepaard gingen zo veel mogelijk te externaliseren. De organisatie van arbeidsrelaties, de aankoop van werkplaatsen en uitrusting, kortom al de zaken die bij een productieproces komen kijken, lieten zij volledig over aan de meesters van de verschillende
am bach ten . Enkel de handelaars reserveerden voor zich het alleenrecht om ten
allen tijde en zonder noemenswaardige problemen hun productieprocessen naar
gebieden met lagere lonen en lagere productiekosten over te brengen.
Na de oorspronkelijke impetus van de handel, ontwikkelde de Scheldestad echter al snel een eigen krachtige industriele dynamiek. Die kwam onder meer tot
uiting in de opbloei van de zijde-industrie, het tapijtweven, de diamantslijperij, de
bouw- en brouwnijverheid, enzovoort. In bijna elke industriele sector te Antwerpen kon rond het midden van de zestiende eeuw een koortsachtige activiteit worden waargenomen. 26 GeJijklopend met deze ontwikkelingen werd Antwerpen een
van de leidinggevende financiele centra in Europa, in staat om de imperiale preten ties van het Habsburgse rijk te bekostigen. Spoedig bevruchtte het economisch
gewicht van de metropool heel de Lage Landen, al waren de effecten hiervan wellicht niet onverdeeld positief. In de schaduw van Antwerpens permanente wereldmarkt kwijnden vele plaatselijke handelsactiviteiten van de zogenaamde 'smalle
steden' van Brabant wegY In de Scheldestad zelf gaven de enorme commerciele
successen aanleiding tot het afstemmen van de institutionele structuur op de belangen van de groothandelaars. De handelskapitalistische orientering van Antwerpen

25 De volgende bespreking van het handelskapitalisme is hoofdzakelijk gebaseerd op C.
Li s en H. Soly, ' Different paths of development. Capitalism in the Northern and Southern
Netherlands during the Late Middle Ages and the Early Modem Period', in: Review, 20
(1997) 230-232. Dit tijdschrift wijdde dat jaar een speciaal nummer aan de problematiek
van het handelskapitalisme met onder meer ook bijdragen van 1. Wallerstein, 243-254 en
1.L. van Zanden, 189-192 en 255-267.
26 Lees A.K.L. Thijs, ' Structural changes in the Antwerp industry from the fifteenth to
eighteenth century ', in: Van der Wee (red.), The Rise and decline, 207-208; H. Soly, Urbanisme en kapitalisme in de zestiende eeuw. De stedebouwkundige en industriele ondernemingen van Gilbert van Schoonbeke (Brussel 1977).
27 Lees hiervoor R. van Uytven, ' In de schaduw van de Antwerpse groei: het Hageland in
de zestiende eeuw ', in : Bijdragen tot de geschiedenis, 57 (1974) 171-188 ; B. Blonde, ' The
"reconquista" and the structural transformations in the economy of the Southern Netherlands ', in: Las Sociedades lbericas y el mar afinales del sieglo XVI, dl. 5 (z.p . 1998) 192195; B. Blonde en R. van Uytven , 'De smalle steden en het Brabantse stedelijke netwerk in
de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd ' , in : Lira Elegans, 6 (1996) 139-150.
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werd ten op zichte van de bredere sociale middens gerechtvaardigd door de creatie
van een handelsretoriek, naar An Kint 'the ideology of commerce' genoemd. 28
Want handel- zo luidde de retoriek - gaf niet enkel meeropbrengsten aan de groeiende handelsgemeenschap, maar bevoordeelde ook steeds bredere lagen van de Antwerpse bevolking door de creatie van werkgelegenheid en welvaart. De handelskapitalistische praktijken van de Mercator gloriosus, die sinds de Middeleeuwen
met argusogen werden gevolgd door de geestelijke en politieke instanties, vonden
met andere woorden hun legitimering en moreel vernis in de handelsideologie. 29
Deze handelsideologie promootte onder brede lagen van de bevolking de idee
dat de Antwerpse welvaart verbonden was met en terug te voeren op de handel.
Het zestiende-eeuwse Antwerpen werd bijvoorbeeld door het stadsbestuur als 'coopstadt' voorgesteld, een plaats waar het gemeenschappelijk belang onlosmakelijk
het behoud en de bevrediging van de handelsgemeenschap diende. Ook in de erg
populaire en wijdverspreide astrologische voorspellingen, de zogenaamde 'prognostieken ' , yond de handelsretoriek zijn ingang. Ais het handeldrijven vlot verliep, wees de stand van de hemelliehamen op soeiale rust en welvaart. Het omgekeerde dreigde bij de verstoring van het handelsleven. 30 Eenzelfde boodsehap werd
tijdens rituele processies, 'ommegangen' en Blijde Intredes aan drommen kijklustigen meegegeven .3 1
Het rederijkerstoneel uit het midden van de zestiende eeuw weerspiegelde dan
weer de appreciatie van de brede Antwerpse middengroepen voor de aanwezige
handelsgemeensehap. De toneelteksten benadrukten dat zonder de handelaar
ambachtsman noeh landbouwer de nodige kopers en markten yond voor de afzet
van zijn producten; en al evenmin makkelijk toegang had tot krediet wanneer de
nood het hoogst was. 32 Door visuele kunstenaars werd Antwerpen vanaf de zestiende eeuw op stereotiepe wijze geportretteerd vanaf het ' Vlaamse hoofd' (de
huidige Linkeroever). Enkel daar had men immers een schitterend zieht op de
Antwerpse rede. Antwerpen werd voorgesteld als mercatorum emporium, waar
handel en seheepvaart op de Sehelde borg stonden voor welvaart en welzijn.33
Mercurius troonde op zulke afbeeldingen als god van de handel boven de stad.
28 A. Kint, The ideology of commerce: Antwerp in the sixteenth century, in: P. Stabel e.a.
(red.), International trade in the Low Countries (14th -16th centuries). Merchants, organisation, infrastructure (Leuven 2000) 213-222.
29 Lees over de argwaan van kerk en staat ten opzichte van de handelaar bijvoorbeeld P.
Soetaert, De Bergen van Barmhartigheid in de Spaanse, de Oostenrijkse en de Franse
Nederlanden (1618-1795) (Brussel 1986) 44-66.
30 H. Pleij , 'Antwerpen verhaald ' , in: J. van der Stock (red.), Antwerpen, verhaal van een
metropool. zestiende-zeventiende eeuw (Gent 1993) 79-81.
31 1. Wouters, 'Gelegenheidsversieringen als decors van het politieke schouwspel te Antwerpen in de zeventiende eeuw', in: De zeventiende eeuw, 3 (1987) 39-51.
32 A. Kint, The community of commerce: social relations in sixteenth-century Antwerp
(onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Columbia University) (New York 1996) 364.
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Omzien in verwondering: Antwerpen na J585
De boven geschetste 'handelsideologie' was in de eerste plaats een expressie van
het trotse en welvarende zestiende-eeuwse Antwerpen. Met het uitbreken echter
van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de 'sluiting' van de Schelde in 1585
had Antwerpen voortaan afte rekenen met een nieuwe fiscale barriere die ernstige
hypotheken legde op de handel als motor van welvaart en werkgelegenheid. Oat
Antwerpen die sluiting van de Schelde 'overleefde' , is genoegzaam aangetoond. 34
Antwerpen bleef de belangrijkste haven van de Zuidelijke Nederlanden (zowel
wat betreft de distributie van levensmiddelen als het transitoverkeer), een geld- en
kapitaalmarkt bij uitstek en een primordiaal industriecentrum voor luxewaren,
geprezen en gekocht over heel Europa.
Als antwoord op de nieuwe uitdagingen vonden de groothandelaars en de grote
ambachtsmeesters elkaar in een industriele reconversie naar luxe en verfijnde smaak.
Die herstructurering speelde zowel in de kaart van de handelaars als de ambachtslui. Yoor de eersten wogen de hogere transactiekosten die de 's luiting' van de
Schelde met zich bracht minder zwaar bij de handel in luxueuze producten. 35 Bovendien bezorgde de uitzaaiing van talloze Antwerpse handelaars over heel Europa na 1585 de Scheldestad een onverwachte troef in de luxetraffieken.36 Handel in
goederen met een grote toegevoegde waarde berustte immers hoofdzakelijk op
persoonlijke relaties in de buurlanden. 37 Ook de ambachten versterkten in vergelijking tot de op 'massaproductie' georienteerde zestiende eeuw hun positie.38 Bij de
33 J.P. Grieten en P. Huvenne, 'Antwerpen geportretteerd', in: Van der Stock (red .), Antwerpen, 69-77 en de afbeeldingen bij p. 154-163.
34 W. Brulez, 'Anvers de 1585 it 1650', in: Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 54 (1967) 75-99 ; Baetens, De nazomer, 2 dl. ; P.M.M. Klep, ' Het Brabants
stedensysteem en de scheiding der Nederlanden, 1565-1650' , in: Bijdragen tot de geschiedenis, 73 (1990) 101-129. Die formele 'sluiting' van de Schelde - vroeger algemeen
aanvaard - werd trouwens voortreffelijk ontkracht door Y. Enthoven, Zeeland en de opkomst van de repub/iek. Handel en strijd in de Scheldedelta, c. 1550-1621 (Lei den 1996)
319-333.
35 P.M.M. Klep, ' Religious war in the Low Countries. Some observations on long-term
effects of boundary drawing (16th-17th centuries)" in : lM. Usumiriz Garayoa (red.), Historia y humanismo. Estudios en honor del profesor Dr. D. Valentin Vazquez de Prada, dl.
I (Pamplona 2000) 131-146.
36 W. Brulez, ' De diaspora der Antwerpse kooplui op het einde van de zestiende eeuw' ,
in: Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, 15 (1960) 279-306; Recent werd de
'exodus ' van de Antwerpse kooplui naar Amsterdam hernomen door O. Gelderblom, ZuidNederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (J 578-1630)
(Hilversum 2000).
37 A. Michielsen , De evolutie van de handelsorganisatie in Belgie sedert het begin der
achttiende eeuw (Turnhout 1938) 130.
38 H. Deceulaer, 'Guilds and litigation. Conflict settlement in Antwerp (1585-1796)', in:
M. Boone en M. Prak (red.), Statuts individuels, statuts corporatih' et statuts judiciaires
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vroeg zeventiende-eeuwse luxe-productie eisten de corporatistische kaders van
Antwerpen immers een essentiele functie op als controleurs van de zo gewaardeerde en belangrijke kwaliteit. 39 Gezien het relatief kleine gewicht van de loonkosten
en het belang van de 'persoonsgebonden' artistieke inbreng in de dure luxeproducten, konden verschillende ambachtsmeesters hogere lonen onderhandelen en
zo hun positie binnen de Antwerpse samen leving verstevigen. 40 Enkelen onder hen
werden in deze peri ode zelfs toegelaten tot de magistratuur, terwijl anderen zich
de facto als nieuwe kooplieden-ondernemers gingen gedragen en de productie en
verkoop van luxegoederen zelf gingen superviseren.41 Tenslotte boden de protectionistische maatregelen ingesteld tijdens de Tachtigjarige Oorlog (de zogenaamde licenten of oorlogsbelastingen), de nijverheidscentra van de Zuidelijke Nederlanden - waaronder Antwerpen - een unieke bescherming tegen buitenlandse
concurrenten. 42 Door het verbod van Spanje om de Hollanders handel te laten
drijven in het Iberisch wereldrijk, behielden de Antwerpse handelaars bovendien
een strategische bemiddelaarsfunctie tussen Noord en Zuid-Europa.43 Antwerpen
evolueerde tot 'Dispositionsplatz', een beslissingscentrum van waaruit handelstransacties werden opgezet en participaties genomen in de wereldhandel, zonder
dat daarbij de actieve goederenstroom nog daadwerkelijk langs de Antwerpse haven kwam. 44

dans les villes europeennes (moyen age et temps modernes): actes du colloque tenu ii
Gand les J2- J4 octobre J995 (Leuven 1996) 206-207; H. Soly en C. Lis, 'Ambachtsgilden in vergelijkend perspectief: de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, vijftiendeachttiende ee uw ', in: H. Soly en C. Lis (red.), Werelden van verschil. Ambachtsgilden in
de Lage Landen (Brussel 1997) 30.
39 H. Deceulaer, 'Conflicten en conflictregulering in de Antwerpse ambachtswereld, 15851796. Een verkenning van de juridische en sociaal-politieke aspecten op het lokale terrein', in : H. Soly en C. Lis (red.), Werken volgens de regels. Ambachten in Brabant en
Vlaanderen J500-J800 (Brussel 1994) 155; Soly en Lis, 'Different paths', 228 en 237.
40 H. Soly, 'Sociale relaties in Antwerpen tijdens de zestiende en zeventiende eeuw', in:
Van der Stock (red.), Antwerpen, 43: "Vele gegoede ambachtsmeesters beleefden tijdens
de eerste heift van de zeventiende eeuw een gouden tijcf'.
41 1. van Acker, 'Het stadsbestuur van 1585 tot 1713 ', in: Antwerpen in de XVllde eeuw
(Antwerpen 1989) 20; A.K.L. Thijs, 'The Scheidt closed during two centuries. 1585-1790',
in: G. Asaert e.a. (red.), Antwerp: a port for all seasons (Antwerpen 1985) 174.
42 Voor de protectionistische beleidslijnen van het Spaanse Rijk tijdens de Tachtigjarige
Oorlog, lees in de eerste plaats de bondige synopsis in Baetens, De nazomer, dl. 1,40-42 .
Het oude werk van 1.H. Kernkamp, De handel op den vijand. 1572-1609,2 dl. (Utrecht
1931-1934) blijft echter op dit punt onovertroffen. Voor een recente herneming Enthoven,
Zeeland en de opkomst van de republiek.
43 Baetens, De nazomer, dl. I, 44.
44 L. Michielsen, 'Het kapitaal te Antwerpen in de XVIIde en XVIlIde eeuw', in: Nederlandse historiebladen, 2 ( 1939) 252.
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Het handelskapitalisme verdween in deze periode dus niet uit Antwerpen. Integendeel, de standpunten van de Antwerpse kooplui geraakten hoe langer hoe meer
ge"institutionaliseerd door de opname van steeds meer koopJiedenfamilies in het
stadsbestuur. In de peri ode 1520-1555 was nog 60% van de Antwerpse magistratuur afkomstig uit oude patricische families. 45 Hierna nam het gewicht en vooral
de invloed van de kooplui op het Antwerpse stadsbestuur enkel maar toe: voorname vertegenwoordigers van het mercantiele milieu zoals een Jan Roose of een
Alexander Goubau zetelden in de eerste helft van de J7de eeuw respectievelijk 23
en 21 jaar in de magistraat. Binnen die magistratuur vervulden ze bovendien zeer
respectabele functies: de eerste was tresorier, de laatste zelfs driemaal buitenburgemeester. 46
Deze kapitaalkrachtige handelselite speelde niet enkel op economisch en politiek, maar ook op sociaal vlak een invloedrijke rai. Zonder schroom werden prachtige patricierhuizen aangekocht en vlak buiten de stad pratserige 'hoven van plaisantie' opgetrakken. 47 Evenmin werd de materiele aankleding van deze huizen
veronachtzaamd. Volgestouwd met allerlei kostbaar meubilair moeten deze 'paleizen van handelsweelde' een enorme ideologische invloed hebben uitgeoefend op
de stadsgenoten. 48 Deze opzichtige levenswijze gafbovendien een belangrijke stimulans aan de zeer hoogstaande Antwerpse kunstscene, met de internationaal vermaarde Pieter Paul Rubens op kOp.49 Hoewel het be lang van de industriele sector
na 1585 in relatief gewicht was toegenomen in Antwerpen, yond in deze periode
de handelsideologie zijn meest opmerkelijke visueIe representatie in een even schitterend als politiek beladen schouwtoneel opgesteld nabij de Schelde op 17 april
1635 , naar aanleiding van de Blijde Intrede te Antwerpen van de nieuwe landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden - de kardinaal-infant Ferdinand, aartsher45 K. Wouters, ' De invloed van verwantschap op de machtstrijd binnen de Antwerpse
politieke elite (1520-1555)', in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 28 (2002) 34.
46 Lees hiervoor B. Timmermans, Een elite in het zeventiende-eeuwse Antwerpen. Het
milieu van de wethouders (1585-/699) en de stedelijke samenleving in een periode van
transJormatie (onuitgegeven licentiaatsverhandeling K.U.Leuven 1998), p. 46.
47 R. Baetens, 'La "Belezza" et la "magnificenza": symboles du pouvoir de la villa rustica dans la region Anversoise aux temps modernes' , in: R. Baetens en B. Blonde (red.),
Nouvelles approches concernant la culture de l 'habitat. New approches to living patterns
(Turnhout 1991) 159-179; H. Soly, ' Sociale relaties', 43: 'Na de Val van Antwerpen [1585)
hadden vele kooplieden uitgestrekte landerijen en zelfs hele dorpen opgekocht, die wegens de oorlogsoperaties en de ontvolking aanzienlijk in waarde waren verminderd'.
48 Baetens, De nazomer, dl. I, 282: 'Voor het meubel zijn voornamelijk de Spaanse lecleren sloe len en de met schildpad en ebbenhoul ingelegde kasten en scribanen Jel in de
mode. Goudleer en tapijtwerk sieren de muren; terwijl schilderijen als decoratieJ element
onaJscheidelijk bij iedere woonkamer hoorden'.
49 B. Timmermans, 'Een elite als actor op de kunstscene. Patronen van het mecenaat in
het zeventiende-eeuwse Antwerpen ' , in: Bijdragen tOI de geschiedenis, 83 (2000), 3-35.
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A.S.P.Q. Antverp. decreta et adornata (Antwerpen 1642).

tog van Oostenrijk en broer van de Spaanse koning Filips IV. Niemand mjnder dan
Rubens zelf had in opdracht van het Antwerpse stadsbestuur de allegorische bood-
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schap aan de nieuwe landvoogd sierlijk vorm gegeven (afbeelding 1).50 Aangekomen bij het centrale paneel kon de toeschouwer zich vergapen aan het samenspel
van drie mythologische figuren: Scaldis, de god van de Schelde, de maagd Anfwerpia (herkenbaar aanhaar kroon in de vorm van het Antwerpse steen) en Mercurius, die in zijn hoedanigheid van beschermer van de handel, de koopstad Antwerpen tot ontwikkeling, bloei en welvaart had gebracht. Erg origineel was het
gebruik van deze iconologia niet te noemen: in de loop van de zestiende eeuw
hadden ze reeds hun ingang gevonden in de Antwerpse visuele cultuur.s' De meesterhand van Rubens had de veel gebruikte mythologische figuren echter een ongekende dramatische en politieke geladenheid gegeven. Als bewuste omkering van
vroegere afbeeldingen van Mercurius, staat de godheid op de compositie van Rubens op het punt Antwerpia te verlaten (twee putti, graaiend naar Mercurius wapperende gewaden, willen hem weerhouden). Scaldis Iigt geboeid en hulpeloos (een
kindje probeert hem tevergeefs te bevrijden), Antwerpia richt zich haast smekend
tot de toeschouwer. Voor de goede verstaander - die het Antwerpse stadsbestuur
in de nieuwe landvoogd hoopte te vinden - was de boodschap duidelijk: met Het
Vertrek van Mercurius (de sprekende titel die het tafereel kreeg toebedeeld) verdween ook aile welvaart uit Antwerpen. Als de handel (gepersonifiseerd door Mercurius) mocht vervallen , dan zou de Scheldestad verzinken in een onomkeerbare
lethargie (gesymboliseerd door de slapende zeeman op de achtergrond van het
paneel). 52 Onomwonden werd de handel dus als verborgen kracht van het economisch gebeuren gepercipieerd, de industrie kwam op de tweede plaats.

Antwelpen in crisis ?
De Vrede van MUnster (1648), het klassieke keerpunt, luidde zeker geen eenduidige neergang in zoals vroeger - redenerend vanuit de 'ongeluksthese' - eenvoudig
werd verondersteld. Hiervoor zenden de diverse conjunctuurindicatoren te dubbelzinnige signalen uit. Klep toonde bijvoorbeeld aan dat de Antwerpse bevolking
bijna heel de zeventiende eeuw verder aangroeide. 53 Pas in de eerste helft van de

50 E. McGrath, ' Le declin d' Anvers et les decorations de Rubens pour I' entree du prince
Ferdinand en 1635 ', in: J. Jacquot (red.) , Lesjetes de la Renaissance, dl. 3 (Parijs 1975)
175-176.
5 I A. Balis, ' Het lot van Antwerpen', in: Van sirenen en meerminnen (Brussel 1992) 112131.
52 J.R. Martin , The decorations for the Pompa introitus Ferdinandi (Brussel 1972) 178189.
53 P. Klep, 'Urban decline in Brabant. The traditionalisation of investments and labour
(1374-1806)" in: H. van der Wee (red.), The rise and decline, 261 en 274.
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Grafiek I . Bevolkingsstatistieken voor Antwerpen (zestiende-achttiende eeuw)
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achttiende eeuw deed zich een echte ontstedelijking voor: in 1755 bezat Antwerpen nog maar 48.600 inwoners (grafiek 1).54
Volgens Blonde en Deceulaer vertoonde ook de laat zeventiende-eeuwse havenactiviteit qua volumes nauwelijks tekenen van 'crisis' .55 Aile onderzochte havenstatistieken, hoe moeilijk ook te interpreteren, gingen in dejaren 1649-1650 zelfs
opnieuw de hoogte in en overtroffen de economische opbloei van Antwerpen tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621). De Riddertol bijvoorbeeld, betrouwbaar om vooral de handel met de Verenigde Provincien te meten, laat een gevoelige stijging van de havenactiviteit vermoeden in vergelijking met de eerste helft
van de zeventiende eeuw (grafiek 2). Verder steeg het aantal transportwerkers zeker tot 1670 en ook daarna weerspiegelde hun omvang (met een jaarlijks gemiddelde tussen 28 en 31) een blijvende bedrijvigheid aan de werf en Scheldekaaien. 56
Vooral de handel met de Verenigde Provincien (invoer van graan en andere levensnoodzakelijke goederen) en Spanje lijkt de hernieuwde havenactiviteit in
Antwerpen te hebben gestimuleerd. Everaert kwam bijvoorbeeld tot de verrassende conclusie dat de Antwerpse haven in de peri ode 1670-1677 en daarna nog in
1686 bijna een derde van de export vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar Spanje

54 B. Blonde, Een economie met verschillende snelheden: ongelijkheden in de opbouw
en ontwikkeling van he! Brabants stedelijk netwerk (ca. 1750-ca. J790) (Brussel 1999)

252.
55 B. Blonde en H. Deceulaer, 'The port of Antwerp and its hinterland: port traffic, urban
economies and government policies in the 17th and 18th centuries', in: R. Ertesvag e.a.
(red.), Maritime industries and public intervention. The Fourth North Sea History Conference (Stavanger 2002) 27-31.
56 Blonde en Deceulaer, 'The port of Antwerp' , 38.
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voor haar rekening nam! S7 Een vergelijking met de eerste helft van de achttiende
eeuw is ook nu weer frappant: waren in de jaren 1680 nog zeker 80 scheepsmeesters met een eigen schip actief, in 1738 was dit aantal reeds tot 33 teruggevallen. 58
Grafiek 2. Evolutie van de ontvangsten Riddertol (1609-1700]59
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Wil dit zeggen dat het omliggende agrarisch platteland van Antwerpen vanaf 1648
in crisis verkeerde? Zeker niet. Pas rond 1680 laten de dalende opbrengsten van
Tienden en renten een onomstootbare landbouwcrisis vermoeden. 60 Ook hier moet
de chronologie van een 'crisis ' eerder naar de eeuwwisseling en de eerste decennia van de achttiende eeuw worden verschoven. 61
Enkel met betrekking tot de industriele sector van Antwerpen was reeds vroeg in
de tweede helft van de zeventiende eeuw een economische 'crisis ' waameembaar. 62
De neergang van de Antwerpse luxe- en textielnijverheden (kunst, diamant, zijdeen tapijtweverij) - precies die sectoren waar Antwerpen zijn industrieIe reconver-

57 K. Degryse en 1. Everaert, 'De handel' , in: Antwerpen in de XVI/de, 116-117.
58 Thys, 'The ScheIdt closed' , 191.
59 Met dank aan B. Blonde en H. Deceulaer voor het ter beschikking stellen van hun data.
60 H. van der Wee, ' Agricultural development of the Low Countries as revealed by tithe
and rent statistics, 1250-1800', in: H. van der Wee, The Low Countries in the Early Modern world (Cambridge 1993) 62-63.
61 Lees ook de opmerkingen van Blonde, 'The "reconquista" ',206-207.
62 Thijs, 'Structural changes ', 210; A.K.L. Thijs, 'De nijverheid ', in: Antwerpen in de
XVI/de, 141-147; A.K.L. Thijs, Van Geuzenstad tot katholiek bolwerk: maatschappelijke
betekenis van de Kerk in contrareformatorisch Antwerpen (Turnhout 1990) 55-60; J. Everaert, 'Een 'nobele besogne' in verval. De kwijnende trafiek in kunst en edelstenen tussen
Vlaanderen en Spanje (1650-1685)', in: H. Soly en R. Vermeir (red.), Beleid en bestuur in
de Nederlanden. Liber Amicorum Professor Dr. M. Baelde (Gent 1993) 183-188.
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sie in de eerste helft van de zeventiende eeuw op had gebouwd - brachten vanaf de
jaren 1650 een onmiskenbaar verarmingsproces op gang binnen de Scheldestad. 63
Vele ambachtsmeesters kregen het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te
knopen . Ook de situatie van de loonarbeiders verbeterde nauwelijks . Weliswaar
zagen die door de dalende prijzen en gefossiliseerde lonen na 1648 hun reele inkomsten vergroot, maar werkloosheid binnen de aanbodsector en periodieke misoogsten op het einde van de zeventiende eeuw verslechterden hun positie. Typerend genoeg floreerden rond 1700 juist die industrietakken (zoals de kantindustrie)
die gretig rekruteerden onder het aangroeiende pro!etariaat (waaronder vrouwen
en kinderen), bereid om zelfs tegen een hongerloon te werken .64
Nag steeds het handelskapitalisme ?

Het voorgaande toont duidelijk aan dat de crise totale of een overall crisis (naar
Mousnier en Hobsbawm) weinig toepasselijke begrippen zijn om de beschreven
'crisisverschijnselen' van Antwerpen in de tweede helft van de zeventiende eeuw
te begrijpen. Vee! beter passen ze de eeuwwisseling en de eerste decennia van de
achttiende eeuw.65 Het Spaanse moederland bleek na de dood van Karel II (1700)
niet langer bij machte de Zuidelijke Nederlanden te verdedigen; de Verenigde Provincien (en Engeland) maakten - van de ondertussen Oostenrijkse - Nederlanden
een echte satellietstaat door het afdwingen van het Barrieretractaat (1715) . Hierdoor waren de Oostenrijkse Nederlanden niet langer in staat een autonome overheidspolitiek te voeren. Hoe kunnen echter de problemen van Antwerpen in de
tweede helft van de zeventiende eeuw analytisch worden gevat?
Op een eerste niveau laten die moeilijkheden zich kennen als een proces van
de"industrialisering. Volgens de befaamde hypothesen van Mendels en De Vries
lag een expansie van de rurale proto-industrie in de zeventiende eeuw hieraan ten
grondslag. Van Der Wee was echter van mening dat nergens in de Zuidelijke Nederlanden een rechtstreeks verband was te leggen tussen stedelijke achteruitgang
en de verschuiving van industriele activiteiten van stad naar platteland. 66 Van groter gewicht op het wedervaren van Antwerpen lijkt de doorbraak van het mercantilisme te zijn geweest. Vooral de streng protectionistische tarieflijsten van Col-

63 Soly, 'Sociale relaties ' , 44-46; H. Deceulaer, 'Arbeidsregulering en loonvorming in de
Antwerpse haven, 1585-1796', in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis , 18 (1992) 36.
64 Thijs, 'The Scheidt closed', 188-189.
65 Lees ook H. van der Wee, 'Antwoord op een industriele uitdaging: de Nederlandse
steden tijdens de late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd', in: Ti)dschrift voor Geschiedenis,
100 (1987) 180: 'Vanaf de jaren zestig van de zeventiende eeuw trad in de Nederlanden
een verzwakking van de steden op, verzwakking die zich bi) het begin van de achttiende
eeuw omzette in crisis' .
66 Voor een kritische bespreking van de modellen van De Vries en Mendels: Van der
Wee, 'Industrial dynamics ', 307 -320.
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bert van 1667-1668 brachten de Antwerpse export-industrieen (tapijt, zijde, enzovoort) ernstige schade toe.67 De processen van deYndustrialisering in de Scheldestad hadden echter evenveel te maken met een uitdijende vraaguitval. Niet enkel
werden Antwerpse luxeproducten minder gekocht, ze genoten ook minder aantrekkingskracht. De smaakvolle Antwerpse luxe-artikelen - geprezen over heel
Europa - werden in toenemende mate als demode bestempeld toen de Franse cultuur geleidelijk de voorkeur van de grote inkomens ging domineren in de tweede
helft van de zeventiende eeuw. 68 Niet langer tevreden met het aanbod op de binnenlandse markt, orienteerden ook de elites binnen de Zuidelijke Nederlanden
zich in toenemende mate op het buitenland. 69 Waarschijnlijk evolueerde Brusselna 1665 reeds de grootste stad van de Zuidelijke Nederlanden - tot het nieuwe
centrum van modebewustheid in de Zuidelijke Nederlanden, een functie die ze in
elk geval in de achttiende eeuw bestendigde. 70
Antwerpse ambachtslui, beinvloed door de dominerende nalatenschap van Rubens, ontbraken de artistieke en creatieve visie om hier een antwoord op te geven.71 Veel minder bestudeerd daarentegen is de bijdrage van de Antwerpse handelaars tot dit proces van deindustrialisering. Die laatsten lijken na 1648 inderdaad
opvallend weinig interesse te hebben getoond voor de industriele neergang in de
Scheldestad. Hoewel diepgaand onderzoek ter zake is aangewezen, bestaat de
mogelijkheid dat het Antwerpse handelsmilieu zich na 1648 hoe langer hoe meer

67 Thijs, 'The ScheIdt closed' , 186.
68 B. Blonde, 'Tableware and changing consumer patterns. Dynamics of material culture
in Antwerp, 17th-18th centuries' , in: 1. Veeckman (red.), Majolica and glass. From Italy
to Antwerp and beyond. The transfer of technology in the 16th-early 17th century (Antwerpen 2002) 295-311 ; B. Blonde, ' "De plus nouveau et de plus galant" . Mode en consumptieveranderingen te Antwerpen in de zeventiende en achttiende eeuw ', in: ProvinciaIe Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde, 12 Uaarboek 2000-200 I) 227-229 ; B.
Blonde, ' Art and economy in Seventeenth- and Eighteenth-Century Antwerp, a view from
the demand side', in: S. Cavaciocchi (red.), Economia e arte secc. XlII-XVlII (Prato 2002)
379-391; Deceulaer, Pluriforme patronen, 163-178. Voor de visuele componenten (in verschillende domeinen) van die Franse mode: A. Chastel, French art. The Ancien Regime.
1620-1775 (Parijs en New York 1996) 168-243.
69 B. Blonde en H. Greefs, 'Werk aan de winkel. De Antwerpse meerseniers: aspecten
van de kleinhandel en het verbruik in de zeventiende en achttiende eeuw' , in: Bijdragen
tot de geschiedenis. De lokroep van het bedrijf Handelaars, ondernemers en hun samenleving van de zestiende tot de twintigste eeuw. Liber Amicorum Roland Baetens, 84 (2001)
221.
70 Deceulaer, Pluriforme patronen, 233-256; Blonde, 'The "reconquista"', 204-205.
71 A.K.L Thijs, 'De Antwerpse luxenijverheid: winstbejag en kunstzin' , in: Van Der Stock
(red.), Antwerpen, 112-113 ; A. Balis, 'Antwerpen, voedster der kunsten: haar bijdrage tot
de artistieke cultuur van Europa in de zeventiende eeuw', in: Van der Stock (red.), Antwerpen, 117-118.
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ging onthouden van industrieel ondernemersschap. Terwijl ze in de eerste helft
van de zeventiende eeuw juist wei bereid waren de industriele productie van Antwerpen te stimuleren, zouden ze na 1648 hun al geslonken investeringen nog uitsluitend voor commerciele activiteiten hebben gereserveerd. 72
De veranderingen in de samenstelling van het Antwerpse koopliedenmilieu na
1648 spreekt deze stelling in elk geval niet tegen. Kapitaalkrachtige vreemde handelshuizen en bankiers bijvoorbeeld zochten na 1648 meer en meer hun toevlucht
tot andere handelssteden. 73 lIIustratief voor de inkrimpende aantrekkingskracht
van de Scheldestad, zijn ook het dalend aantal inschrijvingen in de poortersboeken. 74 Recruteerde Antwerpen in de peri ode 1601-1625 nog bijna 50% nieuwe
poorters uit de omliggende landen (vooral uit de Verenigde Provincien , maar ook
uit Frankrijk en de Duitse gewesten), dan was deze situatie tussen 1676 en l700
gevoelig gewijzigd. Meer dan 80% van de nieuw ingeschreven poorters kwam uit
de Zuide1ijke Nederlanden, de meerderheid was zelfs afkomstig van binnen de
grenzen van de huidige provincie Antwerpen (tabel 1).75
Tabel 1. Procentueel aandeel van de nieuw ingeschreven binnenpoorters naar

huidige grenzen
PERIODE

BELGIE

NEDERLAND

DUITSLAND FRANKRIJK

ANDERE

1533-1584
1601-1625
1626-1650
1651-1675
1676-1700

54%
55,5%
70%
73 %
84%

24%
22%
14%
13%
10,5%

12%
12%
6%
3,5%
2%

2%
2,5%
1%
1,5%
1%

8%
8%
9%
9%
2,5%

Tussen de overgebleven rijke kooplieden-ondernemers van eigen bodem lieten de
'misinvesteringen' zich bovendien hoe langer hoe meer voelen. Heerlijkheden
72 Thijs, 'The Scheidt closed ', 173-174.
73 Zo wijst Baetens, De nazomer, dl. 1, 213 en 224 op het verdwijnen van de inv10edrijke
Genuese en Portugese kooplui-bankiers in deze periode.
74 Lees 1. Verbeemen, 'Immigratie te Antwerpen', in: Mededelingen van de Geschied- en
Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving. Lustrumuitgave (Leuven 1965) 81-100.
Voor een kritische bespreking van de beperkingen van de Antwerpse poortersboeken, zie
C. Bruneel, 'Bijdrage van de poortersboeken tot de historische demografie. Kritische bedenkingen bij het voorbee1d van Antwerpen' , in: Gemeentekrediet van Belgie. Driemaandelijks tijdschrift, 44 (1990), 10 1-110.
75 W. Smits, De Antwerpse bevolking (1675-1700). Aspecten van de demografische structuren en he f bevolkingsverloop van een pre-industriele stad (onuitgegeven 1icentiaatsverhandeling aan de K.U.Leuven 1981), dl. 3, 59-64; H. van der Wee en 1. Materne, 'De
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werden aangekocht, huwelijksbanden met oude patricische families aangehaald,
de zonen richting de stedelijke magistratuur gedreven: dat alles met het oog op een
mogelijke verheffing in de adelstand. 76 In dit renteniersleven was geen plaats meer
voor inspirerend ondernemersschap op industrieel of commercieel vlak. 77 In de
plaats van de grote binnen- en buitenlandse handelshuizen van weleer kwamen
kooplui van middelmatig en klein formaat die het vaak aan kapitaal en ondernemerschap ontbrak om de wegkwijnende industriele sector na 1648 een nieuwe
stimulans te geven (al was het maar door de importsubstitutie te stimuleren van de
steeds populairdere Franse producten).78 Indien - zoals Blonde en Deceulaer betogen - mag worden verondersteld dat de havenmogelijkheden na 1648 nog steeds
legio waren, dan is deze eenzijdige orientering van de kleine kooplieden richting
commercieel gewin ook perfect begrijpbaar. Ze lag in de lijn van de vroegere
handelskapitalistische beslissingen van het Antwerpse handelsmilieu. Precies echter deze eenzijdige investeringen van het nog actieve Antwerpse handelsmilieu hun houding om consequent het primaatschap van de handel voor de belangen van
de industrie te plaatsen - lag mede aan de basis van de delndustrialisering van
Antwerpen in de tweede helft van de zeventiende eeuw en de economische neergang in de eerste helft van de achttiende eeuw. Ze stond uiteindelijk - zoals in wat
voigt zal worden aangetoond - een radicale orientering richting protectionisme en
importsubstitutie in de weg, troeven die de centrale regering na de Vrede van Aken
(1748) wei succesvol zou uitspelen. 79

3. De Antwerpse handelselite en het uitblijven van het mercantilisme in de
Zuidelijke Nederlanden
Mercantilisme versus vrijhandel
In het voorgaande werd aangetoond dat de 'crisisverschijnselen ' van Antwerpen
in de tweede helft van de zeventiende eeuw hoofdzakelijk gerelateerd waren aan
een haperende productie. De Scheldestad bleek voor het eerst in haar geschiedenis

Antwerpse wereldmarkt tijdens de zestiende en zeventiende eeuw', in: Van der Stock (red.),
Antwerpen, 21-22.
76 Soly, 'Sociale relaties', 43.
77 Er bleven echter opmerkelijke uitzonderingen bestaan, zoals de actieve industriele
investeringen van de Firma Forchoudt in de tweede helft van de 17de eeuw aantonen. Lees
hiervoor 1. Denuce, Kunstuitvoer in de zeventiende eeuw te Antwerpen. De Firma Forchoudt (Antwerpen 1930). Met dank aan Prof. Dr. A. Balis om hier onze aandacht op te
vestigen.
78 Lees ook K. Degryse en 1. Everaert, 'De handel' , 113.
79 C. Lis, 'De wederopbloei van Antwerpen als handelsmetropool ', in: K. van Isacker en
R. van Uytven (red.), Antwerpen. Twaalf eeuwen geschiedenis en cultuur (Antwerpen 1986)
234-239.
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niet langer in staat een concurrentkrachtige industriele output te verzorgen. Die
problemen , zo werd gesuggereerd, kunnen mede veroorzaakt zijn door het handelskapitalistische investeringsgedrag van de nog actieve Antwerpse handelselite.
Hiermee is echter het probleem van de Antwerpse dei'ndustrialisering in de late
zeventiende eeuw slechts ten dele begrijpelijk gemaakt. Immers, ofschoon dit investeringsgedrag perfect rationeel is vanuit een langetermijnvisie op de Antwerpse geschiedenis (de handelskapitalistische orientering in de zestiende eeuw), staat
het haaks op de korte termijn problemen die de stad ondervond (een wegkwijnende industrie). Waarom gaven de Antwerpse kooplui nog steeds het primaatschap
aan de handel? Waarom waren ze niet bereid naar het voorbeeld van Frankrijk en
Engeland de industriele output een meer prominente plaats te geven en deze desnoods met protectionistische beleidslijnen te beschermen? Die vraag heeft uiteindelijk ruimere implicaties dan voor Antwerpen aIleen. Ze wil inzichtelijk maken
waarom de centrale regering van de Zuidelijke Nederlanden het na 1648 naliet de
industrie te beschermen tegen de dominerende handelsmogendheid Holland.
Er is vastgesteld dat precies in die peri ode eerst Engeland (met de 'Navigation
act' van 1651) en vervolgens Frankrijk (met het befaamde tweede tarief van Colbert in 1667) een duidelijk mercantilistisch antwoord gaf op het Hollandse primaatschap in de wereldhandel. 80 De Verenigde Provincien zelf voerden een dergelijke
agressieve ' vrijhandelspolitiek' , dat wei eens is gewaagd van 'gelegenheidsmercantilisme ' of' mercantilisme in het klein' .81 De centrale regering in Brussel daarentegen liet bijna haaks op haar gevoerde beleid in de eerste helft van de zeventiende
eeuw (en haaks op de ontwikkelingen in de buurlanden) elke echte vorm van protectionisme vallen . In dit uitblijven van een coherent mercantilistisch beleid ziet
de hoger verhaalde 'ongeluksthese ' een verklaring voor de dei'ndustrialisering van
de Zuidelijke Nederlanden. Spanje en de Verenigde Provincien - zo luidt de redenering - droegen door de ondertekening van de Vrede van MUnster (1648) uiteindelijk bij tot de semi-perijerisering van de Zuidelijke Nederlanden. 82 Immers, terwijl de Zuid-Nederlandse nijverheden niet bij machte waren de massale import
van afgewerkte producten te counteren , draineerde de ongelijke handelsbalans geld
en welvaart weg uit de Zuidelijke Nederlanden en lag op die manier aan de basis
van een diepgaande crisis. Die visie gaat echter voorbij aan de invloedrijke Antwerpse 'lobby' die ook na 1648 haar particularistische (lees: handelskapitalistisch
gei'nspireerde) stem trouw bleef, ook al botste die met de noden van de eigen (en
80 J.1. Israel, 'England's mercantilist response to Dutch World Trade primacy, 1647-74',
in: 1.1. Israel (red.), Conflicts of empires. Spain, the Low Countries and the struggle for
world supremacy. J585-1713 (Londen en Rio Grande 1997) 305-318; Wallerstein, The
Modern World System /I, 75-125.
81 P.W. Klein, 'De Nederlandse handelspolitiek in de tijd van het mercantilisme: een
nieuwe kijk op een oude kwestie ', in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 102 (1989) 203.
82 Wallerstein, The Modern World System /I, 196-201.
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Zuid-Nederlandse) nijverheid. Via het blijvende gewicht van Antwerpen op de
economie van de Zuidelijke Nederlanden, is het goed mogelijk dat Antwerpse
handelaars langsheen het door mercantiele families gepenetreerde stadsbestuur
pressie hebben kunnen uitoefenen op de centrale overheid. Zo wisten ze de voor
de handel gunstige, maar voor de nijverheid ongunstige toltarieven te behouden en
uiteindelijk de invoering van mercantilistische beleidslijnen steeds opnieuw uit te
stellen. Dat voigt althans uit mijn opzoekingen in het stadsarchief Antwerpen. Die
spits ten zich toe op het verzet van het Antwerpse stadsbestuur tegen de herinvoering van de in- en uitvoerrechten (de licenten) door de centrale overheid te Brussel. In de bestanden Privilegiekamer, Pamfletten en Tresorij werd naar het gebruikte politiek discours gepeild om na te gaan welke belangen primeerden: die
van de handel of de industrie.83 In het verzet van het Antwerpse stadsbestuur kunnen drie fasen worden onderscheiden. Een eerste waarin Antwerpen zich succesvol ontslagen wist van protectionistische in- en uitvoerrechten (tot 1668). Een
tweede waarin de Scheldestad - eveneens succesvol- voor een ' liberale' tariefpolitiek ijverde. Een derde, beginnend in de jaren 1680, waarin meer en meer Antwerpse belangengroepen eindelijk het nut van protectionisme en industriele ondersteuning gingen inzien. Het volgende chronologisch opgebouwde verhaal moge
dit illustreren.
Van blijdschap naar verzet: de afschaffing en herinvoering van de licenten (/648-

/654) Reeds tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) en opnieuw na de Vrede
van MUnster (1648) drong de Antwerpse magistraat erop aan de Iicenten op de
Schelde af te schaffen of op zijn minst te verlagen, en dit ter bevordering van de
handeL84 Tijdens het Bestand hadden de Aartshertogen zelfs geen verlaging willen
toestaan, maar na de Vrede van MUnster was de situatie gewijzigd. De onderhandelingsvoorwaarden van de Scheldestad waren rond 1648 dan ook zeer gunstig.
Niet aileen beriep de stadsmagistraat zich op een gevaarlijk onrustige bevolking;
volgens de Antwerpse handelaars waren de Iicenten ook in tegenspraak met artikel
11 van de Vrede van MUnster. In overeenstemming hiermee diende elke belemmering van de handel tussen de Verenigde Provincien en het Spaanse Rijk te verdwijnen. 85 Toen het Antwerpse stadsbestuur vanaf juli 1648 daadwerkelijk weigerde
om nog voortaan de licenten te ontvangen, stond de centrale overheid voor een
voldongen feit: de Raad van State besloot nog in dezelfde maand tot afschaffing

83 Lees ook Van Damme, Het vertrek van Mercurius , 5-26.
84 P. Voeten , Antwerpens verzet tegen de licenten tussen 1648 en 1670, in: Bijdragen tot
de geschiedenis, 40 (1957) 72-73.
85 SAA, T, 1120: ' Deductie van allen tgene is gepasseert( ... )'. Voor een bespreking van
de artikelen van MUnster, lees J.H. Kernkamp, De economische artikelen in zake Europa
van het Miinsterse vredesverdrag, (Amsterdam 1951).
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van de licenten op de Schelde. 86 Waarschijnlijk hoopte de regering met die daad
ook de Verenigde Provincien aan te zetten hun licenten af te schaffen. 87 Bovendien
hadden economische adviseurs de overheid doen gel oven dat met het verdwijnen
van de Iicenten de prijzen zouden dalen en het handelsniveau de hoogte in zou
gaan. 88
Blijdschap en hoop te Antwerpen waren groot in die dagen. Een stijging van de
haven- en commerciele activiteiten was er waarschijnlijk het gevolg van. 89 Net als
tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) konden Zeeuwse en Hollandse schippers weer ongehinderd naar Antwerpen varen. Schepend komend vanuit Antwerpen moesten slechts in Vlissingen of Middelburg lastbreken; voor granen, steenkool en andere moeilijk overlaadbare bulkgoederen golden deze verplichtingen
zelfs niet. 90 De collecteur van de Riddertol beweerde dat 'een menichte van schepen, ja samwijlen tat 40, 50, 60, 70, 80 in getal ap eenen dach, die daer dagelijcx
van diversche quartieren van de Geunieerde Pravincien apcamen ende afvaren'
de Antwerpse haven aandeden. 91 Het is dan ook goed mogelijk dat meer en meer
Antwerpse belangengroepen trouw bleven aan hun handelskapitalistische gezindheid, hierin ongetwijfeld aangemoedigd door de Verenigde Provincien. Vele van
de kleine handelaars die in toenemende mate de scene na 1648 gingen domineren,
werkten trouwens als commissionair voor onder meer Hollandse handelaars. 92 Werd
de de"industrialisering van Antwerpen door de herIeving van de haven in de hand
gewerkt? De industriele ondernemers kregen in elk geval - en dit in tegenstelling
tot de peri ode voor 1648 - nu ook af te rekenen met een toegenomen competitie op
de thuismarkt door de stijgende import van goedkope buitenlandse producten, aangevoerd via de Verenigde Provincien en Antwerpen (zoals de inkomsten van de
Riddertol inderdaad suggereren). Opmerkelijk is ook de nieuwe verzwakking van
de positie van de Antwerpse ambachten . In juridische contlicten trokken ze in de
tweede helft van de zeventiende eeuw steeds vaker aan het kortste eind.93 Was de
door mercantiele families gepenetreerde stadsmagistraat in het licht van de nieuwe, hoewel bescheiden commerciele kansen niet langer bereid een grote toegeeflijkheid aan de dag te leggen ten opzichte van de ambachten? Die hypothese ver86 Baetens, De nazomer, dl. 1, 45, n. 58. In 1644 hadden de Antwerpse poorters zich
reeds vrijgekocht van een andere belastende tol op de Schelde, de Brabantse watertol.
Lees hiervoor Baetens, De nazomer, dl. 1, 53.
87 Voor een uitvoerige bespreking van het afschaffen van de licenten in 1648: J. Verhulst,
Bijdrage tot de geschiedenis van het Antwerpse handelsleven rand de Vrede van Munster
(1648) (onuitgegeven licentiaatsverhandeling aan de K.U.Leuven 1964) 16-31.

88
89
90
91
92
93

Derden Placcaet-boek van Vlaanderen, dl. 2 (Gent 1685) 778-782.

Blonde en Deceulaer, 'The port of Antwerp', 27-31.
Baetens, De nazomer, dl. 1,44 en Thijs, 'The Scheidt closed', 222-227.
SAA, Pk, 749, F 187.
Baetens, De nazomer, dl. I, 101.
Deceulaer, 'Conflicten en conflictregulering', 156-158.
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dient zeker nader onderzoek. IlIustratief voor het hernieuwde vertrouwen in de
Antwerpse haven was ook de overeenkomst tussen de Antwerpse en Rotterdamse
magistraat een regelmatige trekschuitdienst aan te leggen tussen de twee steden. 94
De bJijdschap was echter van korte duur. De hoop op de herJeving van Antwerpen
als internationale metro pool sloeg na 1651 om in twijfel en uiteindelijk woede
toen de overheid besloot de Iicenten in 1654 opnieuw in te voeren, nu onder de
meer modern klinkende naam 'draits d'entree et sortie' .95

Een blijvend gevecht voor vrijhandel en tegen de licenten (1654-1668)
De verontwaardiging en vooral ongerustheid binnen het Antwerpse stadsbestuur
waren zeer groot, en werd nog aangewakkerd door het hoofdambacht van de Meerseniers, dat vele handelaars verenigde. 96 Er zouden zelfs enkele afgevaardigdensamen met vertegenwoordigers van andere Zuid-Nederlandse steden - naar de
Verenigde Provincien zijn gestuurd om te onderhandelen over een afscheuring van
de Spaanse Nederlanden onder de protectie van Lodewijk XIV. 97 Illustratief voor
de doeleinden van het Antwerpse stadsbestuur in die periode waren bijvoorbeeld
de 'po litique consideratien', waarschijnlijk rond 1655 door de Antwerpse stadsmagistraat voorgelegd aan de heren Conrad van der Bruggen en Pierre Stockmans,
beide raadsheren van de Raad van Brabant. 98 Het document vangt aan met een
inleidende 'corte deductie', waarin de verschillende vormen van handel worden
onderscheiden. [n de eerste plaats de invoer. Die onderhoudt de inwoners van de
Zuidelijke Nederlanden met onder meer levensnoodzakelijke goederen (zoals vis
of zout), maar 'ontbloot' anderzijds het land 'van volek, aile geldt, ende subsistentie' (p. 2). Naast de invoer kent een land ook de uitvoer, die is 'gelyck een doorvloyende riviere van abundantie daer den souverain neffens syne ondersaeten, syne
commoditeyten, ryckdom ende weelde in het passeren vind' (p. 2).
Met die korte definitie van 'handel' zetten de opstellers onmiddellijk de toon
van het uitvoerig vervolg. Handel is uiteindelijk de ontegensprekelijke bron van
aile welvaart. Ze maakt 'die geheele werelt dore ryck, florissant, machtich ende
94 Thijs, 'The ScheIdt closed ', p. 223.
95 Volgens H. Hasquin, 'Sur I'ad ministration du commerce dans les Pays-Bas meridionaux aux XVIIe et XVIIle siecle', in: Revue d'histoire moderne et contemporaine, 20
(1973) p. 437, voetnoot 43 werd in 1651 voor het eerst het begrip 'droits d'entree et
sortie' gebruikt.
96 B. van Elsacker, ' "Secretelijck opgegeten" of "ongeruste geesten"? De politieke participatie van het bestuur van het Antwerpse meerseniersambacht in de zeventiende eeuw ',
in : TijdschriJt voor Sociale Geschiedenis, 26 (2000), 150-151; K. van Honacker, Lokaal
verzet en oproer in de zeventiende en achttiende eeuw: collectieve acties tegen het centraal gezag in Brussel, Antwerpen en Leuven (Heule 1994) 293-294.
97 P. Voeten, 'Antwerpens verzet', 74.
98 SAA, T, 11 22 (bundel met losse stukken): nr. 8, 58 p. Zie ook A. Gaillard, Le conseil
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redoutabel' (p. 3). In tegenstelling echter tot mercantilistische traktaten wordt ook
de import als een noodzakelijkheid gepercipieerd. Een land als de Zuidelijke Nederlanden van zijn invoer beroven is als 'eene cisterne [waterput] die geen inloopende waters en heeft, in haer selven door uytputten ydel ende drooge wordt' (p.
2). Handel is dus in al zijn aspecten voordelig voor een land. De verantwoordelijke overheden van de Zuidelijke Nederlanden moeten dan ook werk maken van de
'restauratie ende conservatie' van de 'proffytelycken handel' (p. 3). Dit kan enkel
door de lasten op de handel zo laag mogelijk te houden, zodat die ' en can geschieden met minder peryckel, moeyelijckheyt ende oncosten' (p. 3-4). Lage lasten zijn
voor de handel even noodzakelijk 'als voor den loop van eene rivieren nootsackelijck is die leeghte vanden grondt' (p. 4). Het succes van lage tarieven berust immers in het feit dat 'den coopman syne heele gepeynsen sedt op het proffyt, dat hy
al tyt synen handel sal dryven daer by syne goederen ten minsten cost sal conn en
door seynden om daer door te doen syn proffyt' (p. 5). Als illustratie van die
waarheid voIgt dan een uitvoerige beschrijving van handelsverboden en de daarop
volgende vicieuze cirkel van retorsie, oorlog en ondermijning van economische
groei en welvaart.
In een eerste 'annexe' wordt vervolgens een zwartgeblakerd toekomstvisioen
geschetst indien de overheid (in concreto aangeduid als de koning van Spanje)
toch hoge lasten zou instellen in het land. De handel, bron van aile welvaart, zal de
Spaanse Nederlanden verlaten. Aile kapitaal en werkgelegenheid zal vertrekken.
De steden wilen verschrompelen, de havens geen schepen meer ontvangen. Met
de nieuwe 'exodus ' uit de Zuidelijke Nederlanden zal de binnenlandse consumptie verminderen en hiermee ook de middelen die dienen voor de beden en de financien van de koning van Spanje. Door de afnemende solvabiliteit van de overheid
zal die geen leningen meer kunnen trekken en voortaan afhangen van de gratie van
Amsterdam en Londen. Wegens gebrek aan zilver in de Zuidelijke Nederlanden
zal de koninklijke munt in verdrukking geraken. In een laatste 'annexe' tenslotte
wordt de koning 'seer oodtmoedelyck ende instantelyck' verzocht ' wegens de
magistraet ende de heele gemeynte der stadt Antwerpen' (p. 41) vrijhandel te
realiseren in de Zuidelijke Nederlanden. Die laatste pathetische oproep is veelbetekenend. Net als in de zestiende eeuw wordt de handelsideologische retoriek in
naam van heel de Antwerpse gemeenschap uitgesproken. Het gemeenschappelijk
belang moest vol gens de opstellers nog steeds de belangen van de handelsgemeenschap dienen.
Het Antwerpse stadsbestuur schreef in 1655 ook een echte 'enquete' uit onder
de stadsbevolking. 99 De handelsideologische kleuring van dit onderzoek was duide Brabant. Histoire -Organisation -Pocedure, dl. 3 (Brussel 1902) 359-360 voor de
identificatie van deze twee raadsheren. Met dank aan E. Aerts om mij hier op te wijzen.
99 SAA , T, 1118 (bllndel met diverse losse stllkken). Voor een lIitvoerige analyse van
deze cijfers, lees Van Damme, Hel verlrek van Mercurius, 127-128 .
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deJijk genoeg: ze moest de overheid aantonen welke rampzaJige gevolgen de herinvoering van de licenten had. Ongeacht het weinig spectaculaire resultaat - 190
leegstaande huizen en kamers en 1627 vertrokken personen en/of families op een
bevolking van 65.000 mensen - stond voor het stadsbestuur de motivering van de
emigranten reeds op voorhand vast. Het stadsbestuur geloofde zander meer dat de
herinvoering van de Jicenten een 'exodus' teweegbracht, vergelijkbaar met de uitstroom na l585 . Elke belemmering van de handel verzwakte slechts het economisch potentieel van de Scheldestad. Ook deze keer zwichtte de centrale overheid
voor de Antwerpse verzuchtingen. Handel naar en van Antwerpen werd vrijgesteld van het betalen van licenten, mits de Staten van Brabant de aan de overheid
toegestane beden verhoogden.100 Vanaf juni 1656 onttrok de stad Antwerpen zich
ook aan het betalen van het lastgeld. 101

Voor een 'liberale' economische politiek: de betekenis van het tariefvan 21 december 1680 In augustus van hetjaar 1668 besliste de centrale overheid dan toch
definitief de Jicenten terug in te voeren in Antwerpen. 102 Zoals was te verwachten,
verJiet opnieuw een storm van verontwaardigde reacties de Scheldestad. 103 Ook
deze keer stelde het Antwerpse stadsbestuur een omvangrijk protestdossier samen. In de eerste plaats ron seIde het jammerJijke zuchten en kreten van diverse
Antwerpse handelaars. I04 Naar de visie van de Antwerpse industrielen werd hierbij nauweJijks ge·informeerd. Het stadsbestuur had wederom enkel oog voor zijn
handelsideologische doelstelJingen: het primaatschap van de handel mocht niet
geschaad worden door transactieverhogende lasten. Geraard Adriaenssens bijvoorbeeld, een koopman van vIas, verklaarde onder ede 'dat sedert het opstellen van
licenten de negotie geheel van dese stadt doort gediverteert [is] ende noch meer
sal geschieden ingevalle het selve blijft continueren' (f. 233rO). 1001 Wismans,
een ander vlashandelaar, sprong de eerste bij en stelde dat de 'negotie van vlash
voor het merendeel van hier is verloopen sedert de erectie van de licenten' (f.
233vO). Een derde koopman beweerde zander omwegen 'dat de licenten tot de
totale ruine van den coophandels dese stede' leidden (f. 235vO). Een Antwerpse
'maekelaer' verwoordde het als voIgt: 'licenten sijn de oorsaecke vande ruine
coophandel uyt die datter bijna geen goederen at hier inkomen nochte van hier
doorder versonden (. .. J dat alles het selve is nu verloopen naer Hollandt'(f. 235rO).
100 J .A. van Houtte, 'Economische en sociale ontwikkeling van het Zuiden, 1609-1748',
in: J.A. van Houtte e.a. (red.), Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 7 (Utrecht,
Antwerpen, Brussel , Gent en Leuven 1954) 409 .
101 Baetens, De nazomer, dl. 1, 53.
102 S.T. Bindoff, The Scheidt question to 1839 (Londen 1945) 115 .
103 Lees ook Van Honacker, Lokaal verzet, 300-30 I.
104 SAA , Pk, 342, f. 233 tot 238: minuten van de Antwerpse stadssecretaris A.E. Van
Valckenisse.
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Zonder uitzondering liet het Antwerpse stadsbestuur hier handelaars aan het woord
zodat de overheid uit monde van de economische actoren zelf kon horen hoe nefast haar protectionistische politiek weI niet was. Enkel een onbelemmerde handel
zou opnieuw welvaart en welzijn brengen in de Zuidelijke Nederlanden.
Om dit argument verder te benadrukken, Iiet het stadsbestuur net als in 1655
opnieuw een 'enquete' uitschrijven waarin de emigratie als gevolg van het instellen van de licenten werd gemeten. IOS De totalen - 544 leegstaande kamers en huizen en 1271 vertrokken personen en of families - waren op een stadsbevolking
van rond de 73 .000 mensen in 1665, ook nu niet bepaald spectaculair te noemen.
Eveneens blijft de vraag of de 'ontstedelijking' aan de herinvoering van de licenten gecorreleerd is, of slechts op die manier ge"interpreteerd werd door de stedelijke overheid als effectief pressiemiddel tegen de overheid.
In tegenstelling tot 1648 en 1655 wierp het Antwerpse protest deze keer geen
vruchten af. Geconfronteerd met de expansiebeluste Lodewijk XIV, kon de centrale regering geen fiscale uitzonderingen meer dulden. Het bestaan van in- en
uitvoerrechten stond na 1668 niet langer ter discussie. Enkel de hoogte van de
tarieven en het 'gebruik' van het douanestelsel was met de overheid negotieerbaar.
Over het 'gebruik' van het licentenstelsel zouden in de komende decennia de uiteenlopende belangen van protectionistische industrieIen en vrijhandelslievende
kooplui botsen. Nu de Zuid-Nederlandse overheid de invoering van het douanestelsel definitief en algemeen had bekomen, was inderdaad de hamvraag hoe van
dit overheidsinstrument gebruik te maken. Voor het Antwerpse stadsbestuur was
de na te volgen weg duidelijk. De handelskapitalistische belangengroepen waren
het best gediend zonder douanestelsel. Toen dit niet langer aanvaardbaar bleek
voor de overheid, was het zaak de douanetarieven zo laag mogelijk te houden.
Enkel dan zou de Antwerpse handel zo min mogeJijk schade ondervinden. Net als
in de vorige jaren was de overheid in de Zuidelijke Nederlanden bereid om concessies te maken voor de handelskapitalistische lobby te Antwerpen. Oat bleek
maar al te duidelijk tijdens de uitvaardiging van het licententarief van 21 december 1680. Bij de herinvoering van de licenten met het plakkaat van 12 oktober
1654 (in Antwerpen pas van toepassing in augustus 1668) kwam aanvankelijk
opnieuw een oude, eerder gemodereerde tarieflijst uit 1610 in gebruik. l06 Die vormde
steeds het uitgangspunt voor latere aanvullingen en herzieningen. De voorlopig
belangrijkste herziening van de lijst van 1610 was de ordonnantie van 18 juli 1670
die aile handel srelaties met Frankrijk regelde. 107 Uitgevaardigd nog geen drie jaar

lOS SAA, Pk, 342, f. 259-310. Voor een uitvoerige analyse van deze cijfers, lees Van
Damme, Het vertrek van Mercurius, 129-132.
106 Derden Placcaet-boek, dl. 2, 778-882 en 743-747.
107 lM . Wouters ed., Livre des placcarts, edits, reglements, tarifs, ordonnances et decrets emanes depuis l 'an MDCLXX (1670) . Pour la perception et conservation des droits
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na het beroemde protectionistische tarief van Colbert (die de Franse tapijt-, kant-,
laken-, textiel-, zeep-, en spiegelnijverheid beschermde), was het Spaanse tarief
van 1670 eerder gematigd. Corresponderend met de Antwerpse verlangens, wenste het in de eerste plaats de in- en uitvoer van industriele fabrikaten tussen Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden te bevorderen via de heffing van lage rechten.
Pas in de achttiende eeuw, onder Oostenrijks bestuur, kreeg het tarief van 1670
door aanvullende ordonnanties een rigoureus mercantilistisch karakter. I08
De handelsbetrekkingen met Engeland, de Verenigde Provincien, het Prinsbisdom Luik en de voor Antwerpen erg belangrijke Duitse gewesten, verliepen eveneens via gematigde tarieven. Die 'liberale' koers werd op initiatief van Antwerpen
bestendigd door het tarief van 21 december 1680 dat de Antwerpse textielindustrie en andere Zuid-Nederlandse nijverheden nauwelijks bescherming bood tegen
de massale import uit het buitenland. I09 Een goed gei"nformeerde tijdgenoot, Adriaan
Foppens, schreef over dit tarief het volgende in zijn 'Memoires secrets' : 'Le tarif
des droits d 'entree et sortie [van 21 december 1680] accorde aceux d'Anvers est
une chose, quand les ennemis du roi et du pays l 'auraient jait, il ne pourroit estre
plus ruineux pour les peuples de ces provinces [de Zuidelijke Nederlanden] ny
plus dammageable pour les finances du Roy( ... )' .110 Onmiddellijk barstte dan ook
overal in de Zuidelijke Nederlanden een storm van protest los. Spottend werd het
tarief 'La liste d'Anvers' genoemd, waarbij impliciet werd benadrukt dat de lijst
enkel de belangen van de handelskapitalistische Scheldestad diende, niet die van
de Zuidelijke Nederlanden. lll Onder die niet aflatende druk besloot de overheid
reeds injuni 1681 het 'ongelukstarief' (zoals het later genoemd lOU worden) afte
schaffen. Oudere tarieflijsten kwamen weer in gebruik.ll2
In Antwerpse handelskringen reageerde men verbolgen. Een anonieme historische nota betwistte opnieuw het bestaansrecht van de licenten. ToBen en douanerechten 'etaient toujours contraires a I'article 51 de la Joyeuse Entree par Ie quel
Ie souverain permet a tout marchand de Ie laiseer voiturer et naviger libremont
par son pays de Brabant sans exiger de lui autre imposition quelconque les droits
de tonlieux' (f. I V O).I13 Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden de licenten geduld
de tonlieu, d 'entree, de sortie, de transit & autres appartenans a sa Majeste imperiale &
Catholique. Prince souverain de ce Pais-bas (Brussel 1737) 1-42.
108 S. Despretz- Van de Casteele, ' Het protectionisme in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de tweede helf! der zeventiende eeuw' , in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 78 (1965)
306.
109 Geyl , 'Een historische legende', 135-146.
110 L. Galesloot (red.), Memoires secrets d'Adrien Foppens: Ie gouvernement et les affaires des Pays-Bas pendant les annees 1680-1682 (Brussel 1877) 40-41. Foppens was
redacteur van een Brusselse krant, de 'Relations veritables' .
III Despretz-Van de Casteele, ' Het protectionisme ', 307.
112 Despretz-Van de Casteele, ' Het protectionisme', 308 .
113 SAA, Pk, 1017 (bundel met losse stukken): 'note sur les droits d 'entree et sortie', 2
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als uitzonderingsmaatregel, om de financien van de vorst te spijzen. Maar de inen uitkomstrechten die de Spaanse koning in 1654 had ingesteld tegen 'quelques
puissances voisines' (f. 2rO) waren echter nooit goedgekeurd door de Raad van
Brabant en konden volgens de Brabantse constituties dan ook moeilijk als legaal
worden beschouwd. De handelskapitalistische kringen in Antwerpen konden het
tij niet langer keren. De toenemende economische malaise deed ook binnen Antwerpen het besef groeien dat de leeglopende industrie dringend nood had aan lucht.

Een ommezwaai? Naar de Economische Conferenties van 1699
Het overweldigend protest tegen het tarief van 21 december 1680 was symptomatisch voor een veranderende mentaliteit in de Zuidelijke Nederlanden. Nu klonk
ook buiten de traditioneel op industrie georienteerde steden in Vlaanderen de roep
tot bescherming van de industrie en het weren van buitenlandse concurrentie steeds
luider en onverbloemd in de Zuidelijke Nederlanden. Binnen Antwerpen speelde
de koopman en pamflettist Pieter Cardon een belangrijke rol in het aanvaardbaar
maken van het reeds lang sluimerende mercantilistische gedachtegoed. Zijn in 1686
anoniem gepubliceerde traktaat (,Den oorspronck van de ruine en armoede der
Spaanse Nederlanden alsmede de aenwijsingen der hulpmiddelen om de selve
Landen wederom te herstellen ende in de selve te doen herleven den afgestorven
koophandel, schipvaert, landtbouw, 't maecken van manufacturen ende alderhande soorten van handtwercken, tot een algemeyne welvaeren van de ingesetenen
van de selve Landen') was een ondubbelzinnige oproep voor protectionisme en
importsubstitutie. 114 Het werd een instant bestseller onder de toenmalig economisch geinteresseerde milieus. Enkele dagen na verschijning waren aIle exemplaren uitgeput. 11 5 In een vermakelijke passage beschrijft Cardon bijvoorbeeld de invi oed die de Antwerpse textielindustrie van de smaak- en modewijzigingen
ondervond. Een Antwerps verkoper van zijden stoffen en hoogwaardig brokaat
raakte zijn deugdelijke waar zelfs niet tegen lagere prijzen kwijt, tenzij hij de
'principale loffrauwen van Antwerpen' (p. 17) het geloven dat ze waren vervaardigd volgens de 'nieuwe Parijsche mode'. Het enige antwoord tegen die 'blende
ydelhyt' en 'sotte verwantheyd' (p. 17) was volgens Cardon gelegen in het afsluiten van de grenzen en de eigen Zuid-Nederlandse industrie met aile mogelijke
middelen te beschermen.
f, vermoedelijk uitgaande van het Antwerpse stadsbestuur na de herroeping van het tarief
van 21 december 1680 in juni 1681 (lees de opmerkingen hierover op f. 2vO).
114 SAA, Pf, nr. 531/2 (versie uit 1686). Voor citaten werd hier gebruik gemaakt van de
tweede herziene druk uit 1691 (op haar beurt heruitgegeven in 1699 te Luik door Geraert
Cho(d)kier). Voor een uitvoerige analyse van dit pamfiet, R. Beutels en R. de Schrijver,
Over het mercantilisme in de Spaanse Nederlanden, Tielt, 1991.
115 Despretz-Van de Casteele, 'Het protectionisme', 299, n. 32.
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Met de Negenjarige oorlog (tussen 1689-1697) en de daaropvolgende Spaanse
Successieoorlog (1700-1713) braken voor Antwerpen zonder meer de donkerste
jaren aan sinds de crisis na 1585. Engeland en Frankrijk sloten de grenzen praktisch volledig; nieuwe plundering en oorlogsvoering teisterden het Brabantse platteland; graanschaarstes in 1692-1694 en 1698-1699 ondermijnden ieders loon.
Antwerpse wolwevers richtten op 13 november 1698 smeekbeden tot protectie
aan het Antwerpse stadsbestuur. In emotionele bewoordingen klaagden de weyers
dat hun 'neringe totaliter worden geruineert ende te niet gaande' (f. l r O) door de
vreemde koopwaar (lakens, wollen stoffen, enzovoort) 'die alhier in dese landen
met groote quantiteiten weinige rechten ende groote privilegien (. .. ) daeg elck
worden ingebrocht van Engelant ende Hollant' (f. 1V O) . 116 Ook de lakenmakers
beweerden dat hun ambacht 'geheel onder de voet wordt gebracht, zodanig dat
niemand nog siine kost kan winnen' (f. 1rO).1I7
In dit klimaat van economische malaise bereikten de spanningen tussen de belangen van de handelaars en die van de industrielen een nieuw kookpunt. Yoor het
eerst leek de stemming duidelijk om te slaan in het nadeel van de handelaars. In
virulente bewoordingen richtte een aantal schrijfsels zich bijvoorbeeld expliciet
tegen de Antwerpse handelskapitalistische lobby, 'die hun eigen gewin ende profiit presenteren aen het gemeene welvaert' (f. 1V O).II S Er werd hier afgerekend met
de handelskapitalistische ideologie die sinds de zestiende eeuw het gemeenschappelijk belang in het verlengde van het handelsbelang had geplaatst. Zonder meer
werden de handelaars nu beschuldigd grote hoeveelheden goederen te importeren
en met veel winst te verkopen, 'sonder op hunnen mede burgers ende patriotten te
peysen' (fol 2r O). Hierbij lapten ze de overheidsordonnanties regelmatig aan hun
laars, 'ten sij dickwils daertoe bii iustitie gedwongen wesende' (f. 2r O). Ongeacht
de vraag of deze beschuldigingen aan het adres van de handelaars op waarheid
berustten, zijn ze veelzeggend voor de gespannen sfeer en toegenomen polarisatie
die na 1680 tussen handel en industrie heerste.
Het is tegen die explosieve achtergrond dat graaf Bergeyck, de thesorier-generaal van de Zuidelijke Nederlanden, in 1699 tot een aantal economische conferenties besloot op het Brusselse stadhuis. 119 De voornaamste steden van over heel het
land werden samengeroepen om hun visie te geven over de economische crisis in
de Zuidelijke Nederlanden. Uiteraard waren ook afgevaardigden van Antwerpen
van de partij , en in schril contrast tot vroeger voerde de handelskapitalistische
116 SAA, Pk , 10 16 (bundel met diverse stukken): volgens eigen nummering stuk 12,4 f.
117 SAA, Pk, 1016: vol gens eigen nummering stuk 11 , 1 f.
118 SAA, Pk, 1016: volgens eigen nummering stuk 12, 4 f.
119 Voor een uitvoerige analyse, M. D' Hoker, ' De economische conferenties te Brussel
in 1699. Bijdrage tot de geschiedenis van de economische politiek in de Zuidelijke Nederlanden', in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden,
85(1970),167-214.
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lobby niet langer het hoogste woord. Net als Brussel en Mechelen eiste nu ook
Antwerpen een principieel invoerverbod van onder meer wollen stoffen. De stedeIijke eensgezindheid resulteerde uiteindelijk in het beroemde Eeuwig Edict van 1
april 1699, als het ware een mercantilistische oorlogsverklaring aan de buurlanden. De uitvoer van grondstoffen werd verboden; de invoer van allerlei producten
(waaronder textiel) belemmerd; zelfs de uitwijking van werkkrachten naar Engeland, Frankrijk en de Verenigde Provincien werd ontmoedigd.
Het Edict bleek een te radicale breuk met het gematigde, eerder 'Iiberale' overheidsbeleid uit het verleden. In het binnenland gebruikte een verontwaardigde
koopliedenlobby verarmde loonarbeiders om te revolteren voor het huis van Bergeyck en het Brussels stadhuis. De thesorier-generaal wendde deze relletjes aan om
zijn ontslag te geven. 120 In de buurlanden trof men na verschillende dreigementen
strenge retorsiemaatregelen, geheel in de geest van de strijdbare politiek van die
tijd. Te Antwerpen uitte het stadsbestuur opnieuw ernstige twijfels omtrent het
welslagen van een economische politiek: het Eeuwig Edict 'n' est que pour ruiner
La mesme ville [AntwerpenJ et qu' iL vaut mieux de L' abandonner que de Le maintenir a La totaLe perte de La ditte ville' .121 De Scheldestad noemde zich zonder
uitzondering het grootste slachtoffer van de vergeldingsmaatregelen, te meer daar
de Economische Conferenties niet de zo verhoopte interne vrijhandel in de Zuidelijke Nederlanden hadden gerealiseerd. Geconfronteerd met dit protest in binnenen buitenland werd reeds in juli 1700 het Eeuwig Edict opnieuw ingetrokken.
De kinderloze dood van de Spaanse koning Karel II in 1700 bracht de crisis in
de Zuidelijke Nederlanden tot een hoogtepunt. Lodewijk XIV trachtte via zijn
kleinzoon Filips V van Anjou de Zuidelijke Nederlanden opnieuw in handen te
krijgen. Rond 1706 had een gezamenlijke inspanning van Engeland en de Verenigde Provincien dit verijdeld. Onmiddellijk ordonneerden de Zeemogendheden tot
eigen profijt de herinvoering van ' La Liste d'Anvers' (het tarief van 21 december
1680) tot enige geldige tarieflijst voor handel met de Zuidelijke Nederlanden. Een
intense deYndustrialisering en deiirbanisering van Antwerpen was er het gevolg
van. Met het derde Barrieretractaat ( 1715) werden de Zuidelijke Nederlanden dan
overgedragen aan de Oostenrijkers en ook toen bleef het tarief van 1680 behouden. De voortaan Oostenrijkse Nederlanden konden zich hier pas na de Vrede van
Aken (1748) van onttrekken. Dan pas werd het concreet mogelijk een protectionistische, industrie-ondersteunende koers te varen in de Zuidelijke Nederlanden.
Door die dramatische politieke gebeurtenissen rond de eeuwwisseling, heeft de
handelskapitalistische stem van het Antwerpse stadsbestuur uiteindelijk indirect
op het handelsbeleid van de centrale regering gewogen tot diep in de achttiende
eeuw. Eerder onderzoek heeft gewezen op de dominerende staatsinvloed van Bra120 R. de Schryver, Jan van Brouchoven, graaf van Bergeyck, 1644-1725. Een halve
eeuw staatkunde in de Spaanse Nederlanden en in Europa (Brussel 1965) 199-210.
121 Geciteerd uit: D' Hoker, 'De economische conferenties', 200.
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bant in de Nieuwe Tijd (en binnen Brabant Antwerpen).122 Precies inzake de in- en
uitvoerrechten was het financieel belang van Antwerpen voor de centrale overheid
zeer groot. Tijdens het Twaalfjarig Bestand (van 1609 tot 1621) leverde Antwerpen gemiddeld 40% van de totale Iicentenontvangsten en maar liefst 8,1 % van de
totale jaarJijkse overheidsinkomsten. Ter vergelijking: Duinkerken - in die periode de tweede grootste haven van de Zuidelijke Nederlanden - leverde maar 1,3%
van de totale jaarlijkse overheidsontvangst. 123 Hoewel gelijkaardige cijfers voor
de tweede helft van de zeventiende eeuw ontbreken, bleef het Antwerpse douanekantoor Fort Sint-Marie (later Fort Sint-Filips genoemd) waarschijnlijk het belangrijkste van het land. Nog in de jaren 1690 gaf de Spaanse koning Karel II de
aanzienlijke opbrengsten van het Fort Sint-Marie in onderpand voor een belangrijke lening die hij bij crediteurs uit de Verenigde Provincien had afgesloten. 124
Het is waarschijnlijk ook niet uitgesloten dat de ' nationale ' douanepolitiek in de
Zuidelijke Nederlanden vaak in overeenstemming werd gebracht (of tenminste
werd verzoend) met de Antwerpse eisen, ook al vertegenwoordigden die een uitgesproken particularistische, handelsminnende visie.

4. Besluit
Het handelskapitalistisch investeringsgedrag van de na 1648 achtergebleven handelselite in de Scheidestad, is een nog weinig bestudeerde sleutel om het proces
van delndustriaiisering in de tweede helft van de zeventiende eeuw te doorgronden. De halsstarrige houding van de Antwerpse handelskapitalistische 'lobby' om
sinds de zestiende eeuw de belangen van de handel voor die van de industrie te
plaatsen heeft wellicht de economische verzwakking van de Scheldestad mee in de
hand gewerkt en uiteindelijk de 'crisis' in de eerste decennia van de achttiende
eeuw. Toen die economische crisis na 1700 in volle hevigheid losbarstte, was Antwerpen hier het meest in het oog springende slachtoffer van. Van Antwerpen bleef
er rond 1750 slechts een gedei'ndustrialiseerd en gedeUrbaniseerd provinciestadje
over. De 'algemene crisis van de zeventiende eeuw' was - althans voor wat Ant-

122 Lees in de eerste plaats Van Honacker, LokaaL verzet en oproer, 137-142; R. Boumans, Het Antwerps stadsbestuur voor en tijdens de Franse overheersing: bijdrage tot de
ontwikkeLingsgeschiedenis van de stedelijke bestuursinstellingen in de ZuideLijke NeclerLanden (Brugge 1965) 26-44.
123 Berekeningen gebaseerd op de jaarlijkse cijfers van: D. Gheret, 'Le produit des licentes et autres imp6ts sur Ie commerce exterieur dans les Pays-Bas espagnols ( 15851621 )" in: Acta historica Bruxellensia, dl. 2 (Brussel 1970) 66.
124 H. Coppens, De jinancien van de centrale regering van de Zuidelijke Nederlanden
aan het einde van het Spaanse en onder Oostenrijks bewind (ca. 1680-1788) (Brussel
1992) 103.
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werpen betreft - noch algemeen, noch zeventiende-eeuws. Het ging eerder om
verstoringen in de productiesector, die mogeJijk werden aangezwengeld of verergerd door 'misinvesteringen' van de handelselite. Eerder dan terug te grijpen op al
te generaliserende poJitieke of economische verklaringen, zal vooral een langetermijnperspectief en actor-gericht onderzoek naar de concrete politieke, economische, sociale en culturele situatie moeten uitwijzen of deze bevindingen een ruimere draagkracht hebben dan voor Antwerpen aileen. In Nederland worden alvast
gelijkaardige discussies gevoerd over de invloed van de handelskapitalistische
regenten op de neergang van de Amsterdamse stapelmarkt. 125 En reeds in 1954 gaf
Hobsbawm in zijn baanbrekende artikel een belangrijk gewicht aan de rol van
misinvesteringen van de handelselites bij de vertraagde uitbouw van een moderne
industriele samenleving. 126
Uiteraard mag dit investeringsgedrag van de Antwerpse handelselites niet als
monocausale verklaring worden aangenomen. Om de woorden van De Vries uit de
inleiding in herinnering te brengen: pasklare antwoorden zijn niet voorradig om de
complexiteit van de zeventiende-eeuwse 'crisis' te duiden. In het licht van de erg
verscheiden en moeilijk te interpreteren kwantitatieve indicatoren en kwalitatief
bronnenmateriaal kunnen ook andere verklaringen naar voren worden geschoven.
Zo is het goed mogelijk dat de Antwerpse handelaars het beste maakten van de
geboden mogelijkheden , maar dat het mercantilisme in de buurlanden, modeveranderingen, kwaliteitsverlies bij de eigen producenten en vooral de onwil van de
Brusselse overheid om aile tollen en Iicenten af te schaffen uiteindelijk van het
goede te veel waren. Evenmin wil deze bijdrage suggereren dat Antwerpen geen
'crisis' zou hebben doorgemaakt indien protectionistische beleidslijnen daadwerkelijk hun ingang hadden gevonden. In de omringende landen werd de industrie
weI beschermd en yond mercantilisme weI vroeger ingang, maar ook daar waren
in de zeventiende eeuw duidelijk economische problemen waarneembaar, al waren die vaak van een geheel andere aard dan de Antwerpse. Toch was het pas aan
het begin van de achttiende eeuw dat de Antwerpse handelaars zich, in het Iicht
van de dalende handelswinsten, genoodzaakt zagen een stap opzij te zetten. Velen
onder hen gingen net als de grote handelaars rond 1648 rentenieren . Karel Degryse verwoordde het als voigt: 'Aan de eeuwenlange heerschappij van de koopliedenondernemers en meteen ook het handelskapitalisme, kwam in Antwerpen
25 Lees voor een meer uitgebreide discussie Van Zanden, ' Dutch economic hi sto ry', p.
15-17 ; Van Zanden, 'De economie van Holland' , p. 562-609. 1. Jonker, Merchants, bankers, middlemen. The Amsterdam money market during the first half of the J 9th century
(Amsterdam 1996) toont echter aan dat het beeld van "irresponsible merchants lazily gambling away their capital" (p. 36) na 1650 aan grondige revisie toe is. Voor een meer uitgewerkte versie van dit argument, lees J. Jonker en K. Sluyterman , Thuis op de wereldmarkt.
Nederlandse handelshuizen door de eeuwen heen (Den Haag 2000) 97- j 04.
126 Hobsbawm, ' The crisis of the seventeenth century ', 40.
j

38

NEHA-JAARBOEK 2003

een einde in het begin van de achttiende eeuw'. J27 Het 'wegkwijnen' van de invloedrijke figuur van de koopman bracht echter ook regeneratieve krachten los.
Door de teloorgang van het handelskapitalisme in de Zuidelijke Nederlanden kon
eindelijk het industrieel klimaat ter plekke worden bevorderd: 'De algemeen ver-

breide mening dat het overschakelen op de nijverheid of het investeren erin minderwaardig was aan de groothandel, verloor geleidelijk veld' .128 Antwerpen en de
rest van de Zuidelijke Nederlanden moesten echter wachten tot de Vrede van Aken
(1748) vooraleer de Oostenrijkse overheid zich onder meer van het 'Antwerpse
tarief' van 21 december 1680 kon ontdoen. De visie van Lis en Soly dat de Zuidelijke Nederlanden zonder meer verschilden van het handel skapitalistische Holland en eerder aanleunden bij het op industrie georienteerde Engeland, moet althans voor Antwerpen - eerder worden genuanceerd. 129 Pas de economische crisis in de eerste decennia van de achttiende eeuw leidde tot - een tijdelijke - 'vernietiging ' van het commercieel kapitalisme. 130
Van een grotendeels ontvolkt handelscentrum hoofdzakelijk gericht op de verarmde en erg gekrompen lokale en regionale markt, ontpopte de Scheldestad zich
na 1750 in een razend tempo tot een textieIcentrum van eerste rang. Vit de nijverheidstellingen van 1789 en 1800 bleek dat meer dan de helft van de actieve bevolking was betrokken bij de textielfabricage. Vooral de importsubstitutie van Franse
katoenen weefsels, zoals de 'siamoises', bleek een schot in de roos. En ook de
productie van modieuze gemengde stoffen en bedrukt katoen deed de werkgelegenheid pijlsnel stijgen. Het zag er lange tijd naar uit dat Antwerpen, en niet Gent,
de eerste geYndustrialiseerde stad in Vlaanderen zou worden.
Met de heropening van de Schelde in 1795 onder Frans bewind, maakte echter
een nieuwe generatie groothandelaars - als het ware ontwaakt uit een winterslaap
- de Scheldestad opnieuw tot onbetwiste handeismetropool.1 31 Die wederopbloei
had echter ook zijn schaduwzijde. Bijna gelijklopend met de gestage uitbouw van
de commerciele infrastructuur, kende Antwerpen opnieuw een opvallend proces
127 K. Degryse, 'Vermogensmarkt en ondernemersgedrag te Antwerpen in de tweede
helft van de achttiende eeuw', in: Economisch en sociaal-historisch jaarboek, 44 ( 1982)
79.
128 Degryse, ' Vermogensmarkt', 80.
129 Lis en Soly, 'Different paths', 235.
130 Voor een gelijkaardige opmerking, H. van der Wee, 'The Low Countries in transition: from commercial capitalism to the industrial revolution' , in: Van der Wee, The Low
Countries, 37: ' The weakening of the South [de Zuidelijke Nederlanden] in the 17th century had a structural impact as well a s an immediate effect on the economic situation: in
extending urban poverty it gradually destroyed the traditional structures of commercial
capitalism'. Een contrasterende visie is te vinden bij J. de Vries en A. van der Woude,
Nederland, 1500-18 15: de eerste ronde van modeme economische groei (Amsterdam 1995).
131 Lees hierover in de eerste plaats het werk van H. Greefs (Ufsia), die een doctoraal

proefschrift schrijft over deze nieuwe generatie van groothandelaars: H. Greefs, 'Enkele
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van dei"ndustrialisering. Op het moment dat Gent geleidelijk aan technische nieuwigheden introduceerde (dankzij ondernemers zoals Lieven Bauwens), werden
Engelse ingenieurs die tussen 1800 en 1802 naar Antwerpen afzakten met mulejennies en andere innoverende machines, wandelen gestuurd door de Antwerpse
haute finance. 132 Die investeerden hun kapitaal liever in winstgevende commerciele operaties, dan in weinig bekende en dure machines waarvan de rendabiliteit
nog lang niet vaststond. Mercurius had zijn geliefkoosde Scheldestad opnieuw
omarrnd ...

zwaartepunten in het onderzoek naar ondernemerschap en ondernemersstrategieen te Antwerpen gedurende de periode 1794-1870' , in: Belgisch tijdschrift voor jilologie en geschiedenis, 76 (1998), 421-442 ; H. Greefs, 'Foreign entrepreneurs in early nineteenthcentury Antwerp' , in: C. Les ge r en L. Noordegraaf (red.), Entrepreneurs and
entrepreneurship in early modern times. Merchants and industrialists within the orbit of
the Dutch staple market (Den Haag 1995) 101-117; H. Greefs, 'Ondernemers en de genootschappen . Een onderzoek naar het gezelschapsleven te Antwerpen tussen 1796-1830',
in: Bijdragen tot de geschiedenis, 75 (1992), 3-36. Voor een recente synthese, zie G. Devos en I. Van Damme, In de ban van Mercurius. Twee eeuwen Kamer van Koophandel en
Nijverheid Antwerpen- Waasland, Tielt, 2002.
132 C. Lis, Social change and the labouring poor (New Haven 1986) 17-26; en Lis, ' De
wederopbloei van Antwerpen ', 240.

II

Energy, ecological constraints and trump cards of the
early modem Netherlands: an introduction
BRUNO BLONDE

In April of 2002, dozens of economic historians met in Prato for the annual Datiniconference which had 'economy and energy ' as its central theme (Economia ed
energia. Secoli XIII-XVII!). Three of the papers presented at that meeting were
rewritten and are published in this NEHA-volume. They relate (though not exclusively) to the energy history of the Netherlands and deal with various aspects of
the ongoing debate about the relationship between energy and economic development.
Two observations can, among many others, be kept in mind while reading this
collection of papers. The different approaches developed in the three contributions notwithstanding, the first conclusion that stands out from the survey of these
papers and the preceding scholarship on which their findings are based, relates to
methodology. It is clear that in terms of quantified observations, surprisingly little
is really known about the sources of energy and the various aspects of its use in the
early modern economy. In his contribution on innovations in windmill technology
in Europe, Karel Davids, for obvious reasons , pays a lot of attention to Dutch
windmills though innovations in windmill technology did not remain restricted to
core areas in European economic development. At any rate, his conclusions are
demystifying in many respects: the energy output of windmills, for example, is
subject to a variety of variables of which technology and climatic conditions are
the most [?] important ones. As far as the energy output of windmills is concerned,
scientific research, as Davids clearly demonstrates, yields little more than mere
guesses. The contribution of A. van der Woude, while significant in terms of the
progress made by the systematic processing of fiscal data related to sources of
energy, equally illustrates how little in reality is known about energy usage. The
percentage distribution of peat and coal consumption in Holland, for example, can
only be estimated. Few of the fiscal figures at our disposal are really reliable.
Methodological and source-related problems are not the only obstacles to be
overcome. Traditionally, indeed, the historical debate on energy, its scarcity and
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uses, is firmly rooted in a (neo)Malthusian historiography. I C.M. Cipolla, for instance, did not hesitate to write a history of the world population from the perspective of energy use. 2 Yet, the Netherlandish case, as J.L.van Zanden convincingly
argues, clearly illustrates how difficult it is to conceptualise the relationship between energy and economic development. The seventeenth-century Netherlands,
it can be argued, can be characterised as a society with high energy consumption,
hence the importance generally attributed to availability of cheap heating sources
(especially peat).3 Though this is acknowledged in this volume, both Van Zanden
and Van der Woude tend to mitigate the key strategic importance generally attributed to peat for the development of the Netherlandish economy.4 On the other
hand, it can be ascertained that part of the Dutch miracle was a response to ecological constraints and challenges. And, paradoxically, the economic trajectory followed as a response to these challenges helped the Netherlands from the late Middle Ages onwards to escape the Malthusian ceilings. In the early modern era, the
region still struggled (and used energy) against water. In addition, the Dutch were
forced to import large quantities of cereals needed to sustain the high degree of
urbanisation, its labour force and a thriving economy. Even energy for heating
purposes (firewood and coal) was imported to some extent, as Van der Woude
demonstrates. Among the possible explanations for the explosion of the numbers
of windmills (and of the 'gradual ' development of the applied technology), Karel
Davids also mentions the incentive of a rapidly growing labour cost during the
'Go lden Age'.
Undoubtedly, the region stands out for a relatively high per capita consumption
of energy, and the question can be raised to what extent the Dutch miracle in this
respect functions as the exception to the rule. Thanks to its economic position in
the heart of the European economy it could easily overcome the constraints by
buying 'energy ' (food in especially) from abroad, but - needless to stress - this
option was not available to all other players on the European economic scene
(J.L.van Zanden).
Both ecological constraints and trump cards simultaneously influenced Dutch
energy usage and economic development. However, by emphasising the high levels of energy use attained in this economy, we run another risk: the risk of underesFor the Netherlandish case, see some comments devoted to the Malthusian model by J.
de Vries en A. van der Woude, Nederland J500- J815. De eerste ronde van moderne economische groei, (Amsterdam 1995) 792-793.
2 C. Cipolla, The Economic History of World Population (Harmondsworth 1962).
3 A. van der Woude, J. de Vries & A. Hayami, 'Introduction. The Hierarchies, Provisioning and Demographic Patterns of Cities.' Id. , Urbanization in History. A Process of
Dynamic Interactions (Oxford 1990) 1- 19.
4 The most influential view in this respect has been published by 1.W. de Zeeuw, 'Peat
and the Dutch Golden Age. The Historical Meaning of Energy Attainability', in: A.A.G.
8ijdragen 21 (1978) 3-31.

42

NEHA-JAARBOEK 2003

timating the overall importance of energy savings in Dutch economic development. Indeed , bakers may have been large consumers of imported fire-wood, as is
suggested by Van der Woude, but the specialisation of the bakery sector in itself
contributed to economies of scale and specialisation, energy savings probably
included! Even more spectacular were the energy savings made possible by the
transportation technology in the Dutch economy. 5 Land transportation costs - are
ceteris paribus - extremely vulnerable to Malthusian dynamics .6 After all, horses
need to be fed. Not only the impressive sea-carrying capacity, but especially the
development of an integrated inland water transportation system did indeed facilitate the development of a poly-centred urban network and helped to sustain a high
degree of urbanisation . Lower transport costs (energy savings) may have played
an equally vital role in Dutch economic development. Indeed, thanks to improving
windmills and inland water transportation, the Dutch were able to economise substantially on animal and human power.?
To conclude: energy in itself is never an autonomous explanation (J.L.van
Zanden). It did, however, playa key role in Dutch (and European) preindustrial
economic development. Taken together, the contributions to this volume are in
line with the current literature on this topic for the European scene: they both
confirm and at the same time mitigate the importance of energy constraints in
preindustrial economic development. They provide new answers, but also raise
numerous new questions. In doing so, they reveal the extreme complexity of the
subject matter.

5 Van der Woude et. aI., 'Introduction', 11-12.
6 B. Blonde en R. van Uytven, 'Langs land- en waterwegen in de Zuidelijke Nederlanden. Lopend onderzoek naar het preYndustriele transport', in: Bijdragen tot de Geschiedenis, 82, 1999, 135-158. B. Ballaux en B. Blonde, Transport Prices in the Long
Sixteenth Century: A Contribution to pre-industrial Price History, consult <http//
www.eh.netIXIIICongress/> or the CD-ROM of the XIIIth Economic History Congress,
Buenos Aires 22-26 July 2002 (session 15: Global Monies and Price Histories, 16th-18th

Centuries).

7 J. de Vries, Barges and Capitalism. Passenger Transportation in the Dutch Economy
(1632-/839) (Utrecht 1981 ).

III

Innovations in windmill technology In Europe,
c.1500-1800.

The state of research and future directions of inquiry
KAREL DAVIDS

1. Introduction
In general surveys on the history of energy in the Middle Ages and the early modern period, windmills normally only take up a modest place.! The most common
way of presentation is to mention the appearance of the vertical windmill in Western Europe in the High Middle Ages and briefly discuss its spread in later times,
but to play down its contribution to the overall energy supply relative to other
sources of power. In a short section on 'the earlier competitors of the steam-engine' in the once authoritative History of Technology published in the 1950s, R.J.
Forbes claimed that 'the windmill was not a popular prime mover in eighteenthcentury England, but it played an important part on the coasts of the North Sea and
the Baltic' . Yet, 'the introduction of the windmill as a prime mover did not proceed smoothly' even in Holland, he asserted, and it reached 'the upper limits of its
evolution (an energy output of about 50 h.p. at the windshaft) in the eighteenth
century, after which it 'inevitably gave way to the steam-engine' .2 Carlo Cipolla
remarked that windmills had more power than watermills, 'but for obvious reasons
... never became as widespread and common as the water-mills' . Fernand Braudel
thought that the capacity of both waterwheels and windmills was rather low, but
This article is a slightly modified and extended version of a paper presented in April
2002 at the XXXIV Settimana di Studi organized by the Istituto 'Francesco Datini ' in
Prato on 'Economia ed energia, secc.XIII-XVIII'. I am grateful to an anonymous referee
for his valuable comments.
2 R.J. Forbes, ' Power to 1850', in: C. Singer et al. (eds.), A history of technology, dl. IV
(Oxford 1958) 156-159.
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that the spread of these devices, in an economy where energy was very scarce,
nevertheless meant a considerable increase of sources of power and certainly made
a significant contribution to the first phase of growth of Europe in the 11 th-13th
century. Although the energy output of windmills exceeded that of waterwheels (5
- 10 h.p. as compared with 2 - 5 h.p) , he stressed, waterwheels played a far more
important role than windmills, because they were much more common and water
was less unsteady than wind. 3 Like Cipolla and Braudel, Paolo Malanima underscored the greater power of windmills as compared with water mills. The introduction of "inanimate machines' in the Middle Ages and their spread in the Early
Modern Era was of little relevance in overall quantitative terms, he claimed, but
they nevertheless marked the beginnings of an 'energy revolution' .4 Vaclav Smil ,
by contrast, thought that the capacities of common (wind-powered) post mills and
watermills during the Middle Ages were about the same, but that by the early
nineteenth century many watermills were four or five times more powerful than
even the largest (wind-powered) tower mills.s For Rolf Sieferle, the windmill hardly
mattered at all: the use of windpower was 'auf anspruchlosere Anwendungen beschrankt, vor all em das Abpumpen von Wasser in Poldern oder das Mahlen von
Getreide ' .6
But how much do we really know about the spread and power of windmills in
the early modern period? Were the uses of windmills indeed more limited than
those of waterwheels? And did the technical development of windmills truly fall
behind that of waterwheels before the nineteenth century, as Smil insists, or, alternatively, did the windmill reach the upper limits of its evolution in the eighteenth
century, as Forbes mistakenly claimed? The answer to the first question, as I will
argue in section 1 of this article, is: very little. The knowledge on the spread and
energy output of windmills is much more precarious than confident statements on
this subject seem to suggest. Section 2 will demonstrate that the uses of windmills
during the early modern period became as varied as those of waterwheels and that
the growth of new applications did not remain restricted to the heartland of innovation in windmill technology, Holland. Innovation in windmill technology was in
fact a much more continuous process than is commonly assumed, I will show in
section 3. Windmills had by no means reached the upper limits of their evolution
when they almost disappeared from the scene of energy sources after 1900. In line
with these findings, the conclusion will suggest some ways for further research.
3 CM. Cipolla, The economic history of world population (Harmondsworth 1962/1974)
51-53, F. Braudel , Civilisation materielle, economie et capitalisme, dl. I (Paris 1979) 308.
4 P. Malanima, Energia e crescita nell' Europa preindustriale (Rome 1996) 106-111.
5 V. Smil, Energy in world history (Boulder 1994) 108-Il2.
6 R. Sieferle, Riickblick auf die Natur. Eine Geschichte des Menschen in seiner Umwelt
(Miinchen 1997) 91-92.
7 Malanima, Energia, 107.
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2. Numbers and energy output
Any statement about the role of windmills in the energy supply of pre-industrial
Europe presupposes that both the numbers and the energy output of windmills are
known, or at least: can reliably be guessed. Is that really the case? While we do
have some state-wide counts of numbers of windmills in the nineteenth and early
twentieth centuries (see Appendix I), published counts from the period before 1800
are in fact exceedingly scarce. The total of 30,000 - 100,000 windmills in early
modern Europe given by Malanima is not based on actual data on numbers of
mills, but derived from estimates about the total capacity of waterwheels and windmills. 7 The era of the introduction and spread of the vertical windmill into most
parts of Europe between about 1180 and 1350, seems to have been more intensely
studied than the period between the High Middle Ages and to the beginning of the
nineteenth century. The evolution in the only country for which we have more
detailed figures from the early modern period, namely the Northern Netherlands,
is in all probability not representative for Europe as a whole. Regional and local
data from various parts of Europe rather suggest, that renewed growth in the numbers of windmills did not start until the eighteenth century and continued well into
second half of the nineteenth century. Richard Hills surmises that the number of
windmills in England probably doubled between 1760s and the 1820s. 8 In the
Hungarian plains, Laszl6 Makkai tells us, the diffusion of wind-powered corn mills
did not really take off until after 1850. 9
Turning to data on the energy output of windmills we find ourselves no more on
solid ground than with the evidence on numbers. Although the secondary literature
is less sparing with estimates of the energy output than with facts on the total
numbers of windmills, the picture remains confused. In fact, we are faced with an
embarrassment of riches, as Appendix II shows. This appendix gives an overview
of the data on the energy output of windmills in the Late Middle Ages and early
modern period (column 3) to be found in the most relevant general and more specialist works on the subject (column 1), together with their source (column 4) and
the period and category of windmills to which they are said to apply (column 2).
There is evidently a bewildering variety of estimates. The literature yields a wide
range of figures from which to choose. The spectrum runs from an estimate of 1
kW (or slightly more than 1 h.p.) for a common post mill in the Middle Ages (Smil
1994) to an estimate of 112 kW (or almost 150 h.p.) at the windshaft, calculated
for a tower mill in the eighteenth century with a wing span of 20 metres, at a wind
8 R. L. Hills, Power from wind. A history of windmill technology (Cambridge 1994) 7778; see also appendix I.
9 L. Makkai, 'Productivite et exploitation des sources d'energie (XIIe - XVIIe siec1e)"
in: S. Marriotti (ed .), Productivita tecnologie nei secoli XlI-XVlI (Florence 1981) 181.
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speed of 10 m.!s (SmiI1994). By way of comparison: waterwheels in England and
France in the eighteenth century had an average energy output of 6.5 h.p. and those
in Central Europe, according to an estimate from about 1800, between 4.2 and 7.4
h.p .. ID
There is no a priori reason to assume that the lower estimates in Appendix II
should be more valid or at least 'closer to the truth' than the higher ones, or vice
versa. The fact that some figures are more often cited than others does not automatically lend them a higher degree of credibility. In the widely quoted article by
J.W. de Zeeuw on the role of peat as a source of energy in the Dutch Golden Age,
for instance, the importance of windpower is minimized with the argument that
'the total of 30,000 windmills ... at work around the Northsea' by 1900 'represented a constant effect of 100 megawatts, an average of 3.33 KW per mill' and
the estimated 3,000 - 4,000 windmills operating in the Netherlands in the seventeenth century, being 'less effective' than those about 1900, will have had an energy output of 2.5 kW as an average. I I But the work quoted by De Zeeuw in support
of his argument, a lecture given by C. Daey Ouwens at the Technical University of
Eindhoven in 1973, does not specify the source of these data. 12 One wonders,
indeed, how Daey Ouwens arrived at the exact figure 30,000 mills 'around the
North Sea' (which part of England was included, for example, or which part of
Germany ?) and computed their total capacity at 100 megawatt. The author leaves
us in the dark.
The estimate provided by John Smeaton in a paper read to the Royal Society in
1759, which has the special aura of a figure calculated in the pre-industrial period
itself (and by a great expert on energy, at that), also seems to enjoy a much greater
weight in the secondary literature than the evidence can bear. Smeaton, after all,
never did measure the actual energy output of Dutch windmills. What he really
did, was to calculate on the basis of a series of experiments with a small-scale
model the effect produced by various wind speeds upon sails of different surfaces
and set according to different methods of weathering. According to these calculations, the effect produced by enlarged sails of 30 feet radius , set according to the
best method of weathering, should be nearly twice as large than the effect produced by common Dutch sails of the same length, namely 3.66 h.p. versus 2 h.p.
These theoretical and experimental results were then not corroborated by a test
with a life-size Dutch windmill, but a comparison between the performance of an
10 T. Reynolds, Stronger than a hundred men. A history of the vertical water wheel (Baltimore 1983) 176-179; the average for England and France excludes the (exceptionally
powerful) wheel at Marly.
II J.W. de Zeeuw, 'Peat and the Dutch Golden Age. The historical meaning of energyattainability', in: AAG 8ijdragen 21 (1978) 4,19-20.
12 C. Oaey Ouwens, ' Overige energiebronnen', in: H.1.M.Beurskens, Energie, Studium
Generale Technische Hogeschool Eindhoven (Eindhoven 1973) 76.
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(English?) wind-powered oil mill, equipped with enlarged sai ls of 30 feet radius,
with that of a horse-powered oil mill proved the former to go twice as fast as the
latter. 13 Inferences about the energy output of eighteenth-century Dutch windmills
in general, regardless of size and type, seem therefore to be unwarranted.
The sober conclusion from the range of data collected in Appendix II is, that the
energy output of a windmill can only adequately be estimated if we have precise
information on many different variables. Apart from the span of the sails and the
method of weathering, we shou Id also know how a mill performed at various wind
speeds and at which point of the mill a particular achievement was measured: at
the windshaft or down below, where the force of the wind was harnessed to keep
devices like a scoopwheel, a millstone, a set of saw blades or a couple of runners
in motion. In order to assess the contribution of windmills to the total energy supply in a given area in a given period, we should, in addition, be informed about the
distribution of the total number of windmills according to different sizes and types
and about the frequency of various wind speeds in the course of the year (and thus
the frequency with which a windmill might operate at a particular level of performance). Richard Hills remarked, for instance, that according to present-day
measurements the total number of hours per year with wind speeds at which windmills could work (6 - 12 mlsec) is higher in Holland than in the English Fens 2,671 versus 2,228) and that the difference in the number of hours at which windmills could work most effectively (8 - 12 m/sec) was even greater (1,339 in HoIland versus 450 in the Fens). 14 Changes in the composition of a windmill population and variations in frequency of wind speeds could significantly affect the total
energy output of windmills. Collecting such data will of course be far from easy,
but is not impossible. Without them, statements about the energy output of windmills in the past will only remain a random guess.

3. The uses of windmills
The data in Appendix II are as far as possible specified by category of windmills.
Windmills were after all not a monolithic mass. They could serve a variety of
purposes. Like waterwheels, windmills were originally employed for grinding corn.
From 1407/08 onwards (when the firstpoidermoien was built near Alkmaar, HoIland), windpower was also regularly employed for drainage. IS And pace Rolf Siefer13 J. Smeaton, 'An experimental inquiry concerning the natural powers of water and wind
to turn mills and other machines ', in: Philosophical Transactions of the Royal Society LI
(1759), part I, (London 1760), 144-168.
14 Hill s, Power from wind, 151.
15 A. Bicker Caarten, Middeleeuwse watermolens in Hollands polderland 14071'08 rondom 1500 (Wormerveer 1990) 44-56.
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Ie, the uses of windmills did not remain restricted to the 'less complicated' operations of grinding corn or raising water. Appendix III shows that the industrial applications of windmills in the early modern period were vastly extended. As far as
the variety of uses was concerned, windmills were well-matched to waterwheels.
The message of this comparison between waterwheels and windmills can also
be reversed. If most of the industrial applications of waterwheels could evidently
also be performed by windmills, why did it take so long before these applications
were brought into practice? It was more than merely a matter of taking the apparatus out of a waterwheel and plugging it in a windmill. Making the applications
work in a windmill required more of less substantial modifications, not only because one had to reckon with the fact that wind as a power source was more unsteady than water and that the axle (windshaft) of a windmill (in many areas in
Europe, at least) stood in an inclined position, high above the ground, instead of
being placed, as in watermills, in a horizontal position at roughly the same level as
the attached equipment, but also, as Richard Hills has pointed out, because one
had to take into account ' the particular restraints of a cramped building that needed to present as small as possible an obstruction to the wind' .16
When the new applications eventually materialized, this wave of innovations
was largely concentrated in a rather small part of Europe (Holland) and in a relatively brief period of time (between c. 1580 and c. 1680). Why did the leap forwards occur in Holland and why did it take place in exactly this period? The short
answer is of course that (1) Holland during this period went through a unique spurt
of economic growth and therefore, presumably, needed a huge extra amount of
energy (including motion energy); (2) given the physical make-up of the coastal
provinces of the Netherlands, waterwheels could not provide an answer to this
expanding demand (except for a few tide-mills);17 (3) human power was growing
rapidly more expensive, witness for instance the doubling of the wages of sawyers
between 1580 and 1610;18 and (4) there was already a group of craftsmen with
experience in building windmills for another task than for the common job of
grinding corn, namely for raising water.
Even so, the massive transition to windpower in industry was not a foregone
conclusion. All the new applications in industry, just like the tasks of raising water
and grinding corn l9 , could after all also have been realized by means of horsemills. And some of them, such as oil pressing, fulling or canon boring, have in fact
to some extent been performed with the aid of horse-power. According to the De
16 Hill s, Power from wind, 165.
17 A. Tutein Nolthenius, 'Getijmolens in Nederland', in: TiJdschrift KNAG 71 (1954)
186-200.
18 J. de Vries, 'The labour market' , in : K. Davids and L. Noordegraaf (eds.), The Dutch
economy in the Golden Age. Nine studies (Amsterdam 1993) 62-63, 73.
19 Bicker Caarten, Middeleeuwse watermolens, 26-31.
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Zeeuw 's calculations (assuming a total of 3,000 industrial windmills, an energy
output per windmill of 2.5 kW, and a working time per windmill of 24 hours a
day), the replacement of all industrial windmills in the Dutch Republic by horsemills would have required the use of 50,000 horses. 2o The problem was probably
not that such a number of horses in the Northern Netherlands in the sixteenth and
seventeenth century could not be found, or not be fed. Ludovico Guicciardini remarked during his journey through the Low Countries about 1560 that the country,
'and in particular Holland, Friesland, Gelderland and Flanders' produced 'a tremendous number of big, brisk and strong horses' and surveys about the Veluwe
and Overijssel in the sixteenth and early seventeenth centuries revealed the presence of a larger number of horses than could be explained by the regular needs of
farming. 21
The sticking point for a large-scale shift to horsepower in industry after 1580
may rather have been that the demand for horses from the agricultural sector was
topped by an increased demand from the military. Between about 1570 and 1650
and again between c. 1670 and 1710 the Northern Netherlands was almost continuously at war. Up to about 1630, and again in the 1670s, the eastern provinces of
the Dutch Republic were moreover the scene of operation of two opposing armies.
Now, armies on the march always required a great number of horses, not just for
employment in the cavalry, but also for drawing the huge train of artillery and
baggage carts Y Even the Dutch army, which since the days of Prince Maurits
made a relatively extensive use of transport by water, during its campaign in Brabant in 1602 had a train of 3,000 carts (to supply 24,000 men), which must have
meant a far larger number of horses. 23 It may be surmised (although data on the
market in horses are still sorely lacking) that the demand from the military, on top
of the regular demand from farmers, pushed up the prices of horses from the 1580s,
just like it did in another period of almost uninterrupted warfare, between c. 1793

20 De Zeeuw, ' Peat', 19-20.
21 K. Davids, Dieren en Nederlanders. Zeven eeuwen lief en lied (Utrecht 1989) 15, B.H.
Sticher van Bath, De agrarische geschiedenis van West-Europa 500-1850 (Utrecht/Antwerpen 1976 3) 3 18-322, H.K. Roessingh, ' De veetelling van 1526 in het kwartier van
Veluwe', in: AAG Bijdragen 22 (1979) 8-12, 35-36, J.L. van Zanden, 'De telling van de
veestapel en de graanproduktie in Zwollerkerspel in 1526. Een stukje van de legpuzzel',
in: AAG Bijdragen 28 (1986) 96-99.
22 J. W. Wijn , Het krijgswezen in den tijd van Prins Maurits (Utrecht 1934) 385, Braudel ,
Civilisation, dl. I, 304-305, G. Parker, The military revolution. Military innovation and
the rise of the West, 1500-1800 (Cambridge 1988) 69-71, O. van Nimwegen, De subsistentie van het leger: Logistiek en strategie van het Geallieerde en met name het Staatse
leger tijdens de Spaanse Successieoorlog in de Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk
(1701-1712) (Amsterdam 1995) 11-12.
23 Wijn, Krijgswezen, 380-381, 387.
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and 1815. 24 'Crowding out' on the horse-market may have made the shift to windpower after 1590 the more attractive proposition.
Although the share of windmills for other uses than grinding corn probably nowhere else became as large as in Holland (but again, exact data are lacking), industrial mills and drainage mills have been in operation in many other countries as
well. The use of wind power for industry and drainage was not a purely Dutch
phenomenon. The Netherlands nevertheless after about 1570 succeeded Flanders
and northern France as the principal centre of diffusion of innovations in windmill
technology.25 Between the end of the sixteenth century and the last quarter of the
eighteenth century, it was Dutch millwrights who played the leading role in the
spread of wind-powered mills for drainage and industry in various parts of Europe.
Before this time, Dutch influence was evident as well, but still worked in more
indirect ways. As early as 1425, for instance, the magistrate of the town of St.Omaars
in Artois, faced with the problem of draining marshes in the surrounding countryside, sent a delegation to Holland to fetch the plan of a mill ' pour vider les eaux ' .
A drainage mill actually came into operation near this city in 1438. 26 Although the
new type of mill in thi s environment proved to be a failure - it was put out of use
in the early 1450s - this did by no means signal the end of the spread of drainage
mills. Drainage mill s on the Dutch model were introduced into the Polish part of
Prussia and into Schleswig-Holstein from the later sixteenth century onwards 27
and were adopted at several places in Flanders and the adjacent region in France
(including St.Omaars), in Ost-Friesland (Germany) as well as in the Fens and the
Norfolk Broads in England during the seventeenth and eighteenth centuries. 28

24 l. de Vries, Barges and capitalism. Passenger transportation in the Dutch Economy
(/632-/839) (Utrecht 1981 ) 136-137.
25 On the pioneering role of this region in the early phase of windmill technology see Y.
Coutant, 'L etude des moulins a vent medievaux: nouvelles pistes ', in: Revue du Nord 74
( 1992),5-24 and l.P.A. Stroop, Molenaarstermen en molengeschiedenis (Arnhem 1979).
One of the most important innovations originating from Flanders was the windmill brake,
see e.g. Y. Coutant and P. Groen , 'The early history of the windmill brake ' , in : History of
Technology 19 (1997) 1-17.
26 A. Derville, ' Le marai s de Saint Orner', in: Revue du Nord 62 (1980) 83.
27 K. Davids, 'The transfer of windmill technology from the Netherlands to North-Eastern Europe from the 16th to the early 19th century', in: l.Ph.S. Lemmink and l.S.A.M. van
Koningsbrugge (eds.), Baltic affairs. Relations between the Netherlands and North-Eastern Europe 1500-/800 (Nijmegen 1990) 36-37.
28 L. Devliegher, De molens in West- Vlaanderen (Tielt 1984) 80-85 , L. Denewet, ' De
hoos-molen te Gent-Drongen ', in: Molenecho's 12 ( 1984) 3, 8-9, 16, C. Rivals, Le moulin
a vent et Ie meunier dans la sociere traditionelle fran raise (I vry 1976) 117-125, Hills,
Power from wind, 136- 165 .
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The spread of industrial mills from Holland began around 1620 and accelerated
after 1700. Wind-powered oil mills were built by Dutch millwrights in Denmark,
England, Ireland, Sweden and North-west Germany, paper mills in England and
the Southern Netherlands, hulling mills in North-west Germany, saw mills in the
Southern Netherlands, Sweden, Russia, the Baltic lands and PortugaI.29 By the
middle of the eighteenth century, the outflow of windmill technology from the
Dutch Republic had grown to such a degree that the States General in February
1752 resolved to put a complete ban on the export of windmills. Henceforward, no
one was allowed to assist in the sale, construction or transport of any part of a
Dutch windmill on the order of a foreign customer, or to export any tool that could
be used to build them. An exception was made only for drainage mills, twenty
years later. 3o Although Dutch windmill technology for a long time thereafter kept
to be regarded as a model worth imitating, it was increasingly brought into practice by foreigners themselves, instead of being transferred by craftsmen from the
Netherlands. The hollt:ender, holliindare and Holliindermuhle, which in the later
eighteenth century and nineteenth centuries became such a familiar sight in large
parts of Northern Europe, were no longer built by Dutchmen. And from the end of
the eighteenth century onwards, it was England that took the place of Holland as
the leading centre of innovation .

4. Evolution in performance
Windmills in the early modern period were not only put to a variety of uses, but
also showed an evolution in performance. In a pioneering article on ' molinology
and economic history' published in 1986, Chris Vandenbroeke calculated that a
corn windmill in Flanders in the early nineteenth century probably produced nearly 70 % more flour per year than a wind-driven corn mill in the first half of the
fifteenth century.31 The possibilities for improvement in performance during the
29 Davids, 'Transfer of windmill technology' , 37-45, 49, K. Davids, 'Succesful and failed
transitions. A comparison of innovations in windmill-technology in Britain and The Netherlands in the early modern period', in : History and Technology 14 (1998) 228-231, K.
Davids, 'The transfer of technology between Britain and The Netherlands, 1700-1850',
in: J.R. Bruijn and W.FJ. Marzer Bruyns (eds.), Anglo-Dutch mercantile marine relations
1700- J850. Ten papers (AmsterdamiLeiden 1991) 10, Hills, Power from wind, chapter 7.
30 Davids, 'Transfer of windmill technology ', 41 , 49. The immediate cause for the issue
of the prohibition order in 1752 were the efforts in the Southern Netherlands to establish a
native timber processing industry with the help of technology imported from the Netherlands. On the reasons for the failure of earlier attempts to obstruct the export of windmill
technology see Davids, 'Transfer of windmill technology ', 48.
31 C. Vandenbroeke, 'Molinologie en economische geschiedenis: enkele terreinverkenningen ' , in: Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis te Brugge (1986); 15-16.
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early modern period were apparently by no means slight. And corn mills in Flanders were, for all we know, by no means in the forefront of advance in windmill
technology in Europe. The main centres of innovation during most of the early
modern period after all resided in Holland and later in England.
Windmills in Holland showed improvements in performance in several respects.
In his comparative survey on the output of windmills presented to the Royal Society in 1759, John Smeaton noticed that the best windmills appeared to be those
weathered in the Dutch manner 'where the extremities (of the sails) stood at an
angle of7 1/<1 (degrees) with the plane of a motion' (except for windmills weathered
in same manner, equipped with broadened sails). 32 His conclusion was based on a
series of experiments ' of various structures, positions and quantities of surface' of
windmill sails with a small-scale model. By the time of Smeaton 's observations,
this specific design of the sails of Dutch windmills was probably more than a
century old. In the late sixteenth and early seventeenth centuries, millwrights in
Holland began to move the position of the sail-bars in such a way that the sail-arm
did no longer hold the sail-bars in the middle, as had been usual in sail design, but
was now off-centre. Sail-bars were thus put at one side of the sail-arm across the
entire length of the arm, and in varying angles. The variation of the angles could
differ by type of mill. This particular form of sails, known as weathering in the
'Dutch manner' , permitted sails to catch more wind than was achieved with sails
of a traditional design, even if they still attracted much less of all the available
windpower than the nearly 60 % claimed by Vaclav Smil and other authors as
theoretically possible. 33
Smeaton's model gave only a partial view. It did not take account of a number of
other improvements in performance which had taken place in the preceding two
centuries or so, in particular in Holland. First of all, measures were taken to diminish the disparity between the energy output at the windshaft and the useful output
of the mill, and thus to enhance its effectiveness as a source of power, by improvements in the gear. As in the case of waterwheels 34, friction between parts of the
gear of windmills was little by little reduced. Patent applications dating from the
first half of the seventeenth century and ' mill books' published between c.1680
and 1760 bear witness to sustained efforts of carpenters, millwrights and engineers
to arrive at the optimal shape, position and number of cogs and staves, to prevent
breakage of cogs and wheels and to determine the ideal measures of wheels and
pinions. Pieter Limpergh's Architectura Mechanica Moole boek, published in 1686,
32 Smeaton, 'Experimental inquiry ', 145-148.
33 H.A.Visser, Zwaaiende wieken (Wormerveer 1946) 53-54, A.Bicker Caarten, ZuidHollands molenboek, (Alphen aan de Rijn, 1965 2 ) , p.53, R.I. Forbes (ed.), The principal
works of Simon Stevin, dl. V (Amsterdam 1966) 314-322, Smeaton, 'Experimental inquiry ', 144, 147, Hills, Power from wind, 81-86, Smil, Energy, 153.
34 Malanima, Energia, 108-109.

DAVIDS INNOVATIONS IN WINDMILL TECHNOLOGY

53

for example, gives detailed descriptions and illustrations of the current methods in
Holland to design cogs and measure off their distribution along a wheel. Johannes
van Zyl's widely used Theatrum machinarum univerale. of groot-algemeen moolen-hoek, published in 1734, contained an 'Exact notice of a mathematical order
of all kinds of gear' .35 Secondly, new designs for the hulls of windmills appeared
that could provide an adequate solution for the very problem defined by Richard
Hills: present as small as possible an obstruction to the wind and yet contain enough
space to accommodate all , or part, of the equipment which was kept in motion by
the turning of the sails. The most widespread new hull-design was the so-called
octagonal smockmill (achtkante hovenkruier), first developed in Holland in the
early sixteenth century, which in many countries of Europe came to be known as
the archetypal Dutch windmill, the hollcender, holliindare or Holliindermiihle. 36
The equipment driven by wind energy evolved as well. Although machines or
other devices installed in windmills were initially modelled on those used in watermills, the nature and capacity of the equipment often substantially changed in
course of time. Whereas pumping devices moved by waterwheels (and a few used
in early windmills) often consisted of a row of buckets on a chain, most of the
wind-powered drainage mills up to the second half of the eighteenth century were
provided with a single vertical scoopwheel. The main alternative technique, which
was probably first applied in small, horse-powered mills and later transferred to
larger, wind-powered drainage mills, was to raise water by means of an Archimedean screw. This type of drainage mill, called a vijzelmolen, could lift water more
than twice as high as a mill fitted out with a vertical scoop wheel: four to five
metres instead of one and a half or two metres. Although it was first introduced in
a few polders in Holland in the mid-seventeenth century, the vijzelmolen did not
spread more widely in Holland and other parts of the Netherlands (and beyond)
until later in de 18th century. Another variant which emerged in Holland in the late
eighteenth century (and was applied in a few windmills as well), was a scoopwheel
placed in an inclined, instead of in a vertical position Y
Equipment used in industrial mills did no more remain static than appliances
employed in drainage mills. Wind-driven sawmills, which spread in Holland from
the 1590s onwards, were provided with a number of frames, fitted with sets of
35 Forbes (ed.), Principal works, pp. 42-63, P. Limpergh, Architectura Mechanica Moole
boek (Amsterdam [1686]), J. van Zyl, Theatrum machinarum universale. of groot-algeme en moolen-boek (Amsterdam l734) l2, Davids, 'Transfer of windmill technology', 4344.
36 Hills, Power from wind, 65-73, A. Sipman, Molenbouw. Het staande werk van de
bovenkruiers (Zutphen 1990) 94- !OS.
37 G.H. Keunen, 'Waterbeheersing en de ontwikkeling van de bemalingstechniek in WestNederland', in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
103 (1988) 577.
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fine-blade saws and operated with the aid of a triple-throw crankshaft. 38 Oil-pressing windmills in Holland were from the seventeenth century onwards equipped
with a more complex system of mechanisms than was commonly used in this type
of mill before, including a pair of huge edge runners and up to two sets of presses
and six vertical stampers. 39 In the paper industry, 'hollander' beaters (tubs with
rotating drums fitted out with metal bars to cut up rags) were first installed in
windmills for the making of blue paper in the Zaanstreek in the 1650s and were
since about 1670 adapted for the production of high-quality, white paper as wel1. 40
All such improvements were first introduced in windmills in Holland and later
adopted in watermills in other countries of Europe. For a long time, it were millwrights from the Dutch Republic, skilled in the building of windmills, who were
the preferred experts to construct and install these devices in watermills in England, France, Germany, Norway, Sweden or Russia. 4 1 Thus, even if the technology
of industrial windmills initially built on the achievements realized in watermills,
improvements developed in windmills in the later seventeenth and eighteenth centuries contributed to enhance the physical productivity and/or increase the quality
of products of watermills.
None of these technical improvements was made on the basis of a theoretical
investigation into the power of wind. The most penetrating, general study on windmills to be made in The Netherlands before the 1750s, viz. the notes on cogs and
staves composed by the engineer Simon Stevin about 160042 was not known among
a wider public until the late 1660s and did not exert any perceptible influence at
the time. The body of knowledge on windmills up to the middle of the eighteenth
century was still almost entirely of an empirical nature. The art of the millwright
was only partly transmitted by script or drawing and was never completely disseminated in print. Even the magnificent 'mill books' did not represent the full extent
of the expertise of the millwrights. Innovation in windmill technology in the Netherlands was in reality largely a process of learning by doing, of advance by trial
and error, of improvement by variation and selection; it evolved only to a limited
extent through formal learning. This process was partly reflected in patent statistics . A large number of the patented inventions in the Dutch Republic related to
windmills. Of all the inventions patented by the States General or the provincial
states between 1580 and 1720 some 34 % referred to hydraulic equipment and
38 F.M. Rutten , 'De nuttelycke vindinge van het houtzagen. De octrooien voor houtzaagmolens van Cornel is Cornelisz. van Uitgeest', in: J.e. Coppens et.al., Vierhonderd jaar
houtzagen met wind (Sprang-Capelle 1996) 11-32, Hills, Po wer from wind, 166-171.
39 P. Boorsma, Duizend Zaanse mo/ens (Wormerveer 1950) 42-47, Hills, Power from
wind, 172-178 .
40 H. Yoorn, De papiermo/ens in de provincie Noord-Holland (-Haarlem 1960) 42-45.
41 Davids, 'Transfer of windmill technology' , 37-43, Hill s, Power from wind, chapter 7.
42 Forbes (ed.), Principal Works, 41-45.
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installations (including drainage mills) and some 14 % to corn mills and other
industrial windmills. The share of the latter category was especially high in the
1580s and 1590s (23 %) and in the 1620s and 1630s (I 8 %).43 Among the patented
inventions in these periods were - beside many novelties that were never applied
at all - also such seminal improvements as the wind-powered sawmill, the 'double' oil mill and the drainage mill equipped with an Archimedean screw.
When windmills eventually, in the first half of the eighteenth century. did become the object of theoretical inquiries, it was scientists and engineers in France
who assumed the leading role. Taking earlier work on waterwheels as their starting
point44 , scholars like Antoine Parent, Henri Pitot, Bernard de Belidor and JeanBaptiste d' Alembert contributed to the development of theoretical insights about
the relationship between the velocity of wind and the power of windmills. Yet, the
French lead in theory no more gave millwrights from France an edge in the construction of windmills than it had provided them with a superior skill in the building of waterwheels. One of the reasons was no doubt that, as in the case of waterwheels, the early theory on windmills did not square with everyday reality. When
a professor at the University of Leiden , Johan Lulofs, in the early 1750s, in collaboration with a surveyor of the drainage board of Rijnland Melchior Bolstra, compared the actual performance of drainage mills with the capacity as predicted by
the current theories , he found that the mills in fact 'didfar more [italics mine] than
the mathematical and mechanical theory promised , (which) proved the defectiveness of the latter ' .45 Scholarly interest in windmill technology in The Netherlands,
which in the next few decades markedly grew, took a much more pragmatic twist
than in France. Professors, engineers and surveyors concentrated on exact, statistical comparisons of empirical data on the useful output of different types of (mainly
drainage) mills - for example, mills with a vertical scoop wheel versus mills with
an inclined scoop wheel - rather than spending their time on abstract calculations
or speculations. 46 They were more concerned with the 'selection ' of the fittest
mills than with the development of optimal designs for new mills. But the main
improvements in windmill technology introduced in England between about 1750
and the end of the Napoleonic Wars were not inspired by current theories on wind
power, either. The fantail for winding the mill, the self-acting shuttered sails, the
43 K. Davids, 'Patents and patentees in the Dutch Republic between c.1580 and 1720',
in: History and Technology 16 (2000) 266.
44 Cf. Reynolds, Stronger than a hundred men, chapter 4.
45 1.Lulofs, 'Wiskundige en werktuigkundige beschouwing der wind-molens', in: Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 2 (1755) 598-599.
46 K. Davids, 'Universiteiten, illustre scholen en de verspreiding van technische kennis
in Nederland, eind l6e - begin 1ge eeuw ', in: Batavia Academica. Bulletin van de Nederlandse Werkgroep Universiteitsgeschiedenis 8 (1990) 11-22; cf. also E. Schultz, Van zee
tot land. Waterbeheersing van de Nederlandse droogmakerijen (Lelystad 1992) 207-208.
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governor for regulating the millstone, the iron sail-arm - these inventions emerged
in a similar way as earlier improvements in Holland: from experience and trials in
practice. 47
Once scientific theory in the nineteenth and twentieth centuries caught up with
the art of the millwright, there emerged opportunities for further improvement in
windmill technology, for instance in the design of sails or in the generation of
electricity.48 When the numbers of windmills in the early twentieth century sharply
declined, they had by no means yet reached the upper limits of their evolution.

S. Conclusion
Future research on the history of windmill technology after 1500 thus should first
get back to basics. We should have more data about the numbers and energy output
of windmills, taking account of all the relevant variables mentioned above. We
should also know more on the different uses of windmills in various parts of Europe and about the extent to which best-practice technology developed in successive centres of innovation (Flanders and northern France, Holland, England) was
adopted (and perhaps adapted) in other countries in Europe.
Once the 'basics' are better known, the development of windmill technology
after 1500 in its various aspects can be explained more effectively. This inquiry
should consider the following: the costs and benefits of building and operating
windmj))s compared with waterwheels, horse mills and steam engines 49 , the growth
or decline of population in a given region, and the extent and nature of institutional
restrictions or incentives concerning the construction of windmills. If the numbers
of windmills in many parts of Europe showed indeed renewed growth in the eighteenth century and reached their peak somewhere in the nineteenth century, it would
not be far-fetched to suppose this expansion might have been related both to the
vigorous population growth starting in the eighteenth century and to the progressive loosening after c. 1800 of institutional constraints such as corporate monopo-

47 Davids, 'Succesful and failed transitions', 232-233, Hills, Power from wind, 92-108.
48 K. Mulder, De Hollandse molen, monument of werktuig? Een onderzoek naar de controverse over het voortbestaan van de Hollandse windmolen (Enschede 1987), part 2,
Hills, Power from wind, 225-231.
49 As for instance was done by H.W. Lintsen, 'Van windbemaling naar stoombemaling;
innoveren in Nederland in de negentiende eeuw', in: laarboek voor de Geschiedenis van
Bedri)f en Techniek 2 (1985),48-63 , R. Holt, The mills of Medieval England, (Oxford
1988), chapter 5, and J. Langdon, 'Water-mills and windmills in the west midlands, 10861500', in: Economic History Review 44 (1991) 435-440.
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lies, feudal privileges or mercantilist state policies that may have held back the
growth in numbers of windmills during much of the early modern period. 50

50 See for example Hills, Power from wind, 77-78 and S.B. Ek, Viiderkvarnar och vattenmol/or. En etn%gisk stu die i kvarnarnas historia (-Stockholm 1962), especially chapters
6-11.
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Appendix I. Numbers of windmills, c.1S00- 1900
Country, region

Cornmills

France
Canton Arras only 1760
Canton Arras only 1806

112
217

Entire country 1847

c. 7,800

Other industrial mi ll s

Drainage
mills

17
125
c. 8,700

England
Sussex only early 18th c.
Sussex only 1823

80
190

Suffolk only c.1780
Suffolk only 1823
Suffolk only c.1838

180
374
430

Entire country c. 1300
Entire country c.1540
Entire country c.1800
Germany
1882
1895
1907

c.4,000
c. 2,000
c. 10,000

18,579
17 ,803
17 ,027

c. 19,900
18 ,362
17,933

Finland
1585
1820
The Netherlands
Holland only c.1500
Holland only c.1630
Holland only
(except Westfriesland)
c.1730
Holland only c.1800

753
c. 7,500

c. 215
365

222
c. 1,230

306

Groningen only 1770
Groningen only c. 181 0
Groningen only 1860
Entire country
1850
1860
1878
1890
1896

All windmills
combined

c. 869
100
114
197

c. 1160

c. 2335

few
398
more than 300

512
c. 500

1,920
2,204
2,311
2,391
1,953
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Country, region

Cornmills
mill s

Bel g ium
West-Vlaanderen
only c.I775
West- Vlaanderen
only 1846
West- Vlaanderen
only 1880

Other
industrial

59

Drain age
mill s

All windmills
combined

605
1,007

759

2,739

Entire country 1846
1880

2,158

Sources:
France: Rivals, Le moulin

a vent,

107; Hills, Power from wind, 75-77

England: J. Langdon , 'The birth and demise of a medieval windmill', History of Technology 14 ( 1992), 55, G.N. Von Tunzelmann, Steam power and British industrialization to
1860 (Oxford 1978) 122-123; Hills, Power from wind, 75 , 79; the number of windmills in
England in 1540 was kindly communicated by prof.dr. John Langdon.
Germany: J.e. Notebaart, Windmiihlen. Der Stand der Forschung iiber das Vorkommen
und den Ursprung (Den Haag/Parijs 1972) 64.
Finland: Notebaart, Windmiihlen, 93.
The Netherlands : Algemeen Rijksarchief The Hague, Collectie Goldberg 45, Financie
van Holland 464, 559 ; Bicker Caarten, Middeleeuwse watermolens, pass im ; S. Hart, Geschrift en getal (Dordrecht 1976) 26; I.A. de longe, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijmegen 19762 ).2 18; Lintsen, ' Van windbemaling naar stoombemaling ', 50 (note); R.F.J. Paping, ' Industriele windmolens op de Groninger klei, 1770-1860',
laarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Technie, 9 (1992) 93; P. Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwaLitatieve en kwantitatieve analyse, (Wageningen 1991) 274-277; A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier. Een regionaal-historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis
van westelijk Nederland van de late Middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw
(Utrecht 1983 2 ) 320-325.
Belgium : De Vliegher, ' Molens in West-Vlaanderen ', 16; Notebaart, Windmiihlen, 47.

60

NEHA-JAARBOEK 2003

Appendix II. Energy output of windmills
Author

Category of windmills ,
period

Energy output
per windmill

Source of data

Average range

10 - 30 h.p.

Average range?
Average range?

5 - IOh.p.
10 - 30 h.p .

Not given , probably
Forbes
Not given
Not given , probably
Forbes/Cipolla
Not given

General
Cipolla
196211974
Braudel 1979
Makkai 1981
Smil 1994

Common post mills
in Middle Ages
Smil 1994
Post mills
Smil 1994
Tower mills
Unger 1984
Mid-18th century
mills
Malanima 1996 Late 18th century
mills
Smil 1994
Tower mills 18th
century
(wing span 20 metres)
Daey Ouwens Windmills around
1973
the Northsea c.1900
De Zeeuw
1978

Windmills around
the Northsea c. 1900

l- 2 kW
1.5 - 6 kW
4.5 - 10.5 kW
2 h.p. = 1.5 kW
5- 10 h.p. = 3.7 - 7.5 kW

William Rankine 1866
William Rankine 1866
Calculations by John
Smeaton 1759
Not given , probably
Braudel
Calculations by author

112 kW (theoretically)
at wind speed of 10 mIs ,
useful output less than 40 kW
Not given
30,000 windmills with
total average capacity of
100 Megawatt
3.3 kW
Daey Ouwens 1973

Dutch
Smil 1994

mid-17th century Dutch
drainage mill
Forbes
Dutch drainage mill
195811966
c.1648
(wing span 48 feet)
De Zeeuw 1978 Average Dutch windmill
17th century
Hills 1994
Large Dutch drainage
mills 17th century

30 kW at windshaft, useful
Modern measurements
output less than 12 k W
40 h.p. at windshaft,
Measurements in 1942
15.6 h.p. at scoopwheel ,
at wind speed of 8-9 m.ls
2.5 kWh or 60 kW
Backward extrapolation
per windmill per day
by author
Not given
20 effective h.p. at the
scoopwheel in very f
avourable wind conditions
Malanima 1996 Dutch windmills,
60 kW per windmill per day Estimate by De Zeeuw
17th century
1978
Forbes (ed.)
Corn-grinding post mill 6-IOh.p.
Calculations by author
1966
c. 1735
Forbes 1958
Common Dutch windmill , 10 h.p.
Calculations by John
18th century (wing span
Smeaton, modern
100 feet)
measurements
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Author

Category of windmills,
period

Energy output
per windmill

Source of data

Hills 1994

Best Dutch windmills
mid 18th century

2 h.p.

Calculations by John
Smeaton 1759

Schultz 1992

Dutch drainage windmill s
late 19th century
Traditional (drainage)
windmills

Hills 1994

Schultz 1992
Schultz 1992

18.5 kW at strong wind,
Measurements in Holland,
on average 11.8 kW
c.1885
50 h.p . at windshaft at wind Measurements in Holland,
speed of 8 m./s, 60- 90 h.p. c.1930
at windshaft at wind speed
of 10 m./s.
Old Dutch drainage mi li s 3.7 - 4 kW at average wind Measurements in Holland
speed
c.1940
Large Dutch drainage
Maximum 37 kW
lecture course on drainage,
Agricultural University
mill s
Wageningen, 1968

English
Von Tunze lmann 1978
Hills 1994

Average drainage mill s 3 h.p
Fens
Best drainage windmills 40 h.p. with sufficient wind
in the Fens (UK)

Not given
Based on estimates late
18th, early 19th century

Von Tunzelmann 1978

Drainage mills in England 6 .5 h.p.
(wing span 70 feet)

Calculations by C.F.
Parrington 1822

Note: the purpose of this appendix is to present an overview of data on the energy output
of windmills as given in printed sources and secondary literature on windmills, not to
suggest an interpretation of these data; T have therefore refrained from converting kilowatts into horsepower, or vice versa.
Sources: Braudel, Civilisation, dl. 1, 308; Cipolla, Economic history, 52; Daey Ouwens,
'Overige energiebronnen ' , 76; Forbes, 'Power to 1850', 157-159; Forbes (ed.), Principal
works, 319-322; Hills, Powerfrom wind, 86-9\,128-129,151-153; Makkai , ' Productivite
et exploitation ', 181 ; Malanima, Energia, 106; R.W. Unger, 'Energy sources for the Dutch
Golden Age: Peat, wind and coal' , Research in Economic History 9 (1984) 228-229; Schultz,
Van zee tot land, 206-207, Smil, Energy, 112, 152-153; Von Tunzelmann, Steam power,
123; De Zeeuw, 'Peat', 4, 20.
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Appendix III. Emergence of new industrial applications of the vertical water
wheel and the vertical windmill
Windmill
Date of first
occurrence

location

1589
c. 1620

Holland
Holland

c. 1677
Before 1550

Holland
Flanders/NW
France

I st quarter
17th century
1592

Holland
Holland

NW France
Styria

1592
?

Holland
Austria?

SE France
NW France
N Ital y
Moravia

c.1630-1675

Holland

1586
c. 1550

Holland
South Germany?

1772

Scotland"

c.1628

Holland

c.1630-1660

Holland

1601
1st quarter
17th century
c. 1630

Holland

Holland

c. 1689

Holland

Waterwheel
Date of first
occurrence

Location

831
990
1008
820
1025 ?
1197

NW France
SE France
N Italy
Switzerland?
S Germany
S Sweden

Iron-grinding
Oil

c.IIOO

SE France

Ore-stamping
Tanning

1135
1138

N Italy

1176 ?
1204

Sicily?
NW France

1204
1214
c.1250
1251
1276
1315

Type of mill

Beer (malt ?)
Hemp
Fulling
Iron

Washleater
Sugar
Cutlery (grinding
and polishing)
Saw
Mechanical
bellows
Mustard
Poppy
Paper
Mine-pumping
Pumping seawater
In salt pans
Mortar
Trass
Turning (lathes)
Pigment (paint)
Brasilwood
Blue
White lead
Blast furnace
Pipe-boring
Canon-boring

1321

S Germany

1347
1348

SE France
NW France

1384
c.1480

Belgium
S Germany

51 I am grateful to prof.dr. T.e. Smout for the reference to the windpump used in the saltpan in St.Monance, Fife, Scotland.
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Type of mill

Rolling and slitting
copper
Wire-drawing
Gem-polishing
Coin
Hulling
Gunpowder
Stone-sawing
Tobacco/snuff
Cacao

Waterwheel
Date of first
occurrence

Location

1443

Central France

1351 ?
1489
1534
1551

S Germany
S Germany
NW France
NW France

Windmill
Date of first
occurrence

1st quarter
17th century
1st quarter
17th century
c. 1658
c. 1660
18th century

63

location

Holland
Holland
Holland
Holland
Holland/Zeeland

Sources:
For waterwheels: Reynolds, Stronger than a hundred men, 94.
For windmills: Boorsma, Duizend Zaanse molens, 38-69, 170, 179; G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uitde 16' -18' eeuw (Den Haag 1942) 89, 91,
A.Derville, 'Moulins, cultures industrielles et marchands dans les campagnes artesiennes
et flamandes', Revue du Nord 72 (1990) 576, 587 -589 ; Hart, Geschrift en getal, 24-27; A.
Heerding, Cement in Nederland (Amsterdam 1971) 23-24, Hills, Power from wind, chapter 7; J .H. van den Hoek Osten de, 'Chocolaadmolens ', laarboek Amstelodamum 71 (1979)
65-68, G.J. Honig, 'De molens van Amsterdam' , laarboekAmstelodamum 27 (1930) 107108, 117-121 ; J. Lewis, 'The excavation of an 18th-century salt-pan at St. Monance, Fife' ,
Proceedings of the Society ofAntiquaries of Scotland 119 (1989) 361,367; Visser, Zwaaiende wieken , 105-109, 114, 118, 125-130.

IV

Sources of energy in the Dutch Golden Age.
The case of Holland
AD VAN DER WOUDE

Solar energy is the most important source of energy in thi s world. Without it life
here is impossible. Through the process of photosynthesis energy from the sun is
stored in vegetable and animal products, thus delivering food , clothing and shelter,
which in its turn makes the maintenance of human and animal muscular strength
possible. That was, is and most probably will remain the most important and certainly the most decisive precondition for human societal existence. Although there
are variations in time and place, thi s solar maintenance energy is relatively evenly
distributed across the inhabited world.
But man, that tool-using animal, discovered supplementary ways for energy consumption by making use of wind , water and fuel. All these three rely on the basic
solar maintenance energy presented by geological or atmospheric processes. However, this supplementary energy production was and is not even ly distributed across
the world. Its use has always been the result of human ingenuity and initiatives
combined with natural circumstances that are not equal in time and place. Through
the utilisation of heating energies (especially important for food preparation, housing and manufacturing processes) as well as motion energies (created by wind,
water and combustion machines, ships and modern transport facilities) some societies or regions will have taken a temporary lead on others who are devoid of or
less equipped with these forms of supplementary energy.
The Dutch economy is said to have been characterised during the early modern
period by relatively high energy consumption. A pro caput comparison shows that
wind, water and fue l were utilised as energy sources more intensively than elsewhere. Indications for this are the existence of many (for those times) high energy
consuming industries in the western and northern provinces of the Dutch Republic, most of all in Holland, but in Friesland, Groningen, Zeeland and Utrecht too.
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Examples are the salt and the sugar refineries, breweries, distilleries, potteries,
faience, brick, tan , pipe and tile kilns, cotton print industry, madder drying towers,
different milling industries, mills for water management, leading inland and sea
water transport and the fishing industries. In Holland, in most cases not only the
raw materials but also much of the heating energy needed for production had to be
imported. The finished products of these energy-consuming industries were an
important part of Dutch export goods.
Although a high energy consumption was also found in other provinces of the
Dutch Republic, it was the province of Holland with its level of urbanisation of
more than sixty percent during the seventeenth and eighteenth centuries that stood
out in this respect. During this period sufficient supplementary energy power must
have been available in Holland to allow such an enduring high urbanisation level.
To obtain an idea of the importance of the energy aspect of the Dutch miracle, we
need to gain an insight into the need, the attainability, the import and the consumption of energy in the province of Holland. It is therefore to this part of the Dutch
Republic that I concentrate.
Let me start again with the remark that the population of Holland for those times
excelled in the use of motion (shipping, windmills) as well as heating energy (peat,
coal and firewood). While for most societies during early modern times the use of
motion energy was a restricted and marginal phenomenon , this was not the case in
Holland. Inland and maritime shipping had played an important role since the
Middle Ages. Transport and fishing had a very high labour productivity compared
to other European societies. Since the sixteenth century this mobile motion energy
became increasingly supplemented with stationary wind motion energy. While
during the sixteenth century this by wind mills generated energy became indispensable for the drainage of existing agricultural lands, during the seventeenth century, drainage windmills besides this defensive role, gained an offensive one by making
it possible to enlarge the territorial surface of the province by reclaiming large
inland water and sea surfaces, reshaping it into fertile and economically organised
agricultural areas. A region as large as Holland north of the line Amsterdam-Haarlem gained more than 36.000 ha. of new land between 1540 and 1650 (90% of
these even between 1590 and 1640). This increased the existing 108.000 ha. old
land of this extended region by one third. I
Moreover, the use of windmills was not limited to the struggle against the always-menacing water. Especially after the first decades of the seventeenth century, windmills became increasingly utilised for industrial purposes. It is not my task
here to depict their development. However, it is important to realise that this form
of motion energy contributed much, in any case qualitatively, to the Dutch energy
availability. Every important city possessed tens of industrial windmills inside its
walls and on its ramparts or in its direct neighbourhood. When, for example, there
A.M. van der Woude, ' Het Noorderkwartier', in : A.A.G. Bijdragen 16 (1972) 52.
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was no further room inside the city of Amsterdam for the building of industrial
windmills, the region along the river Zaan (a distance of 15-20 kilometres from
Amsterdam) was used for the extra mills and rapidly developed into the area with
the most intensive use of stationary motion energy in the pre-industrial world. At
its apex, around 1730, the Zaan region had nearly 600 industrial windmills in operation .2 A real world miracle, as Napoleon later remarked during a visit. In reality
it meant that on both sides of the ri ver, along a length of circa 25 kilometres , there
was on average, one industrial windmill every 100 metres .

2

Ibidem , 318 .
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With others I want to stress that the study of the energy availability in this first
modern economy cannot be concentrated on the use of peat and heating energy
alone. Moreover it should always be looked at comparatively. The presence in
Holland of more than three sea-going vessels and more than one industrial windmill (and the drainage windmills included more than one and a half) per thousand
inhabitants may indeed be considered to be a remarkable phenomenon during the
early modern era.
It is, however, not my task here to dwell on this. Let me proceed further to look
at the third source of supplementary energy: heating energy. In this connection,
Dutch peat is always, and rightly, given the most attention. Nevertheless it seems
fair to point to the fact that besides peat, also coal, firewood and perhaps even
other materials in Holland can have been used as sources of heating energy. Not
only could they have played such a role, they surely did so. To obtain an idea of
this let us start by looking at the consumption of heating energy in Holland during
our period. Afterwards we will turn to the production of it.
We are fortunate that the Dutch and particularly the Holland fiscal policy had, if
not before, in any case since the birth of the Republic given a lot of attention to the
taxation possibilities of consumption goods. In the course of time more and more
consumables became directly or indirectly objects of taxation. Amongst them we
find such important articles as salt, butter, candles, fruit, beers, wines and brandies, soap, some textiles, salted herring, salmon and other fish, oils, pitch and tar,
coffee and tea. Then too there were also horses, cattle, arable land, the milling of
grain (this means 'bread'), and the selling of slaughter cattle (i.e. meat). Firewood,
coal and peat did not escape the tax man 's attention either, and in the archives we
can find the income of the tax revenues on these consumables after 1650.3 We
would, however, be over hasty to assume from this that this fiscal source easily can
give us an insight into the volume of used heating energy in Holland.
As well as coal, firewood , charcoal and peat, in most cultures dried dung, straw
and other crop residues also have a part among biomass fuel. Manure was a highly
esteemed product, needed as a fertiliser to keep up the productivity of the arable.
It was as such the object of intensive trade, as was also urban household refuse, in
many towns a privileged monopoly for orphanages and comparable institutions. In
1679, five years after the hundred percent increase in the tax rate on peat, bakers
and others, who could use peat to heat their ovens were explicitly forbidden to
burn reed, sawdust, straw, hop and buckwheathusks, wood shavings, or even to
store it, on a fine of fl. 200, - (nearly six months salary for a carpenter).4 Only
pastry-cooks were exempted. Most probably they would have been seriously frus3 Nationaal Archief, The Hague, Financie van Holland, nrs. 826-828, Staten van de
opbrengst der gemenelandsmiddelen. 3 vols.
4 C. Cau a.o., Groot placaet-boeck ... van de ... Staten van Hollandt (9 vols, 1658-1796)
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trated in the techniques of their profession without this kind of fuel. However, the
prohibition did not work well for by 1680 the bakers of bread were permitted to
use that kind offuel CRiet, Saeghsel, Mot and Boeckweytdoppen') on condition
that they had to pay a tax equal to fifty percent of its value. 5 As late as 1753 the tax
collectors asked for an explicit definition of the word 'Mot'. The answer by the
government was that the words used in the tax law had to be interpreted as any fuel
other than peat, coal, firewood or faggots. 6 The fact that this practice was the
subject of discussion may indicate that it was applied more frequent than incidentally. Nevertheless it was explicitly limited to bakeries. Not every bakery will have
made use of such fuel, nor daily. However, as in Holland the baking of bread was
not normally done at home, the occupation of baker showed a high density. About
six per thousand inhabitants. 7 This will have meant about 2.500 to 3.000 bakeries
Figure 1. Revenue of the tax on firewood (in guilders) and a reconstruction of the
imported number 'vadems' firewood, 1650-1795 (every fifth year). Semi-logarithmic
scale (J vadem = 400 faggots)
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vol. III, 827. Jan de Vries and Ad van der Woude, The firs! modern economy (Cambridge
1997) 610-611.
5 C. Cau a.o., Groot placaet-boeck, vol. III, 833.
6 C. Cau a.o., Grool placaet-boeck, vol. VIII, 1073.
7 De Vries and Van der Woude, Thefirst modern economy, 516-517. Of course it is ajust
question to ask if the existence of so many (in some cases even specialised) bakeries in
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in the province as a whole; a factor that should not be ignored in any examination
of the consumption of heating energy.
Another remarkable fact is that there is no mention of the use of charcoal either
in bakeries or other industries or home consumption. Charcoal was not taxed. It
was not produced in Holland , devoid offorests. 8 Probably it was also not imported
on any large scale. This conclusion may be affirmed by the fact that among the
price series published by Posthumus, charcoal only figures in three cases of Utrecht
institutions between 1380 and 1580 (and in very incomplete series).9 Posthumus
will not have found in later periods this fuel in the archives of administrations,
which he used, for his price history. Charcoal simply did not playa role.
Firewood and faggots were a different matter. Both were listed as utilised kinds
offuel. There was a separate tax on imported firewood . Its yearly revenues can be
followed after 1650 (Figure 1).10 Before starting any interpretation of the presented curve some remarks must be made. These are:
1. Until 1747 taxes on consumables were not collected, but farmed .
2. In 1683, an increase of ten percent on all taxes was introduced. Before 1750,
however, this did not hamper the comparability of the income before and after
1683 since the effects could be easily eliminated from the figures .
3. This does not imply that there were no other changes between 1650 and 1750.
4. In 1750, after the tax rebellions of 1747, directed against the tax farmers, the
government started to collect these taxes. It continued to do so until 1805, when
the whole tax system of the Republic was abolished . The few historians that have
worked with these figures believe that the change from farming taxes to collecting
by the government itself provoked an increase of roughly twenty percent in tax
income (but the costs of collecting were then an expenditure of the government) . 11
Holland did not bring about a more economic use of energy than a situation in which the
making of bread was done at home. The answer is difficult to prove, but I am inclined to
give a negative one. Baking bread and so at home in most cases will have been done during
the normal daily consumption of heating energy at home and will normally not have demanded a surplus consumption of fuel.
8 In 180 I a charcoal kiln existed in Nederhorst Den Berg, a village south-east of Amsterdam. It was in decay. Formerly it had produced charcoal for the gunpowder mills.
(A.M. van der Woude (ed.), 'De Goldberg-enquete in het Departement Texel , 1801' , in:
A.A.G. Bijdragen 18 (1973) 116' .
9 N.W. Posthumus, Nederlandse prijsgeschiedenis, II (1964) nr. 4 (96-99) , nr. 30 (126132) and nr. 71 (210-212) .
10 Nationaal Archief, Financie van Holland, nrs . 826-828.
11 lL. van Zanden, 'De economie van Holland in de periode 1650- 1805: groei of achteruitgang?', in: Bijdragen en MededeLingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden ,
CII (1987) 562-609. A.M. van der Woude, 'De contractiefase van de seculaire trend in het
Noorderkwartier nader beschouwd', in: Ad van der Woude, Leven met geschiedenis (Amsterdam 2000) 344-345.
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Figure 2. Relative price development offirewood and peat, 1560-1809. Ten yearly
averages (1721-1745 = 100)
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5. After 1750, the ten percent increase introduced in 1683 was included in the
revenue. This added another ten percent to the figures. Consequently when comparing the figures from before 1748 and after 1750 we have to reckon with an
increase of about thirty percent in the bookkeeping.
6. It is important to note that some taxes were raised on volume (quantities) and
others on value (prices).
7. Exemption to taxation or special tariffs for certain branches of industry present
extra complications for the interpretation of the amount received of tax.
8. Therefore any attempt to reconstruct the level and the development of the consumption of the taxed consumable can never deliver exact figures. [t will always
be no more than a rough approximation of both.
Turning now towards the curves in figure I , presenting the received revenue (in
Dutch guilders) of the tax on imported firewood in Holland ' 2 on every fifth year
after 1650, and the attempt to convert these money incomes into volumes of im12 Nationaal Archief, Financie van Holland, nrs. 826-828.

VAN DER WOUDE SOURCES OF ENERGY IN THE GOLDEN AGE

71

ported firewood by making use offirewood prices (Figure 2)13, we meet the following extra complications.
For reasons unknown the firewood tax was not raised between 1683 and 1747 in
the so-called 'Noorderkwartier' administrative area. 14 This area contained about
25 % of the population of Holland in 1622 and some of the following decades. In
1795 this share had decreased to nearly 13%. (The absolute population number
dropped from about 160.000 people in 1675 to about 100.000 in the period l7501800 15). The contribution to the total revenue of the firewood tax, however, amounted to 12,5% during the decades 1650-\680 and only 6% during l750-1805. This
means that the curve of the total firewood tax revenue between 1683 and 1747 dropping from about 10% to about 6% - is underrepresented compared to the periods before 1683 and after 1749.
However, an important fact can now be established. By dividing the revenues
of this tax by the numbers of inhabitants in the cases where they are sufficiently
well known, we can reach a fairly good idea of the revenue per head in the two
basic administrative areas as well as in Holland in its totality (see Table 1).
Table 1. Revenue offirewood tax per head of population (in guilders).

Noorderkwartier
Zuiderkwartier
Holland, total

ca. 1650

ca. 1675

ca. l750

l795

< 0.029
< 0.050
< 0.045

0.029
0.056
0.051

0.054
0.134
0.123

0.060
0 .130
0.121

The revenue per head in the Zuiderkwartier proves to have been about double the
amount of that received in the Noorderkwartier! As there is no reason to suppose
that the mean domestic consumption of this energy will have been different between the two ' kwartieren' , we may conclude that the higher mean use of firewood
energy in the Zuiderkwartier per head of population must be explained by its higher use there for industrial purposes. The industrial market must have played an
important role in the heating energy extracted from firewood.
We may even presume that the utilisation of imported firewood, as a domestic
fuel will have been still (much) lower than the already low figures of Table 1
suggest. The province of Holland and the Republic in general (most actual Dutch
forests date from the 19,h and even 20,h centuries) were fairly devoid of forests.
Firewood from lonely trees or shrub would have played only a minor role in the
13 N.W. Posthumus, Nederlandse prijsgeschiedenis, II (1964), nr. 328 (753-760).
14 The area north of the line Amsterdam-Haarlem with the exception of the Zaan region
and about ten other adjacent south-western villages.
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countryside. But we have to realise that more than sixty percent of the population
lived in cities. Imported firewood - and only that was taxed - would have been too
expensive as a normal domestic fuel. The more so, because the supply in other
provinces of the Republic would hardly have been sufficient to meet local demand. It is highly probable that the import of this product was real import from
outside the Republic and too expensive for use at home. In this connection I have
come across this passage on Norwegian - Dutch commercial and trade relations:
' ... firewood [was] exported in so far as it could be stored on top of the otherwise
fully-laden ships' .1 6 More research in foreign port books may perhaps shed more
light on the export of firewood to the Republic.
As taxation on firewood was based on value, and as we have an indication of its
price development in a published price series l7 from the Amsterdam orphanage
(probably baking their own bread!), it is possible to convert the tax revenue into
imported quantities (Figure 1). The results, however, of this operation have to be
interpreted cautiously. First of all because the figures for before 1750 are based on
the farming of taxes. Second we already know that between 1683 and 1747 this tax
was not raised in the Noorderkwartier. This implies, as we saw, an underrepresentation of about 8% over these seventy years. Third, there were changes in the tariff
(initially the tax was established at the level of one eighth of its price value, but
was increased in 1674 to one fourth of it).1 8 Fourth - and this is the most disturbing
circumstance - there were exemptions from this doubling of the tax level (of course
for its biggest industrial consumers). Exemption from this doubling was given to
all industries busy in the production of ceramics, porcelain, tiles, bricks, chalk
burning, pottery, roof tiles and madder. 19 In 1691 again a change in the tariff was
established for the porcelain, faience and tile works. From then on these factories

15 J.G. van Dillen, 'Summiere staat van de in 1622 in de provincie Holland gehouden
volkstelling ', in: Economisch-Historisch Jaarboek , XXI (1940) 167-189.
16 S. Sogner, 'Popular contacts between Norway and the Netherlands in the Early Modern Period' , in: J. Roding and L. Heerma van Voss (eds.), The North Sea and Culture
(Hilversum 1996), 188. Other references can be made to Samlinger til Stavangers historie, vol. III (Stavanger 1953), where in an excerpt of a court proceeding of May 23, 1715,
can be read that a certain Hans Hoff declared, that the commerce of the burghers mostly
consisted of fire wood, lumber, as well as ' stry', hops, steel, iron, tobacco, plumb, etcetera, but that "fire wood, which brings in only a small profit, to his knowledge did not
constitute a part of the privileged export commerce of the burghers". Oddleif Hodne wrote
in a manuscript entitled Agder og Nederland ca. 1600-1625. Handelog Kulturkontakt:'
'Also, it seems that every ship, whether Scottish or Dutch, was supposed to load as much
firewood as one dared to stack on board' (friendly communications by prof. Sogner).
17 N.W. Posthumus, Nederlandse prijsgeschiedenis, II (1964), nr. 328 (753-760).
18 C. Cau a.o., Groot placaet-boeck, vol. III, 830 en 841.
19 Ibidem, vol. IV, 712 .
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had to pay 18 stuivers (fl. 0,90) pro taxed unit ('vadem').2o The effect was that for
these branches of industry taxation on the basis of value changed into one based on
quantity. In 1753 for the faience and tile works, followed in 1764 for the pipe- and
pottery factories too, the tariff was lowered to 11 stuivers (fl. 0,55) per vadem. 21
Given the price level in practice this meant nearly a halving of the tax burden.
By all this and the fact that in spite of the tariff being doubled the tax revenue did
not augment between 1669171 and 1674176 with 100%, but with 75 % (thanks to
industrial exemptions, we suppose), and also by making the (incorrect) supposition that the impact of these favoured industries at the doubling in 1674 remained
constant till 1800, I introduced the following hypothetical corrections to the reconstruction of the number of vadems imported firewood:
- 20% increase to correct the difference between tax farming and tax collecting
(1650- 1745);
- a negative impact of 25% on the revenue between 1675 and 1800 caused by the
exemptions for certain branches of industry;
- an increase of 10% regularly dropping to 8% caused by the absence of the
Noorderkwartier revenue between 1685 and 1745;
- a decrease of 10% after 1750 to obliterate the influence of the receipt of the ten
percent extra taxation to be found in our data for 1750 to 1805 compared to before
1750.
The result of these corrections on the (hypothetical) numbers of imported vadems
are also presented in Figure 1.1t shows that between 1650 and 1800 the number of
imported vadems may be put at a level that moved between 50,000 and 25,000.
Generally the quantities were higher before 1690 and after 1755. It is important to
know that one vadem firewood was declared to be equal to 400 faggots. 22 It seems
that the importance of this import was much greater than we have ever realised. A
volume equal to between 10 and 20 million faggots per year cannot be considered
to be unimportant. Per head this meant, it is true, only 12 to 25 faggots . At the
domestic level, indeed, this would not have been so important. But for certain
industries this was different. It was there that this product had its markets.

20 Ibidem, vol. IV, 712 en 750.
21 Ibidem , vol. VIII, 1092 and vol. IX, 966. For unknown reasons this reduction of the
tariff on firewood had no influence on the collected tax revenue in Delft, nor in Gouda. In
the district of Delft the yearly totals between 1750 and 1756 (both included) amounted to
13,052,14,743,14,571 , 14,674, 14,569, 16,341 and 13,256 guilders; between 1761 and
1766 to 12,355, 14,580, 16,423, 12,463 , 13,244 and 13,007 guilders. In the district of
Gouda between 1750 and 1756 these amounted to 2,235,2,525,3,017, 2,926,3,158,3 ,661
and 3,148 guilders; between 1761 and 1766 to 2,671 , 2,665, 2,632, 3,285, 3,395 and
3,073 guilders.
22 Ibidem, vol. IX, 966.
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A glance at the figures of the tax revenues immediately reveals that in Holland the
markets for (imported) firewood were found in (the fiscal districts of) Amsterdam
and Delft. The combined income of these two lay somewhere between 65% and
75 % of the total receipt. And that as well in the period of taxes farming as in that
of tax collecting. My hypothetical reconstruction of the number of consumed vadems
of firewood seems to point to a greater use of this energy source in Amsterdam
than in Delft before 1650. But the Delft earthenware industry, specialising in refined imitations of Chinese porcelain, experienced a real explosion that began in
the 1640's to reach its summit between 1670 and 1720. It is exactly in the years
between 1650 and 1690 that we see Delft gradually catching up to Amsterdam in
the use of firewood, even overtaking it around 1690. Up till 1735 the utilisation of
this source of heating energy was probably more or less the same in both cities
(formally 'districts' ). From then on, however, Amsterdam began a new phase in
the use of this source. The quantities of firewood consumed in Amsterdam more
than doubled, while its use in Delft - in accordance with the decline of its pottery
industry - regularly declined after about 1755.
If we ask ourselves why there was such a high level of firewood heating energy
used in Amsterdam , three points perhaps can be made. First the fiscal district of
Amsterdam contained probably a much greater number of bakeries of bread and
cakes and pastries. That can already have made an important difference in the
utilisation of this heating energy in absolute numbers. Second although Amsterdam had not so many of the Delft kind of refined potteries within its boundaries, an
important industry of coarse earthenware was producing there for the Amsterdam
sugar refineries. In 1662 it was said to deliver pots with a total value of 50,000 to
60,000 guilders to these refineries. Also later, for example in 1776, we know that
such potteries were in operation .23 Third. The explosion in the use of firewood in
Amsterdam between 1730 and 1760 (from about 12,000 vadem yearly to between
25,000 and 30,000) can only be explained, however, by the expansion of a new,
heating-consuming industry. The only new, energy-intensive industry I can imagine was that of cotton printing. At least 34 were numbered in 1735 but around
1750 they peaked with some eighty printing works. Thereafter this industry that
had offered labour opportunities to many thousands and that had become one of
Amsterdam leading industries, collapsed rather quickly and by 1780 hardly anything was left. French competition had swept it from the world market. 24 But although the use of firewood heating energy in Amsterdam experienced a serious
decline between 1760 and 1785, it did not decline to the level before 1730. The
enigma of this higher late eighteenth century consumption in Amsterdam remains
(see Figure I). Production (import from where?) as well as consumption are not
yet clear.
23 De Vries and Van der Woude, The first modern economy, 305.
24 Ibidem, 295.
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The two remaining fuels for heat energy - coal and peat - also present difficulties if
we want to unveil their utilisation . If we look at the taxation on their consumption
we find again figures for more than 150 years . The greatest complication, however, is that they were farmed and later on collected as a whole. Separate series of
figures for peat and for coal do not exist. This tax was regarded by the government
as one and indivisible. Probably both fuels were considered as alternatives and
used indiscriminately. The Amsterdam sugar refineries are an example of this.
These refineries were extraordinarily large for that time, often five or six stores
high, and can be compared with the factories of the nineteenth century. After 1650
their number increased yearly from about 40 to 100. The Amsterdam government
restricted these refineries to two districts, so as to minimalise as much as possible
the ecological annoyance they caused by the soot and stench emitted from their
chimneys. As early as 1614, the city sought to reduce this disamenity by forbidding the use of coal as a heating fuel at the refineries . In 1643 the city relented,
allowing the use of coal in the four winter months, but two years later already they
returned to total prohibition because of the 'insufferably great sorrow, vexation,
and discomfort of the residents'. The persistence of the refiners moved the city
fathers once again to allow winter use of coal- and now for six months - beginning
in 1655. In 1674 the burgomasters caved in altogether before the refiners' threats
of closing down their operations. They received permission for the burning of coal
on a year-round basis.25 This story is a clear proof of the interchangeability of coal
and peat as a source of heating energy. But also of the competitive advantage of
coal over peat in this case. And why should it have been the only one?
Nearly twenty years ago Richard Unger challenged the idea that it was peat and
peat alone that allowed the existence of the heating energy intensive industries in
Holland. 26 He presented convincing evidence about the underestimation of the use
of coal. Liege, English and Scottish coal played an important role in the energy
supply during the early modern period. During the years which we have been looking at (the period after 1650), the import of British coal surely was the most important. German coal began to gain an influence only in the last decades of the eighteenth century. Next to his observation that English and then Scottish (after 1707
British) coal dominated the Dutch coal market, I like to stress his remark that
especially in certain branches of industry coal became the dominant supplier of
energy. I have already shown that this was true for sugar refining. But this will also
have been true for industries like brewing, distilling, soap boiling, bleaching and
25 Ibidem, 329.
26 R.W. Unger, 'Energy sources for the Dutch Golden Age: peat, wind and coal' , in:
Research in economic history (PJ. Uselding, ed.), 9 (1984) 221-253. Ungers ' article has

to be read as a critical comment on the fundamental publication of the Dutch (Wageningen) soil scientist 1.W. de Zeeuw (, Peat and the Dutch Golden Age. The historical meaning of energy-attainability', in: A.A.C. Bijdragen 21 (1978) 3-31).
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in blacksmithing (in brick- and Iimemaking perhaps too). However, it is striking
that Posthumus in his two volumes on price history could present only one very
incomplete series of coal prices Y He therefore understandably wrote: 'Prices [of
coal] can only sporadically be found. This demonstrates the relative scarcity of
this product' . 28 But Posthumus has taken his information on prices from the Amsterdam Beurs and from the archives of charitable and comparable institutions.
And as Unger also rightfully remarked: peat was the favoured source of domestic
heating. Coal would have been used for industrial purposes; peat for both industrial and domestic purposes.
To explore this perception more fully it is helpful to construct again a table like
Table I but this time looking at the revenue per head from the combined coal-peat
consumption tax (Table 2).
Table 2. Revenue of peat-coal tax per head of population (in guilders).

Noorderkwartier
Zuiderkwartier
Holland, total

ca. 1650

ca. 1675

ca. 1750

1795

< 0.52
< 1.39
< 1.18

0.66

0.96
2.45
2.25

1.12
2.05
1.93

1.36
1.23

With the exception of the late eighteenth century, the difference between the per
head revenue in the Noorderkwartier and the Zuiderkwartier is even a little bit
greater than that observed in Table 1 on the consumption per head of firewood. In
the peat-coal case, this revenue per head was in the Zuiderkwartier even more than
double the amount paid in the Noorderkwartier! This is not such a surprise as
industrial plants were more concentrated in the Zuiderkwartier. But isn't it true
that we would like to establish the difference especially between industrial and
domestic use of both fuels? If we could find a tax district (nearly) without industries and compute the income per head there, then we might have a yardstick for
domestic consumption in Holland in general, supposing that the mean household
consumption of heating energy in Holland would have had rather equal regional
levels.
There is such a case. During the century of tax farming (1650-1747 in our data)
there was a taxation district called 'the islands' . It included the five islands of
Marken (not so far from Amsterdam) and Wieringen , Texel, Vlieland and Terschelling (up in the very north of the province). The population (in 1622 for all

27 N.W. Posthumus, Nederlandse prijsgeschiedenis , II (1964), nr. 215 (503) .
28 Ibidem , 556.

VAN DER WOUDE SOURCES OF ENERGY IN THE GOLDEN AGE

77

five together 17,549 inhabitants) occupied itself with agriculture, shipping, fishing and pilotage. Apart from service workshops like (perhaps) a local smithy and
bakery, real industry did not exist. If we divide the mean tax revenue on peat and
coal for the decade 1650-1659 (i.e. fl. 4,147) by the population in 1650 (estimated
at around 20,000) we obtain a result of about fl. 0.20 yearly tax income per head in
that decade. 29 Table 2 shows a revenue of fl. l.l8 for the whole province. Accepting the foresaid equality in domestic fuel (peat!) consumption, we now dare to
conclude that in Holland as a whole around the middle of the seventeenth century
a little bit less than 20% of the heating energy was domestic consumption and
more than 80% industrial. In the Noorderkwartier, the industrial share would have
been between 60 and 65 %; in the more urbanised and industrialised Zuiderkwartier
even more than 85 %. Later on in the century this share would have slightly increased in the Zuiderkwartier, possibly to decline somewhat during the second
half of the eighteenth century.
Having now arrived at a reasonably acceptable estimation of the partition of the
coal -peat heating energy between the domestic and the industrial use in Holland, it
would be even more wonderful if we could also make an acceptable estimation of
the division of coal and peat in the industrial heating energy consumption in Holland. Unfortunately available tax sources do not allow a well founded estimation
of each share in the industrial eighty percent. If, however, we would know the total
volume of coal imported into (and not re-exported from) Holland, we could risk
such a reconstruction. Richard Unger tried to produce such a tentative figure for
all coal, whatever the region of origin. Making use of an impressive number of
references to existing literature and Dutch archival sources, he assembled a lot of
separate, in nearly all cases unconnected information on the coal trade from Liege,
England and Scotland to the Northern Netherlands, especially Holland. These act,
so to say, as little flags on the map of time. But they are not able to produce a series
or even a clear indication of the import levels and developments. Nevertheless,
Unger dared to jump from these to very general statements and rough figures on
the use of coal. The estimations may be more or less correct. Given the quality of
the information now available this cannot be either proved or disproved. But let us
see where his guesswork brings us.
According to Unger, during the seventeenth century imports of coal from Liege,
England and Scotland would normally have been at least 25,000, plus 30,000, plus
10,000, that is 65,000 metric tons per year. During the eighteenth century this
would have increased to at least 50,000, plus 100,000, plus 40,000, that is to let us
29 The number of inhabitants of the five islands amounted in 1622 to 18.300 and may be
put around 1650 at about 20.000 people. Import of firewood was so incidental and insignificant in this taxation district that this tax was farmed during the fifties for the (most
probably) symbolic amount of fl. 4,- each year. Perhaps to the farmer of the peat-coal tax?
This implies that a comparable computation for firewood could not be made.
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say about 200,000 tons (and, if German coal is included, to 215 ,000 tons) per
year.30 In the same study Unger tried by all kinds of reasoning to reduce the volume of peat used in energy consumption. His argument is not always convincing.
On the basis of these very uncertain computations of coal and peat he concluded
that in the seventeenth century energy extracted from coal was equal to almost
two-fifths of that from peat. By 1800, coal and peat would each have supplied the
Dutch economy with fifty percent of its energy demand.31 Given the 20% used in
domestic energy consumption, in the seventeenth century this would have meant
that the industrial heating energy demand would have been met by an energy supply for two-thirds from peat and for one-third from coal, while during the eighteenth century these shares would have been turned round. In the seventeenth century, the source of all energy consumption - domestic and industrial - would have
been a little bit more than 70% from peat compared to the 50% level reached in the
eighteenth century.
Given Ungers' aim to examine the underestimated role of coal in the Dutch
energy supply and his debatable efforts to argue for smaller energy supplies coming from peat,32 it seems wi se for the time being to regard the result of these computations based on his rough estimations of coal imports as producing minimum
figures and percentages for the use of peat and maximum ones for coal.
Although the tax on peat and coal was raised on volume and not, as in the case of
firewood, on value, the revenue figures cannot be translated into trustworthy quantities of fuel, because of the compl ication that it was a combined revenue from two
different objects. We can translate the income into fictive quantities of peat or also
fictive quantities of coal. Since we know, however, that both fuels held an important position in the energy market, and also because we do not have a reasonably
well founded knowledge neither of each share nor of their developments, such a
computation is useless. Nevertheless it might be rewarding to look at the curves in
Figure 3, showing the development of this tax revenue in Holland in its totality as
well as in the separate taxation districts of Amsterdam, Delft and Haarlem.
If we ignore the leap in income between 1670 and 1675, caused by the doubling
of the tariffs in 1674, we see for the whole of Holland first a thirty-year period
between 1650 and 1680 with a more or less constant revenue. This is followed by
another thirty-year period with a small irregular, but not really impress ive growth
between 1680 and 1710. A third period of again thirty years (1710-1740) shows a
perfect stationary period. If we look at the development after the passing of the tax
revolt and its aftermath, we can see that from 1760 until nearly the end of the 18 th

30 R.W. Unger, 'Energy sources', 245-246.
31 Ibidem, 246 .
32 M.A. W. Gerding, ' Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland,
Drenthe en Overijssel tussen 1550 en 1950 " in: A.A. G. Bijdragen 35 (1995) 329-331.

VAN DER WOUDE SOURCES OF ENERGY IN THE GOLDEN AGE

79

Figure 3. The revenue of the combination tax on peat and coal (in guilders). Holland total and the fiscal districts of Amsterdam, Delft and Haarlem, 1650-1805
(every fifth year). Semi-logarithmic scale
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century there is an irregular decline in the tax revenue, dropping from almost 1.8
million guilders around 1760 to little more than 1.4 million guilders in 1795.
Looking at the three curves of the aforesaid taxation districts (and also to that of
Leiden, where the tax income is almost the same as that for the Haarlem district, in
its level as well as in its development) , we see that in Haarlem (and therefore also
in Leiden) the revenue declined regularly during the first half of the 18 th century
and certainly after 1765. Delft had a totally different development. Starting in the
third quarter of the 171h century on a clearly lower level than Haarlem (and Leiden), its tax revenue surpassed the Haarlem-Leiden levels already in the last quarter of the century and showed a continuous increase until 1745 (probably even
until 1760). Between 1660 and 1745, the revenue from this tax increased in the
Delft district by no less than 213 %, in the Amsterdam district by 148%, in that of
Haarlem by 25% and of Leiden by 11 %. The increase in the total figures of Holland was 79 %. It is evident that during that century Amsterdam and Delft passed
through a period of important increases in the use of peat-coal heating energy
consumption. This consumption probably declined even in the Haarlem and Leiden districts, if we take into account the increases in the tax tariffs during this
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1660-1745 period. Looking at the 18 th century as a whole, we can see not only at
first stability and then decline during the second half, but in Delft a much slower
growth in the revenue. Between 1705 and 1740 the increase was in Delft still 27 %,
against 20% in Amsterdam. But between 1740 and 1780 there is only a further
increase of II % in Delft, but one of 23 % in Amsterdam. If we take into consideration the change from tax farming to tax collecting, it is probable that in Delft the
real tax income even declined, or at any rate remained constant. Just as for the
market of firewood, Amsterdam remained the only district with a (in this case
modest) growth after 1750.
In certain periods during these 150 years, other districts also had a n important
share in the revenue of this combination tax. So the revenue for the district Gouda
in the fifties and again in the eighties of the 17 th century was as great as that for the
Amsterdam district. But while in Amsterdam the growth continued, in the Gouda
district, first stagnation and then a slow but almost uninterrupted decline set in.
Rotterdam, however, started in 1650 on a much lower level but grew constantly in
importance to reach the Haarlem-Leiden level after 1715, even surpassi ng it a
little in the forties. After the tax revolt, under the system of tax collection by the
government itself, the situation was completely different. Suddenly the tax revenues at Gouda were on a much lower level , while in Rotterdam they had made a
great leap upwards. The only reasonable explanation for this is that there was a
change in the district boundaries. In 1765 such an administrative measure showed
itself again in the sudden creation of a new taxation district, i.e. that of Schiedam
(centre of distilling). In Gouda, but now also in Rotterdam, revenues from tax
incomes were much lower after that year.3]
The only acceptable way at the moment to overcome these complications is to
combine the tax incomes of some districts . As it is fairly certain that territorial
changes only took place in the southern part of the province, it seems wise to
divide the Zuiderkwartier into two units : one consisting of the taxation districts of
Amsterdam, Haarlem and Leiden, and the other of those of Delft, Gouda, Rotterdam and Schiedam. Combined with the administrative unit Noorderkwartier, the
tax incomes of these three units cover 99.9% of the total revenue from the peatcoal combination tax .34

33 Nationaal Archief, Financie van Holland, nrs. 826-828. Intensive research into the
institutional history of the system of taxation on consumption goods (imposten) , of the
farming and the collecting of these taxes, the boundaries of the districts and the changes
thereof, the sometimes and in some cases revolving system of farming between districts,
the absense of taxation on a given product in some places/areas in some periods, and so
on, and so on is still lacking, but very wanted.
34 Only totally unimportant contributions from districts like Gorinchem, Schoon hoven
and/or Den Briel are lacking.
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Figure 4. Share of the Noorderkwartier, Zuiderkwartier-North and Zuiderkwartier-South in the revenue of the combination tax on peat and coal (in %), J6501805
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Figure 4 presents (in percentages) the three portions in the total revenue during
more than 150 years. We can see how the share of the Noorderkwartier slowly
dwindled from more than 10% between 1650 and 1665 to a level of 6.5 to 7%
around 1720. Disregarding the irregular situation connected with the change from
tax farming to tax collecting, this level remained until the end of the 18 th century,
during which its share in the total income in Holland always moved between 6.2%
(1755) and 7.7 % (1795). By combining the information from Table 2 with that of
the district of the fives islands we have already seen that around 1650 in the Noorderkwartier roughly 40% of this tax revenue was from domestic use of heating
energy. But between the middle of the 17 th century and 1730 the Noorderkwartier
population declined with some 40%. Because of that the 10% level in the tax share
in the years 1650-1665 had declined in 1730 by about 1.5 to 2.0%. As the tenpercent level did decline by 3 to 2.5 % between ca. 1650 and 1740 the industrial
use of these fuel(s) will probably also have declined in the Noorderkwartier. Salt
refining, smoking of herring, local breweries, soap-boiling, whale-oil houses, roperies, smithies, some chemical workshops and more of this kind of enterprise
may have also declined in numbers and/or activity.
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More interesting, of course, are the developments in the more industrialised Zuiderkwartier. The juxtaposition of its northern taxation districts (Amsterdam, Haariem ,
Leiden) against its southern ones (Delft, Gouda, Rotterdam and Schiedam) reveals
that it was the northern half (in reality the central part of the province) that enlarged its share first slowly between 1650 and 1760 (from about 48 % to about
52%) and then suddenly to between 56% and 60% after the 1760s. We already
know that this cannot be attributed to the growth of the use of heating energy in the
industries in the Haariem district (i.e. bleaching) nor in those of Leiden (see Figure
3). It was the growing demand for this energy in Amsterdam that caused the increase in the share of this part of Holland in the total revenue. But we have already
seen that. This development automatically brought about a drop in the share of the
constructed taxation unit Zuiderkwartier-South. Here Rotterdam and Schiedam
more than kept their contribution, but the setback of the brick works in the Gouda
district as well as that of its urban potteries and smoking-pipe works, and the decline of Delft's earthenware industries all counteracted these developments.
In the Zuiderkwartier, the negative development in the number of households
was not so spectacular as in the Noorderkwartier, although at the local level as in
the cities of Haarlem and especially of Leiden not absent. We know that in the
Zuiderkwartier as a whole the domestic use of heating energy was little more than
15 % of all peat-coal heating energy. But this does not exclude the possibility that
in a tax district like Leiden this share may have been double that level, let us say
30%. In such a case, the serious decline of Leiden 's population (from about 60,000
around 1680 to about 30,000 in the last decades of the 18 1h century, i.e. a loss of
about 8,000 households) without a compensation by population growth in the surrounding countryside may perhaps be a sufficient explanation for the stagnation
and even decline in the demand for heating energy in the Leiden district. But in the
Zuiderkwartier as a whole and in most of its tax districts the population development would not have played a decisive role in energy use. It was industrial demand
that was decisive for development in energy consumption. Next to the growing
industrial demand in the Rotterdam-Schiedam area and the declining industrial
demand in the second half of the l8 1h century in the Delft-Gouda districts, it is the
almost constantly growing energy demand in Amsterdam from 1650 up to late in
the 18 1h century that is so striking (Figure 3). But this we have seen several times
already.
What I have tried to do is make the best possible interpretation of the revenues of
the taxation on the consumption of heating fuel , with the aim of gaining a better
insight into the consumption itself. It seems right to ask if it is possible to obtain
any more insight by looking also at the production (and distribution) of the different kinds of fuel. For the present our knowledge is not good enough. For firewood
and coal we are dependent on information on the imported volumes of both fuels.
That for firewood is more complete, although far from being exact. Moreover, the
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imported volumes offirewood, translated into energy equivalents, show that in the
quantitative sense it was only a minor product compared to coal and peat. But we
also have to realise that in the qualitative sense, firewood played an important role
in certain branches of industry. In that way it can be compared with the role played
by shipping and windmills. In contrast to the heating energy produced by peat and
coal that from these was small too. Nevertheless they played an essential role because they produced a kind of energy (motion energy) that, at that time, could not
yet be produced via heating energy. I mean 'before the advent of the steam engine '. We have to look in a similar way at the import of firewood : its importance
cannot only be deduced from the quantity of energy it produced.
We have already looked at the import of coal as a substitution for production,
discussing the information presented by Unger. In fact, it is impossible at the moment to give reliable figures for the imported quantities from Britain and from the
Liege region. This is all still vague guesswork. But perhaps systematic research
into portbooks and other sources may in the future produce more hard facts than
we now possess. Such a research still seems far away.
But can we produce trustworthy figures on the volume of peat consumption in
Holland by looking at produced volumes? We have to acknowledge bluntly that
this also is still impossible. The reason for this is simple. At the moment the only
relevant publication that could give answers on that kind of questions, is the brilliant study by Gerding on peat production in the Northern (Friesland, Groningen)
and Eastern (Drenthe, Overijssel) provinces of the Dutch Republic .35 But that area
was not the only one of importance for peat production. Along the actual DutchBelgian border peat production was very important during the late Middle Ages
and the first half of the 16th century.36 This area was one of the main providers of
this fuel for the Flemish-Brabant cities. Another one was, at that time, Holland
itself. But because this Brabant area certainly would be exhausted somewhere in
the 16th century, entrepreneurs from Antwerp developed a new production area in
the 16 th century in the region between Wageningen , Veenendaal and Ede, the border area between the provinces of Utrecht and Gelre. 37 By the beginning of the 17th
century this production area too was nearly exhausted. In combination with the
greatly expanding demand for peat after the beginning of the 17th century, this will
most probably have been one of the causes why the lifting of peat assumed enormous proportions in the Northern and Eastern provinces from that time on.
35 M.A.W. Gerding, 'Vier eeuwen turfwinning'.
36 K.A.H. W. Leenders, Verdwenen veenen. Een onderzoek naar de Zigging en exploitatie
van thans verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg
en Willemstad (1250-1750) (Wageningen 1989).
37 H. Soly, Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de 16e eeuw (Brussel 1977). T.
Stol, De veenkolonie Veenendaal. Turfwinning en waterstaat in het zuiden van de Gelderse
vallei, 1546-1633 (Amsterdam 1990).
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However, until late in the 17 th or early 18 th century, the most important production
area of peat remained Holland itself. The huge export of peat from Holland to the
cities in the Southern Netherlands came to a standstill at the beginning of the revolt against Spain. But the peat production in Holland and in the border area between Holland and Utrecht continued on an even larger scale. According to Gerding - and his arguments sound reasonable - around the mjddle of the 17th century
about a small 60% of the peat production, measured in surface area and thickness
of the peat layer, was situated in Holland itself and an ample 40% in the NorthEastern areas of the Republic. 38 It even seems not too daring to suppose that the
growing import of British coal during the 18 th century acted as a substitution for
the declining peat production in Holland, because the volume of peat produced in
the North-Eastern region remained more or less the same in the 17th and 18 th centuries?91t is evident that definitive conclusions on peat production and consumption
cannot be reached before the results of a study on Holland ' s own peat production,
comparable to Gerding's publication on the North-Eastern provinces, is available. 40

38 M.A.W. Gerding, ' Vier eeuwen turfwinning ' , 328.
39 Ibidem, 274-275 , figures 8.2 and 8.3.
40 As a good start, but only on a regional level may be considered H.J. Kamermans,

'Turfwinning in Holland in de achttiende eeuw: de ontwikkeling van de vervening bij
Sluipwijk', in: NEHA-Jaarboek 58 (1995) 149-171.
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The ecological constraints of an early modem
economy
The case of Holland 1350-1800
JAN LUITEN VAN ZANDEN

1. Introduction
Ecological constraints have been one of the key issues in the analysis of the early
modern economy since the days of Malthus and Ricardo. More recently, the focus
on the limited potential of the economy before the Industrial Revolution was one
of the main themes of the Annales-school. In particular the results of research into
the long term development of the yield of tithes, which tended to show that in large
parts of Europe agricultural productivity (i.e. output per ha) did not grow in the
long run between the 14th and the 18 th century, was interpreted as a clear proof of
these constraints.] Demographic developments, the long swings in population between 1000 and 1800, were also viewed in this way: as it was stated in the classic
paper by Le Roy Laduries on ' L' hi stoire immobile', the early modern economy
was characteri zed by a more or less constant production ceiling.2 When the population surpassed this ceiling, a series of famines and associated diseases would
ensue, as happened in the 1320s and 1340s, and again after 1590, leading to a
sharp reduction of population numbers .
This 'Malthusian' interpretation of the early modern economy had its parallels
in the historiography of other countries - Postan in the UK, Slicher van Bath in the
Netherlands, and Abel in Germany are the obvious examples (although there were
of course differences in their approach; Abel was, for example, perhaps more
'Ricardian ' than ' Malthusian'). What these authors had in common is that they
focused on agriculture and on food supply as the keys to understanding these processes. The ecological constraint that was identified was the limited possibility to
raise the output of foodstuffs to feed a rapidly growing population . A secondary
I
2

J. Goy, E. Le Roy Ladurie, eds., Les fluctuations du produit de La dime (Paris 1972).
E. Le Roy Ladurie, 'L'histoire immobile', in : Annales E.S.c., 29 (1974) 673-692.
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but related theme was that rapid population growth would also cause - through
Ricardian forces i.e. the increase of real rents, and through the growth of a rural
land-less proletariat - a deterioration in the distribution of income, which would
magnify the problems at the end of the long boom.
A somewhat different interpretation of the ecological constraints to long term
economic expansion has more recently been put forward by scholars working on
environmental history. Their main focus is energy supply, or the limited possibilities of the early modern economy to generate energy from different sources such
as agriculture, forests, animals, wind and water. One of the most innovative books
in this tradition is the interpretation by Wilkinson of the causes behind the Industrial Revolution : he shows that wood scarcity - the result of the disappearance of
the British forests due to population growth and economic expansion (the iron
industry was for example an important consumer of wood) - was a driving force
behind the rise of coal consumption in England, and that pressures to produce
more coal were behind the invention and initial spread of the steam engine. 3 This
'ecological crisis' - and the flexible response of the British to its emergency - was
in his view the real cause of the Industrial Revolution . The problem of the rising
wood scarcity during the early modern period has also been the subject of research
and debate on the Continent, in particular in Germany. Thi s debate is related to the
wider discussion about the energy supply of the early modern economy. Perhaps
the most consistent expose of the problem is by Sieferle, who in his book on the
subterranean forest develops a consistent approach to analyse energy systems and
their development over time. In hi s view one energy system, the agrarian solar
system, is typical of the period between the Neolithic and the Industrial Revolutions - between 10.000 BC to l800 AC. During this period almost all energy is
biomass, the result of photosynthesis by plants that convert the energy of the sun.4
The Industrial Revolution is identified as a radical break in the energy system,
because large quantities of fossil energy (i.e. coal) become available, and this 'free'
energy makes it possible to restructure the economy. But before the Industrial Revolution the constraints set by the limited supplies of energy determine to a large
extent the pattern and direction of economic change; land is, for example, becoming increasingly scarce as it is an indispensable input into food production and into
wood production. This approach, which is related to comparable work by Malanimas on the energy supply during the early modern period, is more comprehensive
than the Malthusian approach that dominated much of the writings of the Annales3 R.G . Wilkinson, Poverty and Progress: an Ecological Model of Economic Development (London 1973).
4 R.P. Sieferle, The Subterranean Forest. Energy Systems and the Industrial Revolution
(Cambridge 2001).
5 P. Malanima, 'The Energy Basis for Early Modern Growth, 1650-1820', in: M. Prak,
ed., Early modem capitalism (London 2001) 51-69.
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schoo1. 6 The latter only focused on the supply of foodstuffs, on the limited capabilities of the agricultural sector to raise the output of foodstuffs before the 'agricultural revolution' of the 18 th century. The new literature focusing on the energysupply shows that this was only one part of the problem, and that there existed
trade offs between augmenting the supply of foodstuffs and that of - for examplefirewood .
The basic point of these approaches is that the early modern economy had limited technological capabilities for raising output and productivity; certain key factors of production - agricultural land, wood, or other inputs - were in short supply,
although they could, to a certain degree, be substituted for by other inputs. Some
substitution did occur - peat and coal replaced wood, for example, and larger
inputs of labour made it possible to increase the output of foodstuffs per ha - but
the possibilities were restricted, which limited the degree of structural transformation of the economy and therefore economic growth.
This 'classical' interpretation of the early modern economy does not seem to
apply to the Low Countries, however. Already in the 15 th century a relatively modern and highly productive economy came into existence there - in particular in
the western part ofthe country, in Holland - which appears to have broken through
the early modern production ceilings. Within the international economy the Netherlands specialized in services (shipping, trade, finance) and in industrial products
(textiles, beer, and, after 1580, all kinds of luxury products ranging from sugar to
paintings), and became and remained a net importer of agricultural commodities
from the Baltic and the colonies.
The question can therefore be asked: why was Holland so successful in breaking
through the early modern production ceiling? Was this related to the availability of
a cheap source of energy, i.e. peat? Which role was played by the agricultural
sector? How did this strongly urbanized economy organize its supply of food stuffs?
One of the points I will try to make is that the success of the economy of Holland
was related to the special position it attained within the international economy ; its
early specialization on services and industrial products made it possible to simply
buy those inputs - grains, wood or peat - that it needed to maintain its energyeconomy. At this point I disagree with the interpretation of its success that attributes too big a role to the favourable energy-supply. The latter interpretation of
the Dutch miracle has been relatively popular in the national and international
historiography. In a classic paper lW. de Zeeuw formulated the hypothesis that
the Dutch Golden Age was based on peat; without the supply of this cheap source

6 I should also mention the 1962 paper by Wrig ley on the supply of raw materials: E.A.
Wrigley, 'The Supply of Raw Materials in the Industrial Revolution ', in: Economic History Review, 15 (1962) 1- 16.
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of energy, the economic boom of the 17'11 century would not have been possible.7 In
their introduction to a volume on Urbanization in History Van der Woude, De
Vries and Hayami made a similar point: the very high level of urbanization of the
Netherlands was made possible by peat (if those urban citizens had to use firewood, it would have been much too costly to grow and transport it from far away).8
The abundant and cheap supply of peat is therefore often seen as an important
reason for the particular development of the Dutch economy in the Golden Age.
It is perhaps illuminating that economic historians writing about the problem of
the food supply of Holland have identified exactly the opposite reason for its success. Here the classic interpretation is that the absence of a sufficient supply of
foodstuffs from domestic sources (the result of changes I will discuss below) resulted in the rise of the 'mother trade ' - the grain imports from the Baltic - which
was a key to the early emergence and later development of the economy of Holland (see the discussion in Van Tielhof).9 Whereas in the case of one resource peat - its abundance is being praised as a key factor of economic development, in
the case of another - grains - its absence is seen as an important reasons why
Holland was so successful. One wonders what would have happened if Holland
had had the rich clay soils of Zeeland or Groningen, producing ample supplies of
wheat and rye, but lacking the vast peat resources that were in fact characteristic of
its ecology: would economic historians have explained its success in that scenario
from the absence of wood and coal, which made it necessary to develop an efficient import trade of those commodities from Norway, the Baltic or (northern)
England? The point is, that the fact that a resource is available in itself cannot
explain much. Drenthe, for example, the most 'backward' province of the Netherlands, had vast resources of peat, but these remained undeveloped until Amsterdam merchants began to exploit them during the 17 th century (and the province
was hardly affected by those almost marginal ventures which did not change its
predominantly agricultural structure). Nor can, in my view, the fact that a particular resource is lacking in itself explain much. Yet, nobody will deny that these
stories are important for understanding the long term development of the economy
of Holland. In this paper I, however, try to develop a new interpretation of the
issue of the ecological constraints of early modern Holland by linking the two
stories of food supply and energy supply (following the approach developed by
Sieferle who shows that food is another form of energy ).10 First I will focus on the
7 J.w. de Zeeuw, 'Peat and the Dutch Golden Age. The Historical Meaning of EnergyAttainability' , in: AAG Bijdragen, 2 (1978) 3-32.
8 A.M. van der Woude, 1. de Vries and Y. Hayami, 'Introduction ', in: A.M. van der
Woude et.al. , eds., Urbanization in History (Oxford 1990) 1-20, 11-13.
9 M. van Tielhof, The Mother of All Trades. The Baltic Grain Trade in Amsterdamfrom
the Late 16th to the Early 19th Century (Leiden 2002).
10 R.P. Sieferle, 'Energie', in: FJ. BrOggemeier, Th . Rommerlspacher, eds. , Beseigte Natur.
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emergence of Holland's economy during an 'ecological crisis' in the late Middle
Ages; this is an attempt to re-interpret the relationship between a rather sudden
and exogenous decline of the food supply in the period 1350-1450, and the emergence of a modern economy in this period. In the third section this story is continued, and the development of food supply - in particular grains - in the 15001800 period is sketched. Finally I will turn to the role of peat, and I will argue that
it was perhaps more limited (during the 17 th and 18 th century) than much of the
current literature suggests. Throughout the paper the focus will be on Holland,
because this was by far the most dynamic and a-typical province of the Netherlands. Many of the results that will be presented here, are based on a project to
reconstruct the historical national accounts for this region between 1510 and 1807;
the paper also makes it possible to evaluate some of the results of this project
against the background of current debates on the early modern economy.

2. The emergence of the economy of Holland 1350-1500
In the late Middle Ages the Dutch economy underwent a very radical transformation of its structure. Perhaps the best proof of this is a view at the economic structure of Holland at the beginning of the 16'h century (see table 1). Only about a
quarter of the labour force was active in agriculture, and this sector supplied less
than 20% of GDP, an astonishing low share for a 'pre-industrial' economy. Other
parts of the primary sector - in particular fisheries and peat digging - were also
quite important, but the most dynamic and productive activities were in industry
(a.o. textiles and beer brewing produced large quantities of exports) and in services (shipping and trade, again also catering for foreign needs) .
The paradox of Holland's economic development in the late Middle Ages is that
this precocious structure was to a large extent the result of an ecological crisis, a
relatively sudden contraction of agricultural output.
The starting point of this story is the year 1350, when the structure of the economy of Holland was still rather 'normal': its countryside was dominated by an
agricultural sector which more or less catered for the needs of its population, the
cities (with about a quarter of the population) exported beer and textiles but in
much smaller quantities, and shipping and international trade were small to virtually non-existent. 11 The share of agriculture in the total labour force can be estimated at about 50 to 60%, which is not unusual for an early modern economy.
Already during the second half of the 14th century this economy underwent a deep
Geschichte der Umwelt im 19. und 20. lahrhundert (Mtinchen 1989) 20-42; idem, The
Subterranean Forest, op. cit.
II H.P.H. Jansen, Hollands Voorsprong (Leiden 1976).
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Table 1. The occupational structure of the labour force and the structure of GDP
in Holland in J5 J 0/J4 (in pe rcent)

Agriculture
Fisheries
Peat Digging
Primary Sector

Labour Force

GDP

24
12
3
39

19
9
3
31

5
9

{16

Construction/dikes and dams
Woodworking/metal industry
Leather working
Textiles
Clothing
Brewing
Other food
Industry

5
3
4
38

9
2
4
6
39

Trade
Transport
Other services
Services

8
9
5
22

{21
9*
30

Total

99

100

11

* includes housing services Source: J.L.van Zanden, 'Taking the Measure', 138.

agricultural crisis, which was caused by the erosion of its peat soils and the rise of
(internal) water levels. This gradual erosion of the peat soils had already started
after the large scale reclamations between 900 and 1300, which by draining them
had made these soils suitable for arable agriculture, but at the same time set in
motion a gradual decline of the level of elevation. 12 This fundamental ecological
problem of late medieval agriculture on Holland's peat soils helps to explain the
special path it followed. To begin with, special institutions were set up, the socalled waterschappen (drainage boards), to control water levels and improve drainage. After 1408, when the first windmill for drainage was erected, these institutions began to playa role in introducing this new innovation. 13 But for some time
to come the ecological forces were quite stronger than these institutional and technological responses, and the problem of worsening soil conditions aggravated.
12 P. van Dam, ' Sinking Peat Bogs. Environmental Change in Holland, 1350-1550', in:
Environmental History, 6 (2001) 1,32-45 .
13 P. van Dam, Vissen in veenmeren (Hilversum 1998) 83 .
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Van Dam has recently suggested however that the ' weak' response to these 'ecological' challenges may be related to the high labour costs and the low grain prices
in this period of 'agricultural depression' .14 The growing of bread grains (winter
grains such as rye and wheat) became increasingly difficult because the problems
with the high water level were especially acute during winter. Peasants switched to
summer grains (which were an important input of the brewing industry), to cattle
farming , to peat digging, to fisheries (first on the inland lakes, which expanded
due to the growth of peat digging, then to the Zuiderzee and the North Sea) and
other hunting and gathering activities ('vogelen' , rabbit farming etc.).15 The basic
story is therefore that the ecological problems in agriculture forced the peasants to
develop new activities, many of which were linked to urban activities and international markets.
The ecological crisis has been documented well for the period 1350-1415 for
the southern part of Holland by De Boer. 16 New, unpublished research by Kronenberg on the yields of tithes in the border region of Holland and Utrecht, makes it
possible to follow the crisis between the 1370s and the 1520s in some detail. 17
Already in the second half of the 14th century yields in agriculture were characterized by huge swings, but an almost total collapse of yields occurred during the
1410s and 14208, when the region was struck by a number of storms and floods, of
which the most famous , the Elizabeth-flood of 1421, inundated large parts of the
countryside of Holland, which were only partially reclaimed again afterwards. In
the border region with Utrecht the net result of this was that arable output halved
between the 1390s and the 1430s and 1440s, after which it stabilized again (Figure
1). A new crisis hit the countryside of Holland in the 1480s and 1490s, which is
well documented from other sources (for example the Enqueste of 1494, which
was an inquiry into the difficult state of the province in this year).1 8
The decline of arable yields which occurred in large parts of Holland (with significant differences in speed and rate of decline), can be seen as an exogenous
shock which set in motion a process of transformation of agriculture (towards
livestock farming) , the growth of non-agricultural activities on the countryside
and the rapid growth of cities. The ' miracle' of what happened during the 15th
century is that the deep crisis that occurred in the arable farming did not result in a
strong decline of the popUlation - by contrast, population numbers probably grew
14 P. van Dam, 'Het onderaardse bos in Engeland en Nederland' , in: Tijdschrift voor
Sociale Geschiedenis, 2002.
15 P. van Dam, Vissen, op. cit. ; Idem, Sinking Peat Bogs, cit. .
16 D.E.H. de Boer, Graafen grafiek (Leiden 1978).
17 A.J.Kronenberg, Tienden en landbouwproduktie ( 14de-18de eeuw) in zuidwestelijk en
noordoostelijke regio's van het Sticht van Utrecht, unpublished manuscript University of
Utrecht, 1997.
18 Also C. Lesger, Hoorn als stedelijke knooppunt (Hilversum 1990) 70-71.
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Figure I. The yield of a number of tithes in the border region between Holland
and Utrecht, 1370-1530 (deflated, in hI. wheat)
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rapidly, in particular in the cities - but went together with an enormous expansion
of the urban sector and of non-agrarian activities on the countryside. 19 One way to
look at this is that average and marginal productivity in the agricultural sector fell
sharply after the 1370s, which would normally result in the contraction of output
and perhaps a certain shift towards non-agricultural activities. But this 'forced'
shift to other activities must have been accompanied with sharp increases in (marginal) productivity in the non-agrarian sector. What happened during the 15th century, the large increase in the output of beer, cloth, herring, and services for the
international market, suggests that this 'forced' movement of labourers into these
activities created learning effects, economies of scale and of specialization which
made it possible to increase their productivity rapidly (i.e. the long run supply
curve of non-agricultural activities seems to have been sloping downwards). Using imported technology from different sources (mainly the southern Netherlands
and Germany), Holland's industry, fisheries and shipping sector became highly
competitive and were able to gain access to foreign markets rapidly.20 Holland
J 9 fbid. , 60.
20 Cf. N.W. Posthumus, De Oosterse Handel te Amsterdam (Lei den 1953) 172-2 J J, for
an overview.
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ships and merchants came to dominate the Baltic trade ; beer from Gouda, Delft
and Haarlem conquered the markets of Flanders. Of course, the strong position in
the Baltic was also based on the sharply rising demand for grains from the domestic market, but obviously the inhabitants of Holland found the means to pay for
these rising imports. The flowering and continued expansion of the economy of
the southern Netherlands played an important role in this process; it was fundamental for the success of the beer industry, and craftsmen and ideas from the south
were important in the development of the fisheries and the textile industry. A more
complete 'i ntegration' of Holland with this more developed region only occurred
during the first half of the 16th century, however, when also peat digging, cattle
farming, the shipping industry and the trade of Amsterdam became closely intertwined with the Antwerp staple market. 2 I
Figure 2 contains a schematic interpretation of the changes between 1350 and
1500. The structure of the labour force is represented by the horizontal axis, the
vertical axis shows the marginal productivity of labour (in agriculture and industry). Labour productivity in the short run declines when the number of workers in
a sector increases, and the structure of the labour force is determined by the level
and slope of these two functions (derived from the underlying production functions). At the 1350 equilibrium agriculture dominates the economy. But between
1350 and 1500 two shifts occur: the 'ecological crisis' results in a decline in labour productivity in agriculture, but the shift to the industry leads to a strong increase in productivity outside agriculture (via learning effects, economies of scale
etc.) as a result of which the marginal productivity of industry increases a lot. The
end result is the new equilibrium of 1500. If the contraction of agriculture had not
been followed by a strong increase in productivity in industry (and services, but
for analytical reasons both sectors are taken together), marginal productivity and
wages would have declined strongly between 1350 and 1500 (and the degree of
transformation would have been much more limited). In fact, real wages went up
during the 15 th century, and were probably higher at about 1500 than in 1350,
which could only be the result of a strong increase in productivity in the nonagricultural sector. 22
The structural transformation of the economy between 1350 and 1500 could
also only be realized by changing the position of the Holland within the international economy. It became a large net-importer of grains during the 15 th century (in
1510114 about half of total grain consumption was imported, but also more than
21 Cf. J.L. van Zanden, The Rise and Decline of Holland's Economy (Manchester 1993)
for more details.
22 Cf. J.L. van Zanden, 'A Third Road to Capitalism?' in: P. Hoppenbrouwers and J.L.
van Zanden, eds. , Peasants into farmers? The Transformation of Rural Economy and
Society in the Low Countries (Middle Ages-19th Century) in Light of the Brenner Debate

(Turnhout 2000) 85-102.

NEHA-JAARBOEK 2003

94

Figure 2. The relationship between the marginal productivity of labour in agriculture and industry and the structure of the labour force (changes in Holland between 1350 and 1500)
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50% of this consumption was used in the brewing industry, which exported about
55% of its output - more than one quarter of total consumption was therefore reexported in the form of beer), and these imports were paid for by large exports of
herring, textiles, beer, and shipping services. These industries therefore had to get
an increasing share of exports markets . This was not based on the low level of
wages (as far as we can tell wage levels in Holland were on par with those in
Flanders), but must have been based on a superior institutional infrastructure and
organization of the economy.23

23 For evidence on this point, see J.P.B. van Bavel, ' Early Proto-Industrialization in the
Low Countries? The Importance and Nature of Market Oriented Non-Agricultural Activities on the Countryside in Flanders , Guelders and Holland, c. 1250-1570' in: Revue Beige
de Philoiogie et d' Histoire, 81 (2003).
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3. The grain economy 1500-1800
In sum, the economy of Holland had broken through the ecological ceiling by
specializing on products of which the (long term) production function was characterized by increased returns to scale, and which used large amounts of (specialized) labour and capital, but no land. At the same time it became dependent on the
supply of grains from abroad, which, at about 1500, in particular meant northern
France and the Baltic. This was quite a unique phenomenon: it is not easy to find a
previous example of a highly developed/urbanized economy totally dependent on
markets and imports for its food supply. But the end-result of thi s transformation
was an economy with a much higher level of GDP per capita (than in 1350, or than
its 'less developed' neighbours) which showed a remarkable degree of dynamism.
Moreover, the economic expansion during the 16 th and 17 th centuries - the period
of the Golden Age - can in my view be interpreted as an extension of the growth
path set in after l350. Between 1500 and 1670 the Dutch economy managed to
increase productivity in its most dynamic sectors, and to position itself increasingly into the core of the international economy, specializing on high-productivity
activities such as finance, trade, shipping, and high-value, often port-related industries (such as diamond-cutting, sugar refining, and gin distilling). What changed
after 1500 was that the agricultural sector was able to respond more positively to
the pressures from the growing demand from the cities: investment in agriculture
went up rapidly, in particular after 1580, drainage was improved, lost land was
reclaimed, and output and productivity of the primary sector expanded toO.24 Yet
population growth accelerated even more after 1580, and the gap between internal
supply of grains and domestic demand increased (see figure 3). But imports from
the Baltic rose even more dramatically during the 16 th century (whereas imports
from other countries, such as France, declined in absolute and relative terms). The
economy of Holland therefore became increasingly dependent on the Baltic supply, but this was quite elastic, and Amsterdam could from the 1540s onwards (when
it began to playa role in the provisioning of the cities of Flanders and Brabant Antwerp in particular) become the most important centre of the European grain
trade.
Figure 3 summarizes the main trends of the grain economy of Holland. The net
deficit rose from about 20.000 lasts during the first half of the 16th century to
about 50.000 lasts after 1670; they can be compared with the huge swings in Baltic
imports which between the 1530s and the 1670s were grosso modo more than
sufficient to cover the deficit, although during some war periods, such as the early
1570s, the blockade of the Sont, or of Amsterdam, led to a sharp decline in imports. Between 1540 and 1565, and during the 'long' 17th century (1590-1690)
24 The classic study is J. de Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden Age, 1500-

1700 (New Haven 1974).
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Figure 3. The grain deficit of Holland and the imports from the Baltic, 1514-/807
(in thousands of last, nine-yea rs moving average)
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Baltic imports exceeded domestic deficits by a substantial margin , and large reexports from Amsterdam occurred. The most famous (and profitable) were perhaps the large scale exports to the Mediterranean between 1590 and 1620. After
1690 the picture changes dramatically : demand for Baltic grains declines sharply
due to rising exports from England and the province of Zeeland (which is estimated to export about 20.000 lasts annually after about 1670).25
The increasing deficit of Holland is also evident from a comparison of the evolution of the population and the growth of agricultural value added (figure 4). 26 In
25 Cf. Van Tielhof, The Mother of All Trades, op. cit.
26 The estimates presented in figures 3, 4 and 5 are preliminary results of a project to
recon struct the regional accounts of Holland between 1510/14 and 1807; see J.L. van
Zanden , 'Taking the Measure of th e Early Modern Economy. Hi storical National Accounts
for Holland in 1510114' , in: European Review of Economic Histo ry, 6 (2002) 131-63 for
the first published results of the project.
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Figure 4. Indices of the population and the real value added of the agricultural
sector (1510114 =100). 1510-]807
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spite of the large changes that occurred in this sector between 1500 and 1700, it
was unable to keep pace with the rapidly growing population, in particular in the
period after the Revolt of 1572 .21 During the 18 th century the gap between population and food supply narrowed again, but Holland remained dependent on imports
from overseas (although, much like in the 16 th century when more than half of
27 LL. van Zanden. 'A Third Road to Capitalism?' in: P. Hoppenbrouwers and J.L. van
Zanden. eds.,Peasants into farmers? The Transformation of Rural Economy and Society
in the Low Countries (Middle Ages-19th Century) in Light of the Brenner Debate (Turnhout 2000) 85-102.
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imports were re-exported in the form of beer, in the 18th century a large part of
imports was used to manufacture a product that was exported, i.e. gin).
It can be concluded that the economy of Holland continued to solve the 'problem' of the short supply of foodstuffs by concentrating on other (export-oriented)
activities. Thanks to the favourable position it had manoeuvred itself into during
the 15 th century as a large scale exporter of services and industrial products, it
could buy as much grains as it needed.

4. Energy supply
In section II it was argued that the negative supply shock during the 1350-1450 led
to the growth of non-agricultural activities on the countryside, and fuelled the expansion of the cities. One of the most dynamic branches that developed rapidly in
this period was peat digging, and the cheap supply of low cost peat was without
doubt an important factor behind the rapid expansion of a number of export industries in this period (in particular beer brewing was relatively energy intensive, but
other sectors such as brick making and salt production must also have profited
from it). This was, however, not a completely new development: the big Flemish
cities had already in the 13 th and 14th centuries been dependent on nearby peat
supplies; when these dried up, they began to develop new sources of peat in neighbouring Brabant. In the course of the 16th century Flemish entrepreneurs expanded
their supply area, and developed large scale projects of peat extraction in parts of
northern Brabant and Utrecht (near present day Veenendaal).28 At the same time,
Holland also began to export large quantities of peat to this southern destination. 29
The example of the Flemish cities shows that peat was a non-renewable source
of energy, which - much like coal- was geographically concentrated in large quantities, and of which the exploitation would, in the long run, result in the exhaustion
of these supplies. Yet, it was feasible to import peat from relatively large distances,
provided that waterways connecting the production and consumption centres were
already present or could be constructed profitably (the most important expenditure of the projects directed at the exploitation of new peat resources was the construction of a canal for the transport of the peat). In Holland as well , the most
accessible layers of peat were becoming relatively scarce during the 15 th and early
16th century (according to the Ricardian logic that the most 'productive' sources of
peat will be exploited first). In Flanders new techniques for the exploitation of
peat layers below the water surface had been developed to cope with this problem,
28 T. Slol, De veenkolonie Veenendaal. Turfwinning en waterstaat in het zuiden van de
Gelderse vallei 1546-1653 (Zutphen 1992).
29 W.J. Diepeveen, De vervening in Delfland en Schieland tot her einde der zestiende
eeuw (Lei den 1950).
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Figure 5. The long term trends in the production and consumption of peat
in Holland 1510-1807 (in 1000 peat-tons)
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which were further refined in Holland during the first half of the 16 th century. This
(and the growing demands from the south) led to a renewed growth of peat production and exports after about 1530.
During the rapid expansion of the Dutch economy in the first half of the 17th
century new sources of peat were developed in the northern part of the country - in
Vollenhove (the northern part of Overijssel), Drenthe, Friesland and Groningen.
In particular the crisis in the peat supply during the 1620s, when peat production
fell dramatically, led to a sharp increase of supply from outside Holland and Utrecht
(figure 5; the 'gap ' between production and consumption consists of imports from
the northern part of the country). In this way the shift of peat extraction to the
north, that had begun already in the 15th century (when Flemish supplies began to
run short), continued. De Zeeuw estimated that during the 18th century more than
half of total peat production came from outside Holland and Utrecht, the 'old'
core region. 3D My estimates (which are also based on the production estimates of
Gerding) suggest that during the second quarter of the 17th century peat from the
north dominated the market, but that after 1650 northern supplies began to de-

30 l.W. de Zeeuw, ' Peat '.
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cline, and peat from Holland became predominant again. 31 During the 18th century (when a gradual switch to coal in certain key industries resulted in a strong
decline in demand) production in Holland contracted again, and the north strongly
increased its market share. Thus, strictly speaking, the economic 'miracle' of Ho lland during the first half of the 17th century was to a large extent based on imported peat.
The shift of the peat industry to the north did not lead to a strong relative rise in
the price of this source of energy. In comparison to the consumer price index - a
weighted average of all prices (and rents) - peat prices declined somewhat, which
does not point to serious bottlenecks in its production (see figure 6) .32 At the beginning of the 19th century there still existed large, almost 'empty' regions in the
northern part of the country with vast resources of peat, from which cheap exploitation was still possible and feasible . But also in the old core region of peat exploitation, in Utrecht and Holland, substantial reserves of peat were still available for
exploitation.
The issue in much of the literature about the role of peat in Dutch economic
development is that is was a relatively cheap source of energy, which gave Holland
a clear competiti ve edge over other nations. On the basis of the avai lable information on peat and coal prices I have shown in another paper that this is not obvious
relative to Britain. Per unit of energy peat in Leiden was probably more expensive
than coal in southern England (i.e. London or Cambridge); the difference amounted to about 25 % in 1620-1639.33 Because of higher transport costs and English
export taxes, coal was still more expensive in Holland than peat, but this gap declined gradually (during the first quarter of the 19 th century peat was still cheaper
than coal, however, but now import taxes on coal to protect the Belgian coal industry and Dutch peat digging increased the relative price of coal in Holland) . During
the early modern period per capita energy consumption in Holland was also less
than in England, which also points to the fact the possession of peat did not give
rise to significant comparative advantages. 34
Moreover, peat was a technological dead end. The production process consisted
of relatively simple forms of unskilled labour, and the branch did not have strong
backward or forward linkages (perhaps the exception are the canals that were constructed, which could open up new regions) . Labour productivity probably stagnated in the long run (the relative price of peat versus labour increased in the 16 th
century and again in the 18 th century, which does not point to significant increases
31 M.A.W. Gerding, Vier eeuwen turfwinning. De verveningen in Groningen, Friesland,
Drenfhe en Overijssel fuss en 1550 en 1950 (Wageningen 1995).
32 Source: the data base on prices and wages in Holland between 1450 and 1800 was put
on the internet by the author: see www.iisg.nllhpw
33 J.L. van Zanden, 'Werd de Gouden Eeuw uit turf geboren? ', in: TiJdschriff vaal" ge schiedenis, 110 ( 1997) 484-499, 496.
34 Ibid., p. 495 .
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in labour productivity; see figure 6). Because the economy of Holland was focused on the use of peat, economic ties with the coal producing regions (Newcastle, the 'Belgian' Meuse-delta) remained underdeveloped, and the coal market
stagnated relatively to the well developed market of peat. This became a serious
handicap during the 19 th century, and retarded the rise of 'modern', coal-based
industry.35 The one-sided focus on peat is therefore a fine example of the 'penalties' of the pioneer.
The (other) major drawback of peat exploitation in the low parts of Holland and
Utrecht was that it literally destroyed the land. Already during the first phase of its
expansion - between 1350 and 1500 - this led to the growth of internal lakes and
the decline of the land under cultivation. Government regulations to limit the damage were undermined by corruption, which shows how large the profits involved
in peat digging were. In the core region of southern Holland and Utrecht, large
lakes came into existence as a result; in particular the Haarlemmermeer became a
growing threat to cities like Haarlem and Leiden. In several ways did the state try
35 J.L. van Zanden and A. van Riel , Nederland 1780-1914. Staat, instilulies en economische ontwikkeling (Amsterdam 2000).
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to limit the process of land destruction - by taxing peat extraction (and exports),
by restrictions in 'sensitive ' areas (i.e. close to the cities and strategic roads), and
by forcing entrepreneurs to put aside money for the drainage of the lakes after the
peat had been taken away. During the first centuries of intensive exploitation (13501650) these measures were hardly successful, and the growing importance of the
industry did much harm to the countryside. The first drainage of a peat lake occurred in 1648, and some followed during the third quarter of the 17th century.
Only after 1750, however, when grain prices began to move up again, were a number
of large lakes drained to create new polders for agricultural use; the most notorious lake, the Haarlemmermeer, could not be drained before the mid 19 th century.
Before about 1650 however, the ecological consequences of peat exploitation were
the expulsion of men from the countryside, the loss of agricultural land and the
contraction of the tax basis of the state. 36

s. Conclusion
How did the Dutch Republic c.q. Holland break through the ecological ceilings of
the pre industrial economy? The answer formulated in this paper is that the fact
that it possessed one specific resource (peat) or lacked another (grain) was not
fundamental for its success. The fact that the countryside of Holland consisted to a
considerable extent of peat soils was relevant, but peat, or any other source of
energy (wood or coal), could also be imported from other regions as the Flemish
example shows, and was done to a considerable extent after 'domestic' peat supplies began to decline. When Holland, during the late medieval crisis, was severely hit by a true 'ecological crisis' - when the supply of grains fell sharply due to
changes in its ecology - it reacted in a similar way: it began to buy its foodstuffs
elsewhere, in return for industrial products and services - goods that did not compete with grain for land. This early specialization on industry and services is the
true miracle of Dutch economic history: how could peasants - and others - trust
markets that much that they were prepared to become completely dependent on
them for their supply offoodstuffs? This assumes that markets had already acquired
a degree of robustness, of 'modernity', that made it possible to rely on them as
much as the inhabitants of Holland did. By taking this course, the economy of
Holland became part of the 'core' of the European/World economy that was developing in the 15 th and 16 th centuries. The rules of the game for countries that were
part of this core, where quite different from those of the peripheral regions. It is
likely that in the latter ecological ceilings still constrained the development of the
economy. A region that could specialize on industry and services was, however,
not restricted in its development path by these constraints.
36 Van Dam, Vissen in veenmeren, op. cit.

VI

Groei en conjunctuur in de Nederlandse economie,
1800-1913.
Een macro-economische verkenning
JAN REIJNDERS'

1. Inleiding
Nederland vierde het aanbreken van het nieuwe millennium met de afsluiting van
het project 'Reconstructie van de Nationale Rekeningen van Nederland' , een gedetailleerde kwantitatieve beschrijving van de groei van de Nederlandse economie in de negentiende eeuw. 1 Tegelijkertijd verscheen een interpretatieve studie
die zich concentreerde op de interrelaties tussen staat, instituties en de structuur
van het ontwikkelingsproces. 2
Met de publicatie van de gereconstrueerde nationale rekeningen over de peri ode
1800-1913 beschikken we over een indrukwekkende verzameling data die de mogelijkheid creeert een omvattende analyse van de Nederlandse economie in genoemde peri ode te maken. Het ontwikkelingspatroon kan nu vanuit een macroeconomisch perspectief in kaart worden gebracht. 'In kaart brengen' is als zodanig
is een te ruim begrip. Er is een verdere inperking noodzakelijk. De beperking die
ik in het onderhavige zal aanbrengen is het stellen van de vraag of het ontwikkelingspatroon van de Nederlandse economie als beschreven in de gereconstrueerde
nationale rekeningen mede gekarakteriseerd wordt door de aanwezigheid van zogenaamde Kondratieff-golven, lange golven van de conjunctuur. Hiermee probeer

* De auteur dankt prof. dr. Y.S. Brenner, prof. dr. A. Kleinknecht, dr. A. Reati , prof. dr.
J.L. van Zanden en de referenten van de redactie voor hun commentaar op een eerdere
versie van dit artikel.
J.P. Smits, E. Horlings en J.L. van Zanden, Dutch GNP and its components, 18001913, Monograph Series no. 5 (Groningen 2000).
2 J.L. van Zanden en A. van Riel , Nederland 1780-1914. Staat, instituties en economische ontwikkeling (A msterdam 2000).
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ik een tweeledig doel te bereiken. Op de eerste plaats wil ik hiermee een vervolg
geven aan een eerdere empirische studie van het Kondratieff-verschijnsel in het
Verenigd Koninkrijk en gevolg geven aan de oproep om de reikwijdte van de resultaten van de empirische analyse van het Kondratieff-fenomeen te vergroten door
een groter aantallanden, in dit geval Nederland, in de analyse te betrekken. 3 Op de
tweede plaats hoop ik hiermee een aanzet te geven tot een periodisering van de
ontwikkeling van de Nederlandse economie in de negentiende eeuw op basis van
macro-economische criteria. Door dit te doen wil ik een bijdrage leveren aan de
discussie over de economische ontwikkeling van Nederland in de negentiende eeuw
met name op een tweetal 'klassieke' punten van discussie.
Het eerste discussiepunt betreft het vraagstuk van de 'industriele revolutie' in
Nederland. Hierbij wordt door sommigen de ontwikkeling van de Nederlandse
economie in de negentiende eeuw voorgesteld als de (al dan niet geleideJijke)
overgang van een 'achterlijke', grotendeels, agrarische economie naar een moderne industriestaat, een overgang die zich pas in de tweede helft van de negentiende
eeuw (na 1850, rond 1870 of zelfs na 1890) heeft voltrokken. 4 Anderen stellen de
ontwikkeling van de Nederlandse economie in de negentiende eeuw voor als de
overgang van de nadagen van de eerste fase in de ontwikkeling van een moderne
economies verkerende 'relatief voorlijke economie'6 die weinig dynamiek vertoonde
en daardoor eerst door Groot-Brittannie en later door Belgie en Duitsland werd
ingehaald en die er pas laat in slaagde bij het peloton aan te pikken. Weer anderen
zien Nederland in de negentiende eeuw als een economie die weliswaar een van
het standaardpatroon afwijkende ontwikkelingsgeschiedenis kende maar die er
dankzij slimme aan de eigen specifieke situatie aangepaste keuzes in slaagde om
qua economische prestaties voortdurend in de wereldtop mee te draaien. 7
3 J.P.G. Reijnders, Long waves in economic development (Aldershot UK / Brookfield
USA 1990); J.P.G. Reijnders, 'Lange Wellen auf den zweiten Blick', in: H. Thomas en
L.A. Nefiodow, Kondratieffs Zyklen der Wirtschaft (Herford 1998).
4 Zie bijvoorbeeld: J.H. van Stuijvenberg, 'Economische groei in Nederland in de negentiende eeuw. Een terreinverkenning' , in: P.W. Klein, Van stapelmarkt tot welvaartsstaat (Rotterdam, 1970) ; J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en
1914 (Amsterdam 1968); J.A. de Jonge, ' De industriele ontwikkeling van Nederland tussen 1850-1914 gezien in het licht van enkele facetten van de theorie van Rostow ', in: P.W.
Klein, Van stapelmarkt tot welvaartsstaat (Rotterdam 1970); J.P.B. Jonker, Merchants,
bankers, middlemen. The Amsterdam money market during the first half of the 19th century, NEHA-series III (Amsterdam 1996); J. Mokyr, 'The industrial revolution in the Netherlands: Why did it not happen ?', in: De Economist 148 (2000).
5 1. de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500- 181 5 (Amsterdam 1995).
6 J.L. van Zanden, 'De Nederlandse economie in de negentiende eeuw en het Britse
model', in: Tijdschrift voor Geschiedenis 108 (1995) , 57.
7 Zie bijvoorbeeld : M. Wintle, An economic and social history of the Netherlands 18001920 (Cambridge 2000) .
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Het tweede discussiepunt betreft het vraagstuk van de 'afgeleide conjunctuur',
waarbij er van uitgegaan wordt dat de Nederlandse economie in de negentiende
eeuw niet voldeed aan de basisvoorwaarden voor het optreden van een aan een
moderne industriele productiewijze gebonden economische conjunctuur. De conjuncturele f1uctuaties die zich desondanks voordeden, worden gezien als een 'afgeleide conjunctuur' , een eb- en vloedbeweging die slechts de afspiegeling vormde van een conjunctuurbeweging die buiten Nederland (in casu in Engeland)
gegenereerd werd. 8 Dit vraagstuk is recentelijk opnieuw aan de orde gesteld door
Jacobs en Smits.9 Tussen de regels wordt een afwijkend standpunt wat betreft de
lange conjunctuur ingenomen door Wintle.1O

Vooronderstelling ten aanzien van de sam ens telling van tijdreeksen
In het navolgende wordt uitgegaan van de conventionele vooronderstelling dat
economische tijdreeksen de optelsom zijn van een aantal componenten waarbij de
cyclische componenten superposities zijn op een onderliggende trend. II Wat betreft de cyclische componenten worden in de economische theorie al naar gelang
hun 'lengte' of ' periode ' de volgende typen onderscheiden:
De 'Kitchin' -cyclus met een gemiddelde duur van 3 tot 5 jaar;
De 'Juglar' -cyclus met een gemiddelde duur van 7 tot 12 jaar;
De ' Kuznets ' -cyclus met een gemiddelde duur van 15 tot 25 jaar;
De 'Kondratieff' -cyclus met een gemiddelde duur van 40 tot 60 jaar;
De ' Hegemonial cycle' 12, 'Life Cycle of Economic Development' 13, of 'Systematic Long-run Movements"\ golfvormige patronen die zich over meer dan
een eeuw uitstrekken .
8 J. Ridder, Een conjunctuur-analyse van Nederland, / 848- / 860 (Amsterdam 1935), 13.
9 J. Jacobs en J.P. Smits, 'Conjunctuurbewegingen in Nederland gedurende de negentiende eeuw met een internationale vergelijking ', in: NEHA-Jaarboek voor economische,
bedrijfs- en techniekgeschiedenis 64 (200 I).
10 Wintle, Economic and social history, 239.
11 Deze voorstelling is geheel analoog aan Schumpeter's 'three cycle scheme': J.A. Schumpeter, Business cycles: A theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist
process (New York 1939), met dien verstande dat in het onderhavige geval sprake is van
een groter aantal cyclustypen.
12 I. Wallerstein, The modern world system, vol. II (New York 1980); A. Kleinknecht,
Innovation patterns in crisis and prosperity: Schumpeter's long cycle reconsidered (London 1987); F. Simiand, Lesfluctuations economiques a la longue periode et la crise mondiale (Paris 1932).
13 J.J. van Duijn, The long wave of economic life (London 1983); N. B. Forrester, The life
cycle of economic development (Cambridge Massachusetts 1973).
14 Reijnders, Long waves; J.PG. Reijnders, 'Between trends and trade cycles: Kondratieff long waves revisited ', in: A. Kleinknecht, I. Wallerstein en E. Mandel , New findings
in long wave research (London 1992).
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Voorgaande 'cyclische' componenten zijn gesuperponeerd op een algemene tendens, de trend.
Bij een dergelijke vooronderstelling ten aanzien van de compositie van de aan
de orde zijnde tijdreeksen, verschijnt de Kondratieff-golf als een zogenaamde hidden periodicity, een verborgen periodiciteit, die gemaskeerd kan zijn door andere
cycli en die bijgevolg als het ware uit de tijdreeks gedestilleerd moet worden. Om
hem te isoleren dient de tijdreeks te worden opgesplitst in tenminste drie domeinen. Dit zijn achtereenvolgens het domein van de korte- en middellange conjunctuur, dat de 'Kitchin' -, 'Juglar' - en de 'Kuznets' -cyclus omvat, het domein van de
Kondratieff-golf zelf en het domein van de trend, dat behalve de eigenlijke 'standaard' -trend ook datgene omvat wat ik verder zal aanduiden als de systematische
lange termijn afwijkingen van de 'standaard' -trend. IS
De noodzaak om de Kondratieff cyclus uit de tijdreeks te destilleren waarbij
rekening moet worden gehouden met de gelijktijdige aanwezigheid van meerdere
andere cyclische componenten 16 (het domein van de korte en middellange conjunctuur) benevens een trend en de systematische afwijkingen daarvan (het domein van de trend) stelt bijzondere eisen aan de te gebruiken statistische methode.
De methode moet namelijk in staat zijn om (al dan niet na een voorafgaande datatransformatie) de bijdrage van diverse periodieke componenten (cycli) simultaan
te schatten. Naar het zich laat aanzien is de spectraalanalyse daartoe het meest
geeigend. 17
Spectraalanalyse berust op de stelling dat elke tijdreeks met n waarnemingen
exact kan worden benaderd door de optelsom van een geordende reeks van nl2
periodieke functies. De amplitude van deze periodieke functies geeft een indicatie
van de bijdrage die de betreffende component levert aan de totale variantie van de
15 Naar mijn mening gaat het bij de lange termijn schommelingen, die door sommigen als
hegemonial cycles dan weI als life cycles worden aangeduid, niet om strikt periodieke
verschijnselen. Gezien de lengte van de tijdspanne die ze omvatten behoren ze tot het
domein van de trend. Ik geef er daarom de voorkeur aan om ze aan te duiden als systematische afwijkingen van de 'standaard ' -trend of systematische lange termijn bewegingen
(SLTB). Op het gebruik van de term 'standaard' -trend wordt in het vervolg nog nader
ingegaan.
16 De bovenstaande staalkaart van cyclustypen vormt slechts een overzicht van hetgeen
diverse auteurs in de loop van de tijd als cyclustypen hebben onderscheiden. Dit impliceert overigens niet dat aile genoemde cyclustypen ook daadwerkelijk in de negentiende
eeuwse tijdreeksen voor Nederland aanwezig zullen zijn. Aangezien we niet over a-priori
kennis over de samenstelling van de Nederlandse tijdreeksen beschikken dienen we echter
met de mogelijkheid van hun bestaan rekening te houden.
17 Zie: Reijnders, Long waves, 218 e.v. ; Reijnders, ' Between trends' , 32 e.v. ; C. Chatfield , The analysis of time series, 4 ed. (London/New York 1989), 127 e. v. Yoor een toepassing op historische data voor Nederland zie: R. Bos ef al. , 'Long waves in economic
development', in : A.A. C. -bijdragen 28 (1986).
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geanaJyseerde tijdreeks. Langs deze weg is het dus mogelijk om een gegeven tijdreeks uiteen te rafelen in een aantal bijdragen die kunnen worden toegewezen aan
specifieke periodieke componenten (cycli) met een verschillende periodelengte.
Geheel analoog aan de wijze waarop een op een bepaalde wijze geslepen kristal in
staat is het kleurenspectrum van wit licht voor te stellen (dat wil zeggen de verschillende golflengten van het licht als afzonderIijke kleurgebieden te projecteren)
blijkt het mogeJijk om langs rekenkundige weg het 'amplitude' -spectrum van een
tijdreeks vast te stellen. Het 'amplitude' -spectrum kan grafisch worden weergegeven door de verschillende cyclische componenten opeenvolgend op de horizontale as af te zetten tegen de corresponderende amplitudes op de verticale as. Zoals
gezegd is de grootte van de amplitude een indicatie voor de verklarende waarde
van de betreffende component. Om de lezer niet al te zeer te vermoeien met de
technische details wordt hier volstaan met een grafische illustratie. Voor meer details over de gehanteerde methode zij verwezen naar appendix 1.

2. Toepassing op prijsreeksen
Figuur I. Prijsdeflator van het BBP en een benadering van de Kondratieff-golf

Figuur I laat de ontwikkeling van de prijsdeflator van het bruto binnenlands produd s zien. Deze vertoont een golfvormig patroon dat sterk lijkt op de patronen in
de Engelse, Franse en Amerikaanse groothandelsprijzen die het uitgangspunt vorm18 Bron: Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch GNP, tabel I.5, 228-230.
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Figuur 2. Amplitude spectrum van de prijsdeflator van het BBP (1-4 Trend-domein, 5-7 Kondratieff-domein, 11-19 Ku znets-domein, 22-33 luglardomein)

den van Kondratieff's analyse . ' 9 Kondratieff vond dit indicatief voor het bestaan
van een lange cyclus met een opgaande fase die zich uitstrekte van het einde der
I 780er jaren tot 1810-17, een neergaande fase van 1810-17 tot 1844-51, een nieuwe opgaande fase van 1844-51 tot 1870-1875, een neerwaartse fase van 18701875 tot 1890-1896 en opnieuw een opgang van 1890-96 tot 1914-20. 20 De periodisering van deze1fde beweging volgens de door mij gehanteerde methode (zie
verderop), die zichtbaar is gemaakt als de gestippelde lijn in figuur 1 zou zijn:
opwaarts tot 1814, neerwaarts tot 1842, opwaarts tot 1869, neerwaarts tot 1894 en
vervolgens opnieuw omhoog.
De prijsdeflator leent zich uitstekend om de karakteristieken te illustreren van
de hier gevolgde methode ter bepaling van het relatieve gewicht van de verschillende cycli uit de eerdergenoemde staalkaart van cyclustypen. Het verloop van de
prijsdeflator in figuur 1 geeft een indruk van de structuur van de tijdreeks die lijkt
te bestaan uit een (zwakke) trend, een lange golf van het Kondratieff-type en tenminste twee soorten kortere cycli (waarschijnlijk van het Juglar- en Kitchin-type).
Om het belang van de verschillende cyclustypen te kunnen bepalen stel ik , zoals
gezegd , voor om de totale varian tie van de reeks te ontleden in de gelijktijdige
19 N.D. Kondratieff, 'Die langen Wellen der Konjunktur', in: Archiv fur Sozialwissenschaft und Politik S6 (1926).
20 Ibid.
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bijdragen van verschillende periodieke componenten (cycli) die in de reeks aanwezig zijn. Ik doe dit door het amplitudespectrum van de reeks te bepalen. Het
amplitudespectrum van de BBP-deflator is weergegeven in figuur 2. Op de horizontaJe as staan de verschillende 'cycli '21 geordend naar lengte aangegeven. De
langste cycli staan links. Hoe verder naar rechts hoe korter de cyclus. De diverse
cyc1i kunnen worden gegroepeerd in domeinen. Het domein van de Kondratieffgolf bijvoorbeeld omvat aile cyc1i met een periodelengte tussen de 40 en de 60
jaar (de componenten 5, 6 en 7). Op de verticale as wordt de verklaringskracht
(het percentage verklaarde variantie) van de betreffende cycli weergegeven. Uit
de grafiek is af te lezen dat de drie hoogste pieken in het amplitudespectrum zijn
gelokaliseerd in het Kondratieff-domein. Dit geeft aan dat het domein van de Kondratieff de grootste verklaringskracht heeft. De totale verklaringskracht van het
Kondratieff-domein is de optelsom van de verklaringskracht van de componenten
5, 6 en 7. In dit geval bedraagt deze 38,99%. Het amplitudespectrum in figuur 2
geeft dus aan dat het Kondratieff-domein 38,99% van variantie van de trendafwijkingen van de BBP-deflator verklaart. De corresponderende cijfers voor de andere domeinen zijn: 8,22% voor het Kuznets-domein ; 18,94% voor het Juglar-domein en 4,73 % voor het Kitchin domein . Deze cijfers en de visuele impressie van
figuur 1 geven aan dat de Kondratieff-cyc1us een wezenlijk element vormt van de
verklaring van de variabiliteit van de BBP-prijsdeflator.
Zoals gezegd kan het amplitudespectrum rechtstreeks worden ingezet als instrument om de algemene tendenties van de betreffende tijdreeks weer te geven. Door
het vermogen uit de laagste frequenties te sommeren en dit geheel op te tellen bij
de impliciete 'standaardtrend' (een gladde exponentiele curve) wordt het gelijkmatig verlopende golfpatroon verkregen dat door de variabele PROXI (de gestippelde lijn in figuur 1) wordt beschreven.
Op basis van het voorgaande kan worden vastgesteld dat de Kondratieff-cyclus
een wezenlijk onderdeel vormt van de structuur van de BBP-deflator. Dit leidt tot
de slotsom dat de Kondratieff-cyclus op de een of andere manier verbonden is met
de ontwikkeling van de Nederlandse economie in de negentiende eeuw. Deze vaststelling is echter slechts van beperkte betekenis. De BBP-deflator is een prijsindicator en het is bekend dat de Kondratieff-cyc1us op het gebied van prijsindicatoren, of meer algemeen op het terrein van trendloze reeksen en tijdreeksen met
slechts een zwakke trend, een thuiswedstrijd spee1t. 22 De 'acid'-test voor het bestaan van Kondratieff-patronen dient echter plaats te vinden op het terrein van
tijdreeksen met een sterke trend, dat wil zeggen, volumereeksen en waardereeksen
waarin zowel een prijs- als een volumecomponent aanwezig is. Het lijkt voor de
21 Eenvoudigheidshalve wordt hier de notie van opeenvolgend genummerde 'cycli' ge-

bruikt. In strikte zin staan op de x-as 'frequenties' (inversen van gemiddelde cycluslengten) vermeld.
22 Reijnders, 'Between trends'.
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hand te liggen om de in het voorgaande gedemonstreerde spectraalanalyse rechtstreeks toe te passen op volumereeksen. Alvorens hiertoe over te gaan dienen echter eerst twee problemen uit de wereld geholpen te worden.

3. Toepassing op volumereeksen: Bruto Binnenlands Product
Complicaties van trendreeksen
Kondratieff's analyse berust op een tweedeling waarin hij een onderscheid maakt
tussen trendloze reeksen (prijsreeksen en monetaire reeksen) en reeksen die behept zijn met een duidelijke trend.23 De reeksen met trend worden door Kondratieff weer onderverdeeld in zogenaamde 'gemengde reeksen' , dat wil zeggen waardereek sen die zowel een prijs - als een volumecomponent bevatten en
volumereeksen, dat wil zeggen reeksen die rechtstreeks een fysiek volume uitdrukken dan wei indexreeksen in constante prijzen. Bij de categorie van reeksen
met een trend doen zich een tweetal complicaties voor. De eerste complicatie heeft
te maken met het samengestelde karakter van de 'gemengde reeksen ' en de tweede
met de aanwezigheid van fluctuaties die in principe tot het dome in van de trend
behoren.
De complicatie die zich voordoet bij samengestelde reeksen houdt verband met
het optreden van interferentie tussen de prijs- en de volumecomponent van de
reeksen. Om deze reden verdient het aanbeveling om in deze context van de analyse van samengestelde reeksen af te zien (zie appendix 1). De complicaties die
optreden bij trendreeksen zijn tweeerlei. Op de eerste plaats treedt 'lekkage' op in
die zin dat het in het trenddomein opgesloten vermogen doorsijpelt naar het dome in van de cycIi waardoor de spectraalanalyse vertroebeld wordt. Op de tweede
plaats is de trend als zodanig geen monotone beweging in een richting maar geeft
hij lange termijn versnellingen en vertragingen in het groeitempo te zien. Om te
voorkomen dat de trend en de genoemde lange termijn tempowisselingen in het
groeitempo, die eigenlijk tot het domein van de trend behoren, de analyse van het
conjunctuurpatroon verstoren, wordt een trendcorrectie toegepast. Bij deze zogenaamde P3-correctie worden zowei de 'standaardtrend' ais de zogenaamde 'systemati sche afwijkingen van de standaardtrend' geeiimineerd alvoren s de
spectraalanalyse toe te passen (voor nadere bijzonderheden over de P3-trendeliminatieprocedure zij verwezen naar appendix 1).

23 N.D. Kondratieff, 'Die Preisdynamik der industriellen und landwirtschaftlichen Waren ' , in: Archiv jur Soziaiwissenschajt und Sozialpolitik 60 (1928); Kondratieff, ' Die langen Wellen ' .
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Analyse van het Bruto Binnenlands Product
Aangezien het niet zinvol is om ' gemengde reeksen' afzonderlijk te analyseren
kunnen we onze aandacht direct richten op de analyse van volumereeksen. De
eerste en meest voor de hand Iiggende kandidaat is dan het bruto binnenlands
product in constante prijzen.24
De P3-trend van het BBP
Figuur 3. Vorm van de (logaritme van) de impliciete P3-trend (links) en het verloop van de corresponderende impliciete groeipercentages (rechts)

Zoals gezegd, wordt de spectraalanalyse voorafgegaan door een P3-trendcorrectie .25 De vorm van de P3-trend waarvoor gecorrigeerd wordt zegt iets over het
onderliggende groeipatroon op de zeer lange termijn. De vorm van de P3-trend
brengt in dit geval een aantal interessante bijzonderheden aan het Iicht die om
aandacht vragen alvorens verder te gaan met de speurtocht naar Kondratieffs. In
het linkergedeelte van figuur 3 is de (logaritme) van de impliciete P3-trend weergegeven. Het is opvallend dat deze een inverse S-vorm (degressieve toename in
24 Bruto Binnenlands product in prijzen van 1913 . Bron: Smits, Horlings en Van Zanden , tabel A.I: 109-111; tabel I.5: 228-30.
25 P3-trendcorrectie komt er op neer dat de in voetnoot 79 gedefinieerde P3-trendfunctie
geschat wordt door middel van kleinste kwadraten . Vervolgens worden de relatieve afwijkingen hiervan bepaald. In de volgende stap wordt het amplitudespectrum van de relatieve
afwijkingen bepaald.
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het begin- en progressieve toename aan het einde van het tijdvak) heeft met een
kantelpunt in 1844. De markering van dit kantelpunt is duidelijk te zien in het
rechtergedeelte van figuur 4 waarin de impliciete groeivoet van de P3-trend is
weergegeven. De groeivoet is positief gedurende het gehele beschouwde interval
maar daalt gestaag van een uitgangsniveau van rond de 1,8% in het begin van de
eeuw naar een minimumniveau van rond de 1,5% in 1844 om vervolgens weer op
te lopen naar 2,6% tegen het einde van de beschouwde periode. De aanwezigheid
van het kantelpunt in 1844 geeft aan dat het midden van de negentiende eeuw een
soort van waterscheiding in het ontwikkelingspatroon van de Nederlandse economie vormt. Als zodanig is dit voor historici geen nieuws. Er is een soort van consensus dat zich rond het midden van de eeuw een 'keer ten goede ' heeft voorgedaan . De discussie gaat echter om de vraag wat het karakter was van de Nederlandse
economie v66r en mi dit keerpunt. Wat dit betreft is de inverse S-vorm van de P3trend van groot belang. In de gangbare economische theorie neemt het groeipatroon van een economisch systeem op een bepaalde trap van ontwikkeling de gedaante aan van een S-vormige levenscycluscurve. In de beginfase van de
levenscyclus zijn de groeivoeten hoog. In de eindfase, als het verzadigingsniveau
bereikt wordt, nemen de groeivoeten af. Toegepast op de veronderstelde vorm van
de trend, keert deze curve in de beginfase zijn bolle zijde naar de tijds-as, terwijl
hij in de eindfase zijn holle zijde naar de tijds-as wendt. Zoals blijkt uit figuur 7
(appendix 1) vertoont de Britse industrie in de negentiende eeuw dit patroon. Het
ontwikkelingspatroon van Nederland in de negentiende eeuw wijkt hier duidelijk
van af. De Nederlandse P3-trend keert in het begin van de eeuw de holle zijde naar
de tijds-as terwijl hij in de tweede helft van de negentiende eeuw juist zijn boIle
kant naar de tijds-as wendt. Ais het beeld van de S-vormige levenscyclus een adequate beschrijving van de ontwikkelingstendensen van een economisch systeem
vormt, dan moet hieruit de conclusie getrokken worden dat de ontwikkeling van
de Nederlandse economie zich in twee gedaanten laat zien: in de eerste helft van
de eeuw in de laatste, neergaande, fase van de oude ontwikkelingstrap en de tweede helft van de eeuw in de opgaande (pioniers)fase van de nieuwe ontwikkelingstrap. Ik kom hierop aan het einde van het artikel nog terug.

Het amplitudespectrum
Wenden we ons nu tot de analyse van de residuen die na de P3-correctie resulteren. Het amplitudespectrum van het BBP is weergegeven in figuur 4. Uit de figuur
is af te leiden dat ook in dit geval een duidelijke concentratie van vermogen aanwezig is in het Kondratieff-domein. Dit verklaart 32,72% van de resterende variantie, het Kuznets-domein 17,33%, het Juglar-domein 8,41 % en het Kitchindomein 11,41 %. Bijgevolg moet de Kondratieff golf duidelijk zichtbaar zijn. Dit
wordt geillustreerd in figuur 5, die het residu na P3 -correctie bevat benevens de
corresponderende approximatie van de Kondratieff-golf.
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Figuur 4. Amplitudespectrum BBP in constante prijzen na P3-correctie (1-4 Trenddome in, 5-7 Kondratieff-domein, 11-19 Ku znets-domein, 22-33 Juglar domein)

Naar analogie van het patroon in de prijsreeks, is ook hier de Kondratieff golf
duidelijk zichtbaar. Hij heeft een minimum rond 1815 , een maximum in 1838, een
minimum in 1863 en opnieuw een maximum rond 1888. Het patroon is vergelijkbaar met het patroon in de prijsreeks met dien verstande dat het in de tegengestelde richting van de prijs-Kondratieff beweegt en gemiddeld 5 jaar daarop voorloopt.
Dit resultaat is bijzonder interessant niet aileen omdat hiermee duidelijk het
bestaan van een Kondratieff-golf in het BBP-volume wordt aangetoond maar ook,
of misschien wei vooral , omdat deze volume-Kondratieff in de tegenovergestelde
richting van de prijs-Kondratieff verloopt. Dit resultaat staat haaks op de gangbare
opvatting dat de prij s- en volumeconjunctuur 'consonant' zijn, dat wil zeggen zich
in dezelfde richting bewegen. Een stijging van de volumeconjunctuur heeft immers normal iter een opwaartse druk op de prijzen tot gevolg terwijl een neergaande volumeconjunctuur een vertragend effect op de prijsbeweging heeft. Ais dit
stylized fa ct uit de gangbare conjunctuurtheorie algemene geldigheid bezit dan
moeten we constateren dat de Nederlandse Kondratieff-conjunctuur in de negentiende eeuw een a-typisch verloop kent. Het is onwaarschijnlijk dat de ontwikkeling van de Nederlandse economie zich onttrekt aan de economische wetmatigheden die klaarblijkelijk elders in de wereld weI gelden . Het is echter denkbaar dat
de Nederlandse economie in de negentiende eeuw, gezien het ontwikkelingsniveau en de mate van integratie, nog niet over de structuur beschikte die een eigen
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Figuur 5. Trendafwijkingen BBP in constante prijzen en benadering van de BBP-
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endogene conjunctuurbeweging 26 mogelijk maakt. Vanuit dit perspectief kan Nederland in de negentiende eeuw worden gezien als een economie in de notendop
die meedeint op de wereldconjunctuur. Het krijgt de conjunctuurgolven als het
ware van buitenaf opgedrongen en moet een vorm vinden om in dit geweld de
eigen stabiliteit te handhaven . Het laatste zou kunnen gebeuren door 'tegen te
sturen', door de opgaande buitenlandse prijsconjunctuur te compenseren door het
inkrimpen van de binnenlandse volumeontwikkeling. De schommelingen in het
Nederlandse prijs- en volumeniveau zouden dan de uitdrukking zijn van wat eerder door Ridder in zijn analyse van de korte conjunctuur in Nederland 1848-1860
een 'afgeleide conjunctuur' werd genoemd Y

26 Een 'endogene' conjunctuurbeweging wordt door het economisch systeem zelf gegenereerd. Dit ter onderscheiding van een 'exogene' conjunctuurbeweging, het aanpassingsproces dat door een externe oorzaak (een natuurramp of een oorlog) in gang wordt gezet.
27 Ridder, Een conjunctuur-analyse. Naar aanleiding van recent onderzoek naar de korte
conjunctuur in Nederland rapporteren Jacobs en Smit vergelijkbare bevindingen: Jacobs
en Smits, 'Conjunctuurbewegingen'. Het is interessant dat Wintle, waar het gaat om de
Kondratieff beweging, tussen de regels door de omgekeerde conclusie trekt (Wintle, Economic and social history, 239).
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4. Analyse van de overige volume-indicatoren
Het zou prematuur zijn om reeds in het huidige stadium vergaande conc1usies te
trekken ten aanzien van de geconstateerde tegenconjunctuur. Het is zaak om allereerst te bezien of dit verschijnsel zich op uitgebreider schaal voordoet of dat het
slechts een incident is. Daartoe is een groter aantal volume-indicatoren aan een
nadere analyse onderworpen. Bij de analyses staat steeds een drietal vragen centraa!. Ten eerste heeft de P3-trend van de betreffende indicator de karakteristieke
S-vorm? Ten tweede is er sprake van een Kondratieff-golf in de betreffende tijdreeks? Ten derde is de Kondratieff-golf consonant met de prijs-Kondratieff?
In voorgaande paragraaf is de basisprocedure voor dergelijke analyses vastgelegd. Naar analogie van de toepassing op de BBP volumeontwikkeling kan de P3correctie gevolgd door spectraalanalyse worden toegepast op de overige beschikbare volume-indicatoren. Hierbij komen successievelijk de verschillende
bestedingscategorieen (de particuliere consumptie, de particuliere kapitaalformatie, de overheidsconsumptie en de kapitaalformatie door de overheid), de export
en import, de output van verschillende sectoren (Iandbouw, visserij, industrie en
diensten), de factor inputs (arbeid en kapitaal) alsmede de factorproductiviteiten
en factorbeloningen aan de orde. De resultaten van de analyse zijn samengevat in
tabel I.
Uit het overzicht is af te leiden dat het lange termijn ontwikkelingspatroon van
de Nederlandse economie in de peri ode 1800-1913 in de meerderheid van de gevallen wordt gekarakteriseerd door de gelijktijdige aanwezigheid van lange cycli
van het Kondratieff-type en een systematische lange termijn beweging (SLTB) in
het trenddomein . De Kondratieff-cyclus manifesteert zich in 15 van de 22 geanaIyseerde reeksen. Vanzelfsprekend is de prijsreeks vertegenwoordigd in deze groep.
Wat echter belangrijker is, is dat de Kondratieff-cyclus ook karakteristiek is voor
de ontwikkeling van een aantal belangrijke volumereeksen waaronder het BBP in
constante prijzen, het volume van de particuliere bestedingen (consumptie zowel
als investeringen), het volume van de goederenexport en -import, de factorinputs
(zowel arbeid als kapitaal), factorbeloningen en arbeidsproductiviteit. Van de zeyen reeksen waarin geen significante Kondratieff aantoonbaar is, hebben er twee
betrekking op de overheidsuitgaven (consumptie en investeringen), drie op de dienstensector (output, export, import), een op de output van de agrarische sector en
tenslotte een op de kapitaalproductiviteit.
Het voorgaande overziend lijkt de conclusie gewettigd dat de ontwikkeling van
de Nederlandse economie voor een belangrijk dee I gekarakteriseerd wordt door
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Tabel I . Samenvatting van de resultaten
Variabele"

Verklaarde variantie per domein

D

1842

1869

1894

1816

1839

1864

1889

6,09

1811

1835

1860

1886

-2 e

10,47

7,61

1807

1830

1855

1880

-8 e

17,73
12,67

21,17
10,96

Juglar

Kit-

Prijs denator BBP

38,99

8,22

18,94

4,73

BBP constan te prijzen

32,72

17,33

8,41

11,41

Part. consumptie

56,05

6.79

5,47

Part vast kap. form.

33 ,03

9,22

Overh. consumptie

7,22

7,84
17,54
9, 12

11 ,30

7.34

39,50

6, 18

11 ,65

Export goederen
Export diensten

7,67

Import goederen

22,92

10,70

3,67

10,03

Import diensten

8,24

37,33

8,25

13,69

63 ,80

6,0 1

4,00

4,65

3.35
6,81

14,66

13,28

26,98

17,08
18,94
2,00

19.99
16,70
2,22

Di ensten productie

Arbeidsinput

14,07
46,05

10,26
17,05
24, 11

Arbeidsproducti viteit

33. 16

15,42

10,7 1

Recel100n

57,42

8,69

12,16

Kap. goed. voorraad

75,63

6.62

Kapitaa1 productiviteit

10,32

16,74

Reele factor bel. kap.

12,53

18.53

14.9 1

20,78

Rente

56,39

10,46

7,38

4,39

Aandeel i ndustrie

56,44

10,03

3,48

5,07

Werkloosheids%

38,29

17,65

5,28

7,89

Agr. productie
Vi sserij

D

P

TL S Kpnt

chin

7.63
46,26

Industriele productie

P

Trend

P

KonKuzdratieff nets

Overh . vast. kap.form.

Kondratieffs keerpunten *

18 14

1806

1832

1859

1886

1810

1836

1864

1891

1815

1839

1864

5
1844

1851
+ 1865
-5 + 1860
1865
o + 1838
184 1
1889

1841
1852
1886

1803

1833

1863

1892

18 19

1846

1873

1899

8

1849

11.59

18 14

1837

1862

1888

-I

1846

3,63

1815

1840

1866

1892

1,05

0,25

1815

1839

1864

1890

15,87

17, 16
18 10

1832

1856

188 1

1850

1875

1900

1812

1836

1861

1887

-2 e

1824

1849

1874

1899

II

e

2 c
1873
1887
-6 d

1858

II

1873

P.M. '"
1824

D

Dal

P

Piek

TL

Gemiddelde time lag

K

Soort trend (- = inverse S-vorm, + = S-vorm, e = exponentieel , d = dalend)

Kpnt

Kantelpunt

1874

28 Bron: Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch GNP; J.P. Smits, E. Horlings en 1.L. van
Zanden, 'The measurement of gross national product and its components ' (Utrecht 1997);
R.M. Albers, Machinery investment and economic growth: The dynamics of Dutch development 1800-1913 (Groningen 1998). Zie ook: Dutch National Accounts, 1800-1913
(Nederlands Hi storisch Data Archief, Koninklijke Nederiandse Academie van Wetenschappen , 2000): http ://nationalaccounts.niwi.knaw.nl!.
29 De Kondratieffs in het aandeel van de industrie in het SSP, de ontwikkeling in de
rentevoet en van het werkloosheidspercentage komen verderop aan de orde.
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de aanwezigheid van een prominente Kondratieff-golf. 30 In deze zin bevestigt de
onderhavige analyse de resultaten die bij een vergelijkbare studie betreffende de
Engelse economie zijn bereikt. 31 Er is echter een significant verschil tussen de
Kondratieff dynamiek in de Nederlandse en de Engelse economie in die zin dat de
Engelse prij s- en volume-Kondratieffs consonant zijn (met elkaar in de pas lopen),
terwijl de Nederlandse prijs- en volume-Kondratieffs juist in tegengestelde richting blijken te verlopen. Dit vergt een afzonderlijke verklaring die in het onderstaande verder zal worden uitgewerkt.
Blijkens het overzicht in tabel 1 is een ordening van de resultaten mogelijk
naar twee aspecten. Allereerst is er het aspect van de vorm van de trend. Wat dit
betreft is een drietal hoofdgroepen te onderscheiden:
De groep met een inverse S-vorm ;
- De groep met een reguliere S-vorm;
- De groep met een (quasi) exponentiele vorm.
Vervolgens is er het aspect van het al dan niet aanwezig zijn van Kondratieffgolven. Hier zijn dus twee groepen te onderscheiden:
- De groep die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van Kondratieffs. Deze
groep kan nog verder worden onderverdeeld in :
De subgroep waarvan de Kondratieff in de pas loopt met de prijs-Kondratieff.
- de subgroep waarvan de Kondratieff in de tegengestelde richting loopt van
de prijs- Kondratieff
De groep waarbij de aanwezigheid van Kondratieffs niet kan worden aangetoond.
De ordening van resultaten naar deze aspecten is weergegeven in de matrix in
tabel 2 waarin de kolommen het trendaspect en de rijen het Kondratieff-aspect
weergeven (de reeksen die in de pas lopen met de prijs-Kondratieff zijn cursief
weergegeven). Uit het overzicht komen twee opval\ende eigenschappen naar voren oOp de eerste plaats blijkt het merendeel van de reeksen gekenmerkt te worden
door een inverse S-vormige trend. Op de tweede plaats blijkt het merendeel van de
geidentificeerde volume-Kondratieffs tegengesteld te verlopen aan de prijs-Kondratieff.

30 De conc1usies ten aanzien van de existentie van Kondratieffs roepen de vraag op in
hoeverre de hier bereikte resultaten het directe gevolg zijn van de toegepaste methode, in
het bijzonder van de P3-trendcorrectie. Om vergissingen uit te sluiten is in appendix 2 een
alternatieve toets van de Kondratieff-hypothese uitgevoerd die niet afhankelijk is van een
voorafgaande trendeliminatie. De resultaten van de alternatieve toets (spline reg ression)
bevestigen de hier gevonden resultaten en tonen daarmee aan dat de ge"identificeerde Kondratieffs robuust zijn (zie appendix 2).
31 Zie: Reijnders, Long waves
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Tabel 2.

Kondratiejj~

versus trend-ejjrxt

Kondratieff

S-vorm

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Export goederen
Import goederen

Trendvorm
Inverse S-vorm

Exponentieel

Visserij
Part. investeringen
Part. consumptie
Reeelloon
Aandeel industrie
BBP const. prijzen
Industriele productie
Arbeidsinput
Arbeidsproductiviteit
Kap.goed. voorraad
Reele factor bel. kap.
Rente
Werkloosheids %
Overh . investeringen
Overh. Consumptie
Diensten productie
Agr. Productie
Export diensten
Import diensten
Kapitaalproductiviteit

Wat betreft de trendvorm is het opvallend dat de reguliere S-vorm met name karakteristiek is voor de internationale goederenhandel. Klaarblijkelijk voIgt deze
de tendens die wordt aangegeven door de leidende economieen, met name door
Engeland waarvan we eerder hebben gezien dat deze gekarakteriseerd wordt door
een reguliere S-vormige trend. De indicatoren die betrekking hebben op de binnenlandse ontwikkeling daarentegen worden vrijwel allemaal gekenmerkt door
een inverse S-vormige trend. Als men dit patroon vergelijkt met het reguliere Svormige patroon dat kenmerkend is voor de ontwikkeling van de Engelse industrie, dan zou men hieruit de conclusie kunnen trekken dat wat dit betreft sprake is
van een ' hegemonial cycle'32, waarbij verdringing op de internationale markt optreedt. De groeiversnelling van de Engelse economie heeft een relatieve groeivertraging van de Nederlandse economie tot gevolg. De laatste krijgt pas ruimte voor
haar groeiversnelling wanneer de Engelse economische ontwikkeling zijn momentum begint te verliezen. Het probleem bij deze interpretatie is dat men in geval van
32 Wallerstein, Modern world system; Kleinknecht, Innovation patterns; Simiand, Les
fluctuations economiques.
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de verdringingshypothese zou verwachten dat met name de export te lijden zou
hebben onder de hegemonie van de Engelse industrie. Wat de Nederlandse export
betreft is dit echter niet het geval. Het is niet zo dat de ontwikkeling van de binnenlandse productie in de eerste helft van de eeuw stagneert ten gevolge van de stagnatie van de goederenexport en expandeert in de tweede helft van de eeuw als
gevolg van een stijging van de goederenexport. Het is veeleer zo dat de binnenlandse productie stagneert (expandeert) in weerwil van (of misschien wei onder
invloed van) de expansie (contractie) van de goederenexport. Er hoeft echter niet
sprake te zijn van verdringing in kwantitatieve zin die zich uit in een relatieve
terugloop van de export. Het is ook denkbaar dat er sprake is van verdringing in
kwalitatieve zin. In dat geval zou Nederland onder druk van de buitenlandse concurrentie gedwongen worden tot een wijziging in de samenstelling van zijn exportpakket en wei zodanig dat het zijn toevlucht moet zoeken in minder productieve activiteiten. In deze gedachtegang zou Nederland zich tijdens de eerste helft
van de negentiende eeuw onder druk van de Engelse hegemonie hebben toegelegd
op een productiepakket met een relatief geringe toegevoegde waarde terwijl het in
de tweede helft van de eeuw de ruimte die ontstond na de teloorgang van de Engelse dominantie benutte om een productiepakket met een grotere toegevoegde waarde over te schakelen. Het feit dat de trend in de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit ook behept is met de typische inverse S-vorm is indicatief hiervoor. De
ge"impliceerde verandering in de samenstelling van het productiepakket is ook
waarneembaar in het verloop van het aandeel van de industriele productie in het
binnenlands product. 33 De trend in dit aandeel vertoont een daling tot 1848 om
daarna te gaan stijgen (de P3 groeivoet stijgt van - 0,47 % aan het begin van de
geanalyseerde periode tot 0,76% aan het einde daarvan). Er van uitgaande dat de
industriele sector een hoger productiviteitsniveau 34 vertegenwoordigt dan de overige sectoren, betekent dit dat de productiviteitsgroei afgeremd wordt v66r 1848
als het aandeel van de industrie afneemt om na dat jaar te versnellen als het aandeel van de industrie trendmatig stijgt.
Wat betreft de concordantie tussen prijs- en volume grootheden in het Kondratieff-domein valt op dat de internationale handels-Kondratieffs in de pas lopen
met de prijs-Kondratieffs terwijl het merendeel van de 'binnenlandse' volumeKondratieffs tegengesteld hieraan verloopt. Dit resultaat staat op twee manieren
haaks op de gangbare opvattingen over de samenhang van macro-economische
variabelen. Op de eerste plaats gaat de gangbare conjunctuurtheorie er van uit dat
de prijs- en volumeconjunctuur met elkaar in de pas lopen. Het verhoogde activiteiten niveau van de opgaande conjunctuur legt een druk op de factormarkten die
leidt tot een opwaartse druk op de factorbeloningen die zich op zijn beurt vertaalt
33 Aandeel van de toegevoegde waarde van de industrie in het bruto binnenlands product
(lopende prijzen). Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch GNP.
34 Zie noot 38.
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in een stijgend prijsniveau. In de neergaande fase van de conjunctuur gebeurt mutatis mutandis het omgekeerde. Op de tweede plaats gaat de gang bare theorie van
een kleine open economie er van uit dat een exogene verhoging van het niveau van
de internationale handel een impuls vormt voor de binnenlandse economie die tot
uitdrukking komt in een stijging van het niveau van economische activiteit.
De hier geconstateerde 'tegenconjunctuur' in het Kondratieff-domein, die de
pendant vormt van de eerder geconstateerde tegenbewegingen in het trend-domein, vraagt om een verklaring. Wat het eerste punt betreft, dient men zich rekenschap te geven van het feit dat de these van de parallelliteit in de ontwikkeling van
de prijs- en volumeconjunctuur veronderstelt dat het land in kwestie een endogene
conjunctuurbeweging genereert. Het is echter de vraag of de structuur van de Nederlandse economie in de negentiende eeuw zodanig was dat deze in staat moet
worden geacht om een eigen conjunctuur te genereren. Een endogene conjunctuur
stelt immers eisen aan het ontwikkelingsniveau van de industrie, de omvang van
het aandeel van de industrie in de binnenlandse productie, de mate van integratie
binnen de economie en het niveau van ontwikkeling van het bankwezen. Het is
niet waarschijnlijk dat Nederland in de hier aan de orde zijnde peri ode volledig
aan deze eisen voldeed. 35 Onder deze omstandigheden doet zich de vreemde situatie voor dat Nederland geconfronteerd wordt met conjuncturele fluctuaties terwijl
het niet in staat geacht kan worden deze zelfstandig te genereren. De oorzaak voor
de fluctuaties moet dan buiten Nederland gezocht worden. De f1uctuaties vormen
dan een exogeen verschijnsel dat de weerspiegeling vormt van cycli die door verder ontwikkelde buitenlandse economieen worden gegenereerd. De Ridder duidt
dit verschijnsel aan als 'afgeleide conjunctuur'. Hij gaat ervan uit dat de oorspronkelijke impuls voor deze bewegingen wordt gegeven vanuit Engeland. 36 De definitie van de Kondratieffs als afgeleide conjunctuur vormt echter nog geen verklaring
voor de inverse relatie tussen de prijs- en volume conjunctuur. Hij vormt echter
wei een eerste aanzet tot de verklaring die verderop zal worden gegeven.
Alvorens hierop in te gaan is het gewenst nog even stil te staan bij de tweede
ongerijmdheid, namelijk het feit dat de binnenlandse volumeconjunctuur zich in
de tegengestelde richting ontwikkelt van de internationale conjunctuur. In de standaard handboeken van de macro-economie wordt immers de export opgevat als
een exogene impuls die een stimulans vormt voor de binnenlandse productie. De
impliciete vooronderstelling hierbij is dat geaggregeerde output variabelen gedefinieerd zijn in term en van een homogeen standaardgoed. 37 In de praktijk is er
echter sprake van heterogeniteit van goederen. Zeker in het geval van de interna35 U . Brugmans, Welvaart en historie; tien studien Cs-Gravenhage 1950), 76 e.v; 1.1.
Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. Sociaal-economische geschiedenis van Nederland. 1795-1940 (,s-Gravenhage 1961),272; Ridder, Een conjunctuur-analyse, 10 e. v.
36 Ridder, Een conjunctuur-analyse, 13.
37 O. Blanchard, Macroeconomics , 2 ed. (Upper Saddle River 2000) , 44.

REIJNDERS GROEI EN CONJUNCTUUR

l2l

tionale goederenhandel is dit van belang. Als men er rekening mee houdt dat internationale handel ontstaat langs de lijnen van comparatieve voordelen, dan dient
men er rekening mee te houden dat het aantrekken van de internationale handel
gepaard gaat met een herallocatie van productieve activiteit. Dit impliceert een
verandering in de structuur van de productie. Welnu, als Nederland deel heeft aan
een expansie van de internationale goederenhandel en Nederland een comparatief
voordeel heeft op het gebied van niet-industriele producten , dan zal de expansie
van de internationale goederenhandel zich voor Nederland vertalen in een verandering in de structuur van de productie in het voordeel van niet-industriele producten. Als we aannemen dat niet-industriele producten zich onderscheiden van industriele producten door een lager absoluut productiviteitsniveau, dat wil zeggen
een lagere toegevoegde waarde per volume-eenheid productiefactoren,38 dan zal
de verandering in de structuur leiden tot een daling van de macro-economische
productiviteit. Dit zal op zijn beurt leiden tot het achterblijven van economische
groei tenminste als men mag aannemen dat de hoeveelheid beschikbare productieve bronnen gelimiteerd is.
Het voorgaande overziende lijkt het erop dat de verschillende stukjes van de
puzzel op hun plaats beginnen te vallen. De contouren van de oplossing van de
Nederlandse afgeleide 'tegenconjunctuur' zijn als voIgt kort te schetsen:
1. Als de conjunctuurbeweging van Nederland in de negentiende eeuw een afgeleide - exogeen bepaalde - conjunctuur is, waarbij f1uctuaties als het ware ge"lmporteerd worden , dan is het voorstelbaar dat de prijs- en volumeconjunctuur in
tegengestelde richting verlopen ;
2. Als de exogene bewegingen in de export vertaald worden in een herallocatie
van de productie over de verschillende sectoren, dan is het denkbaar dat deze
leiden tot f1uctuaties in de macro-economische productiviteitscijfers. Het is dan
voorstelbaar dat een stijging van de export leidt tot een daling van de macro-economische productiviteit;
3. Als de daling van de macro-economische productiviteit plaatsvindt in omstandigheden waarin een expansie van de productie stuit op de beperkte beschikbaarheid van een of meer (materiele of financiele) productieve bronnen (jactor constraint) dan is het voorstelbaar dat de groei van de binnenlandse productie achterblijft.
We naderen de oplossing. Er ontbreekt nog een schake!' De verklaring van de
tegenconjunctuur is mogelijk als blijkt dat de ontwikkeling van de Nederlandse
economie in de negentiende eeuw Jactor constrained was. Aan deze bottleneck
moet de eis gesteld worden dat hij zodanig interacteert met de internationale conjunctuur dat aannemelijk is dat zijn effect sterk is in de opgaande fase van de
38 Het gaat hierbij uiteraard om de lOgenaamde ' multifactor productiviteit', dat wil zeggen de output per eenheid gecombineerde factor input (van lOwel arbeid, kapitaal als
grond). Zie: R.M . Solow, 'Technical change and the aggregate production function ' , in:
Review of economics and statistics 39 (1957); Blanchard, Macroeconomics, 246-47.
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internationale conjunctuur terwijl deze gemitigeerd wordt in de neergaande fase
daarvan. Bottlenecks kunnen zich zowel in de sfeer van de factor arbeid als in die
van de factor kapitaal (zowel in reele als in financiele zin) voordoen.
Analyseren we eerst de factor arbeid. Zoals we eerder hebben gezien, beweegt
zowel de P3-trend als de Kondratieff in de werkgelegenheid (arbeidsinput) zich in
de pas met die in het BBP. Als er sprake zou zijn van een bottleneck in de sfeer van
de factor arbeid dan zou de stijging van het werkgelegenheidsniveau moeten resulteren in een sterke dating van het werkloosheidspercentage voordat het Kondratieff-keerpunt bereikt wordt. De ontwikketing van het werkloosheidspercentage kan zodoende uitsluitsel geven over de vraag of de factor arbeid al dan niet een
knelpunt vormt. Wanneer we de in het voorgaande gehanteerde analysemethode
toepassen op het werkloosheidspercentage 39 dan blijkt dat de P3-trend een stijgend verloop heeft tot 1845. Daarna zet een dalende tendens in die voortduurt tot
1905, waarna een nieuwe stijging inzet. Het kantelpunt ligt in 1875. De werkloosheidscijfers vertonen een duidelijke Kondratieff, die 38,29% van de residuele variantie verklaart. De werkloosheids- Kondratieff heeft een maximum aan het begin
van de periode, een minimum rond 1824, een maximum in 1849, en een nieuw
minimum in 1875. De werkloosheids-Kondratieff heeft zodoende ook het kenmerkende inverse verloop met dien verstande dat de werkloosheids-Kondratieff een
gemiddelde vertraging heeft ten opzichte van de BBP-Kondratieffvan 11 jaar. Dit
betekent dat de werkloosheid oploopt aan het einde van de BBP-Kondratieff en op
blijft lopen in de periode direct daarna. Hieruit moeten we concluderen dat de
bovenste omslag van de BBP-Kondratieff niet verklaard kan worden uit een bottleneck in de sfeer van het arbeidsaanbod. 40
Wat betreft de factor kapitaal is de algemene opvatting dat reeel kapitaal een
reproduceerbare factor is die aileen op korte termijn als flessenhals kan worden
aangemerkt. Aangezien we in deze analyse uitgaan van de lange termijn, zou het
inconsequent zijn om op deze plaats de bottleneck in de sfeer van het reele kapitaal te zoeken. Meer perspectief biedt wat dit betreft de sfeer van het financiele
kapitaal, de monetaire sfeer.41 Rond 1780 nam het proces een aanvang waarbij
Nederland zijn oorspronkelijk leidende positie in de handel en het bankwezen
39 Bron: Smits, Horlings en Van Zanden, Dutch GNP, tabel C.2, 118-20.
40 Een vergelijkbaar stand punt wordt ingenomen door Wintle, Economic and social history, 86.
41 Hierbij is het uitgangspunt dat de omvang van de monetaire sfeer bepaald wordt door
het product van een tweetal grootheden: de monetaire basis (die traditioneel bepaald werd
door de omvang van de edelmetaalreserves en die in de huidige tijd grotendeels door
centrale bankgeld, ' high powered money ' wordt bepaald) en de geldmultiplier (de vennenigvuldigingsfactor die de kredietomvang (in al zijn vormen) bepaalt). De omvang van de
geldmultiplier is afhankelijk van de efficiency van het bankwezen. Bij een gelijkblijvende
efficiency van het bankwezen blijft de geldmultiplier constant en wordt de omvang van de
monetaire sfeer volkomen bepaald door de omvang van de monetaire basis.
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teloor zag gaan. De terugval van Nederland vergde een langdurig en pijnlijk aanpassingsproces. Voor vele waarnemers vormde deze overgangsproblematiek en
het daarmee gepaard gaande conservatisme van bankiers de aanzet tot een langdurige economische stagnatie. Hiermee verklaren zij onder andere de late industrialisatie van Nederland. 42 Tot aan het einde van de I 840-er jaren sukkelde het Nederlandse monetaire systeem voort op de grondslag van een dubbele standaard.
Deze werd, in een milieu van een gebrekkig vertrouwen in de stabiliteit het stelsel
en met een gebrekkige ondersteuning door de bankbiljettencirculatie van de Nederlandse bank en een sterk regiogeorienteerd systeem van kassierspapier, met
name gekenmerkt door zijn grote mate van rigiditeit. Het herstel van vertrouwen
trad pas op na de sanering van de staatsschuld, de opheffing van het bi-metallisme
en de vestiging van de zilveren standaard aan het einde van de 1840er jaren. Door
haar rol als mederegiseur van voornoemde herstructureringen versterkte de Nederlandse Bank haar positie als nationale circulatiebank. In de tweede helft van de
negentiende eeuw werden onder regie van de Nederlandse Bank de rigiditeiten die
het monetaire systeem in de eerste fase kenmerkten geleidelijk aan opgeheven. De
daaruit resulterende verschuiving van het monetaire plafond gaf enige ruimte aan
het groeiproces hoewel daarbij moet worden aangetekend dat de spelregels van
elk op edelmetaal gebaseerd muntstelsel (de zilveren standaard tot 1873, de gouden standaard daarna) met zich meebrengen dat het geldaanbod zeer inelastisch
is.43 Vanuit het perspectief van het geldaanbod hebben we dan klaarblijkelijk te
maken met een fase van rigiditeit van het geldaanbod die ruwweg de eerste he 1ft
van de negentiende eeuw beslaat. 44 Dit zou de degressiviteit van de trend in de
eerste helft van de negentiende eeuw kunnen verklaren. De grotere mate van opwaartse flexibiliteit van het monetaire systeem zou de progressiviteit van de trendgroei in de tweede helft van de negentiende eeuw kunnen verklaren. Het gebrek
aan elasticiteit dat eigen is aan een edelmetaalstelsel verklaart dan waarom de
monetaire sfeer desondanks de rol van flessenhals kan blijven vervullen in het
Kondratieff-domein.
De identificatie van de monetaire sfeer als belemmerende factor bij de ontwikkeling is met name interessant omdat deze een aanknopingspunt biedt voor de
verklaring van de Nederlandse ' tegenconjunctuur' gedurende het geanalyseerde
42 J. Mokyr, 'The industrial revolution in the low countries in the first half of the nineteenth century: A comparative case study', in: Journal of Economic History XXXIV (June,
1974), 377; I. Mokyr, Industrialization in the Low Countries, 1795-1850 (New Haven/
London 1976), 147-8. Zie ook: I .P.B. lonker, 'The alternative road to modernity: banking
and currency, 1814-1914', in : M. 't Hart, 1. Jonker en 1.L. van Zanden, A finan cial history
of The Netherlands (Cambridge 1997), 94.
43 H. Visser en L. van Goor, lnleiding tor her geld- en bank we zen, 4 ed. (Schoonhoven
1997), 38.
44 Zie ook Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 201 e.v. en 265 e.v.
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tijdvak. De verklaring kan worden gevonden in wat in de literatuur wordt aangeduid als het 'Keynes-effect' , het vermogenseffect in de geldmarkt dat optreedt
onder invloed van een verandering in het prijsniveau. 4S Volgens Keynes is er een
verband tussen de geldsfeer en de goederensfeer waarbij de rentevoet als transmissiemechanisme optreedt. Een verandering in de geldsfeer, bijvoorbeeld een
vergroting van de reele geldcirculatie vertaalt zich in een verlaging van de rentevoet. De daling van de rentevoet heeft een stimulerend effect op de bestedingen
(zowel investeringen als consumptie), hetgeen leidt tot een toename van het niveau van de productie en de werkgelegenheid. Aangezien de reele geldcirculatie
het quotient is van het nominale geldaanbod en het prijsniveau (Mrs = M/P) , bestaat er, gegeven het nominale geldaanbod, een negatief verband tussen prijsniveau en niveau van economische activiteit. Bij een inelastisch nominaal geldaanbod is dus op basis van het 'Keynes-effect' een inverse relatie tussen prijs- en
volumeconjunctuur te verklaren. 46
De inelasticiteit van het geldaanbod is een cruciale aanname, die niet onomstreden is. Een aantal auteurs, waaronder Mokyr, is van mening dat de late industrialisatie van Nederland een gevolg is van het feit dat de Nederlandse kapitaalmarkt te
slecht functioneerde om in de kredietbehoeften van de opkomende industrie te
voorzien ..J7 Dit standpunt is recentelijk door een aantal auteurs op de korrel genomen . Wat de eerste helft van de negentiende eeuw betreft is Jonker van mening dat
er geen enkele aanwijzing is voor bottlenecks in het aanbod van fondsen ter financiering van handel en industrie. 4H Nog stelliger is Wintle die de hypothese van
kapitaalschaarste resoluut van de hand wijSt. 49 Van Zanden en van Riel steunen
Jonker 's opvatting in deze maar brengen daarop belangrijke nuanceringen aan .
Naar hun mening was er weliswaar sprake van voldoende aanbod van financiele
fondsen maar aan de vraagzijde werd er door de overheid een dusdanig beslag op
deze fondsen gelegd dat sprake was van crowding out van de private investeringen .50 Het gemeenschappelijke kenmerk van aile aangehaalde standpunten is dat
45 B. Snowdon , H. Vane en P. Wynarczyk, A modern guide to macroeconomics (Aldershot 1994), 71 ; B. Morgan, Monetarists and Keynesians: their contribution tot monetary
th eory (London/Basingstoke 1982), 39.
46 In zekere zin is de hier gegeven verklaring op basis van het Keynes-effect een variant
van de van Tugan Baranowsky afkomstige leenfondsentheorie, die ook door Kondratieff
ter verklaring van het mechanisme van de Kondratieff-golf wordt aangevoerd (Kondratieff, 'Die Preisdynamik', in: M. Tugan-Baranowsky, Studien zur Theorie und Geschichte
der Handelskrisen in England (Jena 1901». Het wezenlijke verschil is echter dat Tugan
Baranowsky en Kondratieff uitgaan van consonantie van prijs- en volumebewegingen terwijl het hier juist om tegengestelde prijs- en volumebewegingen gaat.
47 Mokyr, ' Industrial revolution' , 377; Mokyr, Industrialization, 147 e. v.
48 Jonker, Merchants , 274 e.v.
49 Wintle, Economic and social history, 96-98, 101 , 108.
50 Van Zanden en Van Riel , Nederland 1780-1914, 196-199.

REI1NDERS GROEI EN CONJUNCTUUR

l25

zij zich concentreren op wat men als de 'efficiency van het bankwezen ' lOU kunnen aanduiden. Met andere woorden, de argumenten hebben betrekking op factoren die bepalend zijn voor de 'omvang van de geldmultiplier ' .51 Dit is echter slechts
een deel van het verhaal. Zoals gezegd is de totale omvang van de monetaire sfeer
niet aIleen afuankeJijke van de omvang van de geldmultiplier (de efficiency van
het financiele systeem) maar ook van de omvang van de monetaire basi s. Zodoende kan zelfs bij de door Wintle 52 gepostuleerde grote efficiency van het financiele
systeem een monetaire krapte ontstaan als de omvang van de monetaire basis te
beperkt is .
Gezien de afwezigheid van data kan de omvang van de monetaire basis of de
omvang van het nominale geldaanbod niet rechtstreeks worden bepaald. Er is echter een indirecte toets van de monetaire krapte hypothese mogelijk. Aangezien
veranderingen in de geldsfeer via de rentevoet aan de goederenmarkt worden doorgegeven, kan immers de ontwikkeling van de rentevoet uitsluitsel geven over de
monetaire sfeer. Passen we de beproefde methode toe op de ontwikkeling van de
rentevoet53 in de peri ode 1800-1913, dan kunnen we constateren dat de P3-trend
in de rentevoet een stijgende tendens vertoont van het begin van de peri ode tot
omstreeks 1840 (de vooravond van de sanering van de overheidsfinancien en het
geldstelsel) om vervolgens te dalen tot omstreeks 1907. De rentevoet vertoont een
duidelijke Kondratieff die 56,39% van de variantie verklaart. 54 De rente-Kondratieff heeft een minimum aan het begin van de peri ode, een maximum in 1824, een
minimum in 1850, een maximum in 1875 en een minimum in 1900. Vergelijken we
de timing van de rente-Kondratieff met die van de prijs-Kondratieff dan kunnen
we constateren dat de pieken en dalen van de rente-Kondratieff min of meer samenvallen met de kantelpunten van de prijs-Kondratieff. Dit impliceert dat de
rentevoet stijgt lOlang het prij sniveau boven het gemiddelde ligt, terwijl de rentevoet daalt lOlang het prijsniveau beneden het gem iddelde ligt. Dit vormt een bevestiging van de eerdere hypothese dat bovengemiddelde prij sstijgingen ertoe lei51 Zie voetnoot 41.
52 Wintle, Economic and social history, 107 .
53 Als proxi is geb ruikt de nominale lange termijn rentevoet op de particuliere markt in
de provincie Groningen. Bron: Albers, Machinery investment, tabel A-l69. Het veelgebruikte rendement op staatsleningen is in dit verband minder geschikt omdat met het oog
op de slechte staat van ' s-rijks financien periodiek een hoge risicopremie noodzakelijk
was die een sterke vertekening met zich meebrengt.
54 De geconstateerde Kondratieff fluctuaties in de rentevoet stellen Wintle in het ongelijk: 'The final nail in the coffin of the capital starvation thesis, alongside the plentiful
supply of funds and excellent financial institutions, is the persistenly cheap price of that
financial capital in the Netherlands. ' Hij staaft de laatste bewering met het volgende citaat:
'Interest rates ( ... ) had fallen to as low as 3 percent in 1790, and at the end of the long
nineteenth century in 1910 they were still only around the 3.5 per cent mark. ' Wintle,
Economic and social history, 97. Alsof tussen 1790 en 1910 de tijd heeft stilgestaan!
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den dat de economie op de door de omvang van de geldcirculatie bepaalde bovengrens stuit, terwijl dalingen van het prijsniveau de economie uit deze omklemming
bevrijden.
Dit geconstateerd hebbende, kunnen we de Nederlandse afgeleide 'tegenconjunctuur' als voIgt verklaren: de expansie van de door het buitenland gegenereerde wereldconjunctuur zuigt Nederland mee wat betreft de omvang van zijn internationale handel. Deze positieve impuls wordt echter omgezet in een voor Nederland
negatieve invloed omdat de expansie van de wereldconjunctuur met een stijging
van het algemene prijspeil gepaard gaat. Gegeven de rigiditeit of, later, het gebrek
aan elasticiteit van het Nederlandse monetaire systeem vertaalt deze prijsstijging
zich via het Keynes-effect in een vertraging van de volumegroei van de Nederlandse economie. De vertraging van de volumegroei gaat gepaard met een reshuffling van productieve bronnen , zodanig dat de meest productieve sectoren (de industrie) achterblijven terwijl de minder productieve sectoren expanderen. Deze
reshuffling is terug te voeren op een herstructureringsproces waarbij het buitenland een comparatief voordeel heeft wat betreft de industriele productie terwijl
Nederland zich op grond van zijn comparatieve voordelen moet toeleggen op nietindustriele productie. Het effect van deze reshuffling is waarneembaar in de fluctuaties in het aandeel van de industrie in de binnenlandse productie die, zoals we
eerder hebben geconstateerd, vrijwel exact in de pas lopen met de binnenlandse
volumeconjunctuur en tegengesteld verlopen aan de internationale volumeconjunctuur. Het is interessant te constateren dat de hier gegeven verklaring van de
Nederlandse afgeleide ' tegenconjunctuur ' complementair is met de verklaring die
van Zanden en van Riel geven voor de 'contraire' ontwikkeling van Nederland
gedurende de groeivertraging halverwege de eeuw. 55

5. Besluit
Het geheel overziende kan geconstateerd worden dat de analyse tot nu toe een
nieuw Iicht heeft geworpen op de ontologie van de Kondratieff-cycIus en op het
vraagstuk van de afgeleide conjunctuur in dat domein. Resten tot slot nog enige
overwegingen ten aanzien van een op economische criteria gebaseerde periodisering van de ontwikkeling van de Nederlandse economie. In het voorgaande is gebleken dat het lange termijn patroon van de Nederlandse ontwikkeling de samenstelling is van een trend met een inverse S-vorm en een daarop gesuperponeerde
Kondratieff-golf. Wanneer we de groeivoet56 van het BBP als maatstaf hanteren
dan ontstaat het in figuur 6 weergegeven beeld.
55 Vergelijk Van Zanden en Van Riel , Nederland 1780- 1914,240 e.v.
56 Bij de interpretatie van figuur 6 dient men er zic h van bewust te zijn dat er een faseverschil is tussen de represe ntatie in groeivoeten en die in niveaus. De extrema in de groei-
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Figuur 6. Ontwikkeling van de groeivoet van de trend (P3G) en de groeivoet van
trend plus Kondratieff(TKG) in het BBP (volume)
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Vanuit de langste termijn bezien is een tweedeling te maken in de peri ode v66r en
de peri ode mi 1844 die men kan aanduiden als de fase van stagnerende respectievelijk expanderende trendgroei . Deze afwisseling van stagnerende en expanderende trendgroei levert het typische patroon van de inverse S-vorm op die suggereert
dat het midden van de eeuw een soort van waterscheiding in de ontwikkeling vormt.
Uitgaande van de in de economische theorie gangbare opvatting dat een reguliere
S-vormige levenscycIus het normale ontwikkelingspatroon is, verschijnt de eerste
helft van de eeuw als de neergaande fase (het laatste deel van de S) van de levenscycIus van het oude systeem en verschijnt de tweede helft van de eeuw als de
pioniersfase fase (het eerste dee] van de S) van een nieuwe systeem: ' moderne'
economische groei. Op het eerste gezicht lijkt deze stand van zaken consistent te
zijn met de opvatting dat Nederland een 'take-off' kende, een overgang van een
achterlijke agrarische samenleving naar een moderne industriele economie. 57 Gezien het verloop van de groeivoet van de P3-trend is deze voorstelling van zaken
echter niet correct. Op de eerste plaats omdat er in de eerste helft van de eeuw
voetreeks corresponderen met kantelpunten in de niveaus en kantelpunten in de groeivoetreeks corresponderen met extrema in de niveaus.
57 De longe, Industrialisatie ; De Jonge, ' Industriele ontwikkeling'; Van Stuijvenberg,
'Economische groei'.
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geen sprake is van stagnatie in de zin van absolute teruggang of het intreden van
een vrijwel stationaire toestand. 58 De term stagnatie verdraagt zich slecht met het
feit dat in deze periode, in weerwil van de systematische afname van het groeitempo, de gemiddelde groeivoet redelijk hoog is. Er is slechts sprake van relatieve
stagnatie in die zin dat de hoge groeivoet van de beginfase geleidelijk aan afneemt
in de loop van de eerste helft van de eeuw.59 Op de tweede plaats is er geen sprake
van een ' take-off' in de zin dat de economie binnen korte tijd naar een structureel
hoger groeiniveau springt. Er is veeleer sprake van een inhaalslag, waarbij de
Nederlandse economie zich, na een peri ode van relatieve stagnatie, terugvecht
naar het oorspronkelijke trendmatige groeiniveau. Het is geen achterlijk land dat
de sprong naar de nieuwe tijd maakt maar veeleer de ontwikkelingsgang van een
stelsel dat na een tijdelijke inzinking opnieuw de weg naar boven heeft gevonden.
Aldus ontstaat een beeld over het karakter van de economische ontwikkeling van
Nederland in de negentiende eeuw dat consistent is met het beeld dat onder andere
door Van Zan den en Van Riel 60 wordt geschetst. Het komt slechts overeen met
Griffith ' beeld 61 waar het gaat om de groeiversnelling in de tweede helft van de
eeuw maar wijkt daarvan af wat de eerste helft van de eeuw betreft. Griffith idee
van ' balanced growth ' verdraagt zich slecht met de hier geconstateerde stelselmatige afname van het groeitempo.62
De hier geschetste U-curve in de groeivoet die de waterscheiding rond 1844
markeert behoort tot het domein van de trend en representeert als het ware de
'grondtoon ' van de economische ontwikkeling van Nederland in de negentiende
eeuw. Deze grondtoon wordt echter geaccentueerd door de superpositie van de
bewegingen die het domein van de Kondratieff representeren . Aan de hand hiervan is een meer verfijnde periodisering af te leiden waarbij zowel de extrema van
de Kondratieff-beweging als de snijpunten met de U-curve significant zijn. Gedurende de periode van de Bataafse republiek en de inlijving bij Frankrijk bevindt de
groeivoet zich beneden het trendniveau . Hij vertoont echter een stijgende lijn zodat vlak na het aantreden van ' Koopman ' Koning Willem I het trendniveau gepasseerd wordt. De opwaartse beweging duurt voort tot 1828, aan de vooravond van
de 8elgische opstand. Daarna zet een daling van de groeivoet in die voortduurt tot
58 Van Stuijvenberg, ' Economische groei'.
59 Vergelijk bijvoorbeeld: Mokyr, ' Industrial revolution ' en ; Mokyr, Industrialization.
60 Van Zanden en Van Riel , Nederland 1780-1914. Zie ook: J.P. Smits, Economische
groei en structuurveranderingen in de Nederlandse dienstensector, 1850-1913 (Ams terdam 1995); E. Horlings, The economic developmel1l of the Dutch service sector 18001850: trade and transport in a premodern economy (A msterdam 1995 ).
61 R.T. Griffiths, Industrial retardation in the Netherlands, 1830- 1850 (,s-Gravenhage
1979); R.T. Griffiths, ' Achterlijk, ac hter of anders? Aspecten van de economische ontwikkeling van Nederland in de 1ge eeuw ' (Amsterdam 1980); Van Zanden, ' De Nederlandse
economie'.
62 Griffiths, ' Achterlijk'.
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1851 . Het is van belang om acht te slaan op de snijpunten van 1815116 en 1838/39
die aangeven dat de groeivoet zich gedurende vrijwel de gehele regeerperiode van
Willem I boven het trendniveau heeft bevonden. Pas met de financiele crisis van
1839 en de abdicatie van Willem I duikt de groeivoet beneden het trendniveau om
aan het einde van een peri ode van reorganisatie van de overheidsfinancien en liberalisatie van de handel , die grotendeels samenvalt met de regeerperiode van Willem II, zij n laagste punt te bereiken. De grondwetsherziening van 1848 en de lancering van de Iiberale voorman Thorbecke, die in 1849 zijn eerste ministerschap
aanvaardde, markeert min of meer het onderste keerpunt in de ontwikkeling van
de groeivoet. In de daaropvolgende periode treedt een krachtig hers tel van de groeivoet op zodanig dat het trendniveau opnieuw wordt geevenaard in 1862/63 . In de
peri ode tussen de snijpunten van 1838/39 en 1862/63, die globaal samenvalt met
het tijdvak dat wei als het ' Iiberale offensief' wordt aangeduid,63 beyond de groeivoet zich beneden het trendniveau. De eerste fase van 1838/39 tot 1851 kan worden beschouwd als een periode van sanering die noodzakelijkerwijze voorafgaat
aan de fase van modernisering die zijn beslag kreeg in het tijdvak 1852-1862/63.
Met het evenaren van het (inmiddels gestegen) trendmatige groeiniveau is de uitgangssituatie geschapen voor het proces van ' moderne' economische groei waarbij 'de groei van de binnenlandse markt en de versnelde integratie ervan voor
sterke groeiimpulsen zorgde'.64 De groeivoet wordt opnieuw boven het trendniveau uitgetild gedurende het vervolg van de opgang die duurt tot 1875 en waarin
zich volgens Van Zanden en Van Riel de eerste van twee 'groeispurts van de industrie' voordoet. 65 De daarop volgende neergang tussen 1875 en 1899 valt samen
met de periode van Chandler's 'tweede industriele revolutie'66 waarin een fundamentele herorientatie van de productietechnologie plaatsvindt en waarin na een
evenzo fundamentele transformatie van de institutionele structuur van de industrie 67 de tijd rijp is voor de tweede 'groeispurt van de industrie ', de in de ogen van
De longe echte take off van de Nederlandse industrie.
De in figuur 6 vervatte, op macro-economische criteria gebaseerde, periodisering van de ontwikkeling van de Nederlandse economie spoort vrij nauwkeurig
met de, sterker op historiografische criteria gebaseerde, periodisering die door
Van Zanden en Van Riel gegeven wordt. 68 De onderhavige analyse voegt hieraan
nog iets toe. Enerzijds sluit zij op het algemene niveau aan op het tijdsstramien dat
in Van Zanden en Van Riel's periodisering is vervat. Anderzijds legt zij de relatie
63 Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 209 e.v.; Wintle, Economic and social history, 146 .
64 Van Zanden en Van Riel , Nederland 1780-1914, 377.
65 Ibid. , 241, 377 e. v.
66 A.D. Chandler, Scale and scope (Cambridge 1990).
67 Van Zanden en Van Riel , Nederland 1780- 1914,380.
68 Ibid.
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tussen het algemene niveau van de economische ontwikkeling en het specifieke
patroon waarin deze zich in concrete macro-economische categorieen manifesteert. Oaarmee wordt de structuur van hun samenhang blootgelegd. Oit maakt het
wellicht mogelijk om het ' mechanisme' van de economische ontwikkeling in de
genoemde periode te reconstrueren. De combinatie van een dergelijk inzicht in de
dynamiek van de economie zelf met het inzicht in de dynamiek van de institutioneIe context waarbinnen deze zich ontwikkelt, leidt tot een beter begrip. Daar waar
het gaat om het begrip van de economische geschiedenis van Nederland in de
negentiende eeuw is nog een wereld te winnen als de rijkdom van de economische
historiografie gecombineerd wordt met de economisch-theoretische bagage die
besloten ligt in de conjunctuurtheoretische achtergrond van het Kondratieff-verschijnsel dat centraal stond in dit artikel.
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Appendix 1. Over de methode

Spectraalanalyse
Spectraalanalyse berust op de stelling dat elke tijdreeks met n waarnemingen exact
kan worden benaderd door de optelsom van een geordende reeks van nJ2 periodieke functies. De amplitude van deze periodieke functies geeft een indicatie van de
bijdrage die de betreffende component levert aan de totale variantie van de geanaIyseerde tijdreeks. Langs deze weg is het dus mogelijk om een gegeven tijdreeks
uiteen te rafelen in een aantal bijdragen die kunnen worden toegewezen aan specifieke periodieke componenten (cycli) met een verschillende periodelengte. Om
het belang van de verschillende cyclustypen te kunnen bepalen wordt de totale
variantie van de reeks ontleed in de gelijktijdige bijdragen van verschillende periodieke componenten (cycJi) die in de reeks aanwezig zijn. Dit wordt gedaan
door het amplitudespectrum van de reeks te bepalen.69 Het ampJitudespectrum van
de BBP-deflator is weergegeven in figuur 2 (pagina 108). Op de verticale as staat
de amplitude (de relatieve bijdrage aan de totale variantie van de reeks 70) van de
periodieke componenten die op de horizontale as staan. De cycluslengte van elke
component is geJijk aan 256 gedeeJd door het componentnummer minus een. 71De
cycluslengten van de componenten 5, 6 en 7 bedragen 256/4=64.0 jaren, 256/
5=51 .2 jaren en 256/7=42.67 jaren. Zij behoren bijgevo\g tot het domein van de
Kondratieff. Op soortgelijke wijze kan het domein van de trend (de componenten
1,2,3 en 4), het dome in van de Kuznets-cyclus (11-19), het domein van de JugJarcyclus (22-33) en het domein van de Kitchin cyclus (51-87) worden gedefinieerd.

69 De methode is een vereenvoudigde versie van de methode die gebruikt is in Reijnders,
Long waves. Hij be staat uit de successieve toepassing van een trendeliminatieprocedure
gevolgd door de bepaling van een (ongecorrigeerd) amplitude spectrum door middel van
Fouriertransformatie. Het amplitudespectrum wordt tevens gebruikt als instrument om een
approximatie van het lange termijn patroon te genereren. Het amplitudespectrum dient
hierbij als 'low-pass '-filter dat aileen de laagfrequente componenten (de lange golven) intact laat en aile hoogfrequente componenten (de korte termijn bewegingen) verwijdert.
70 Volgens Parseval 's theorema (Chatfield, Analysis of time series, 110) is de som van de
amplitudes gelijk aan de totale variantie van de reeks. Om de verschillende amplitude
spectra vergelijkbaar te maken, is elk spectrum zodanig geschaald dat de som van amplitudes 100 bedraagt. De verticale as geeft zodoende de procentuele bijdrage van de betreffende componenten aan de totale variantie aan.
71 Om lekkage van het datavenster te voorkomen worden de datareeksen aan de uiteinden
aangevuld met nullen (padding) tot 256. Het getal 256 (de achtste macht van het getal
twee) is gekozen met het oog op verkorting van de rekentijd die met Fast Fourier Transform kan worden bereikt.
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De grenzen van de verschillende domeinen worden in figuur 2 aangegeven door
verticale lijnen.
Uit het amplitudespectrum in figuur 2 is afte leiden dat het Kondratieff-domein
38,99% van de variantie 72 van de trendafwijkingen van de BBP-deflator verklaart.
De corresponderende cijfers voor de andere domeinen zijn: 8,22% voor het Kuznets-domein; 18,94 voor het Juglar-domein en 4,73% voor het Kitchin domein.
Deze cijfers en de visuele impressie van figuur I (pagina 107) geven aan dat de
Kondratieff-cyclus een wezenlijk element vormt van de verklaring van de variabiliteit van de BBP-prijsdefiator.
Zoals gezegd kan het amplitudespectrum rechtstreeks worden ingezet als instrument om de algemene tendenties van de betreffende tijdreeks weer te geven. Door
het vermogen uit de laagste frequenties te sommeren en dit geheel op te tellen bij
de impliciete 'standaard-trend ' 73 wordt het gelijkmatig verlopende golfpatroon
verkregen dat door de variabele PROXI (de gestippelde lijn in figuur I ) wordt
beschreven .

Complicaties bi) gemengde- en volumereeksen
1. Gemengde reeksen en interferentie
Kondratieff stelt voor zijn toets van het bestaan van lange cycli de eis dat zij aanwezig moeten zijn in aile tijdreeksen waarin de economische ontwikkeling kan
worden beschreven. Oit z ijn zowel prijsreeksen, volumereeksen als 'gemengde
reeksen ' waarin zowel een prijs- als een volumecomponent aanwezig is . Ais het in
een gegeven situatie zo is dat zowel prijs- als volumereeksen behept zijn met een
cyclisch patroon , dan dient men rekening te houden met mogelijke interacties tus72 De significantie van de percentages verklaarde va ri ant ie kan worden gesc hat door ze te
contrasteren met het percentage verklaarde variantie dat elke component lOU hebben in het
theoretische amp litudespectrum van een 'white noice' proces (Chatfield, Analysis of time
series, 121). De verwachtingswaarde van het percentage verklaarde variantie van het theoretische amplitudespectrum van een ' white noice' -proces is 0,78% per component. De
corresponderende bovengrens van het 99% betrouwbaarheidsinterval is 4, 14% per component. Aangezien het Kondratieff-domein 3 componenten bevat, dient zijn vermogen
tenminste 3 x 4,14% = 12,42% te bedragen om significant be von den te worden. Op basis
hiervan is vast te stellen dat het Kondratieff-domein in dit geval een significant vermogen
representeert.
De bovengrens van het 99% betrouwbaarheidsinterval van 12,42% van de verklaarde variantie voor het Kondratieff-domein geldt overigens voor aile amplitudespectra die in dit
artikel aan de orde komen.
73 De impliciete 'standaardtrend ' is een gladde exponentiele curve die ge kenmerkt wordt
door een con stante 'standaard ' -groeivoet die verkregen wordt door OLS van de logaritme
van de data tegen de tijd. Hij wordt gebruikt om 'golven ' , dat wil zeggen acceleraties en
deceleraties in de groeivoet te meten , die verschijnen als afwijkingen van de 'standaardtrend ' (zie Reijnders, Long waves, 154 e. v.).
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sen deze patronen als men reeksen gaat analyseren die het product van beide elementen bevatten. Het effect van deze interacties is kritisch afuankelijk van de
mogelijke tijdvertragingen (time lags) die tussen de cycli in de prijs- en volumereeksen optreden. 74 In het extreme geval waarin er in het geheel geen tijdvertraging optreedt zal de cyclus in de 'gemengde reeks' groot zij n omdat de cyclus in
de prijsreeks die in de vol umereeks versterkt. Oe eerste is immers het product van
de laatste twee. Oit is de situatie die Kondratieff in gedachten had .75 Aan het andere extreem kan er sprake zijn van een time lag die gelijk is aan '11", de helft van de
periodelengte van de cyclus. In dat geval verkeren de twee cycli exact in tegenfase
waardoor ze elkaar compenseren of zelfs volkomen te niet doen. Tussen deze twee
extremen interfereren de twee cycli met elkaar. Oit heeft een reductie van de ogenschijnlijke amplitude en een verschuiving van de pieken in het amplitudespectrum
tot gevolg omdat het vermogen van de twee cycli verstrooid wordt over verschillende frequentiegebieden en domeinen. 76 Omdat we niet beschikken over a-priori
kennis van de betrokken time lags en amplitudes valt niet uit te sluiten dat de
genoemde interactie-effecten optreden. Vanwege de inherente ambigui"teit is het
daarom verstandig om op dit punt af te wijken van de aanbevelingen van Kondratieff door de analyse van 'gemengde reeksen' over te slaan en direct door te stoten
naar de analyse van volumereeksen.

2. Systematische afwijkingen van de standaardtrend
Bij een verkennende analyse van de volume-ontwikkeling van het BBP valt op dat
na eliminatie van de standaardtrend nog steeds een aanzienlijk vermogen gecon74 Zie ook : Ibid. , 96-116 .
75 Kondratieff, ' Die langen Wellen ', 585.
76 Wat er precies gebeurt, kan worden ge·illustreerd door middel van een eenvoudig voorbeeld. Laten we aannemen dat we twee identieke cycli hebben in een prijsreeks en in een
volumereeks, die echter ten opzichte van elkaar in de tijd verschoven zijn zodat de ene een
time lag van t heeft ten opzichte van de andere. De corresponderende 'gemengde reeks'
(W) is dan:

W

= (l + cos(t))(1 + cos(t + r))
= 1 + [(1 + cos( r» cos(t) - sine r) sin(t)] + {cos( r» cos2 (t) - sine r) sin(t) cos(t)}
= 1+ [(1 + cos( r» cos(t) - sine r) sin(t)] + (os( r) cos(2t) _ sine r) sin(2l)}
2

2

In het gedeelte tussen vierkante haken interacteren de sinus- en cosinusfuncties, hetgeen
leidt tot mutaties in de resulterende cyclus in de 'gemengde reeks' . Het specifieke effect
op de periodiciteit is zichtbaar in het gedeelte tussen accolades, waarin de interactie een
cyc lus produceert met de dubbele frequentie (dat wil zeggen met een half zo lange periode) als de oorspronkelijke cyclus. Dit verklaart de verstrooiing van vermogen in het amplitudespectrum van de ' gemengde reeks'.
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Figuur 7. Systematische lange termijn beweging in de Engelse industrie
(SLTB=afwijkingen van log-lineaire 'standaard trend '). Bran: Reijnders 1990,
143
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centreerd is in het domein van de trend. Dit wijst op het mogelijke bestaan van
zogenaamde 'systematische lange termijn bewegingen ' (lange termijn veranderingen in het tempo van economische groei, die ik verder zal afkorten als SLTB). De
aanwezigheid van dergelijke bewegingen leidt tot het zogenaamde 'probleem van
de perspectivische vertekening', waarop ik eerder stuitte bij de analyse van Engelse tijdreeksen in de periode 1700-1985 en dat ik trachtte op te lossen door het op
een bepaalde manier 'standaardiseren' van de betreffende tijdreeksen. 77 Een dergelijke gecompliceerde procedure valt echter buiten het bestek van de onderhavige analyse. Desondanks is het noodzakelijk om iets aan dit probleem te doen omdat zelfs afgezien van het probleem van perspectivische vertekening de
aanwezigheid van SLTB's tot distorsie van het amplitudespectrum leidt. In dit geval wordt het welhaast onmogelijk om het vermogen in het trenddomein te onderscheiden van het vermogen in het Kondratieff-domein en er kan zelfs vermogen
weglekken naar de andere domeinen. Onder deze omstandigheden is het noodzakelijk om daar iets aan te doen.

77 l.P.G . Reijnders, 'Perspectivistic distortion. A note on the approximation of trends
and trend-cycles', in: Social Science "~formation 23 (1984); Reijnders, Long waves, 120
e. v. ; Reij nders, 'Between trends', 15 e. v.
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Om enig idee van het fenomeen te krijgen is het nuttig om een blik te werpen op
een van de bekende SLTB 's. Figuur 7 bevat een voorbeeld van een SLTB die
betrekking heeft op Groot Brittannie. De figuur be vat afwijkingen van de standaardtrend van het volume van de industriele ontwikkeling van de Britse industrie
over het interval l700-1985. De afwijkingen vertonen een systematische lange
termijn beweging die daalt tot 1780, stijgt tot 1875, daalt tot 1925 en opnieuw
stijgt tot bijna aan het einde van het interval. Aangezien de SLTB afwijkingen van
de standaardtrend zijn , zal de 'complete trend' dat wil zeggen de 'standaardtrend'
vermeerderd met de SLTB, kantelpunten hebben rond 1780, 1875 en 1925.
Het is voorstelbaar dat de Nederlandse economie in de periode 1800-1913 een
patroon heeft dat vergelijkbaar1 8 is met de parabolische vorm die de Britse serie in
het gearceerde gedeelte van figuur 7 vertoont. Om dit patroon te ' vangen' stelt ik
voor om een correctie op de standaardtrend aan te brengen die de vorm aanneemt
van een derde-graads polynoom. 79 Deze correctie wordt verder aangeduid met de
P3-correctie. De corresponderende 'complete trend' wordt dienovereenkomstig
de P3-trend genoemd.

78 De vorm kan vergelijkbaar zijn maar is niet noodzakelijkerwijze identiek. In het ver-

lengde van de these van een veri ate industriele revolutie in Nederland is het voorstelbaar
dat de Nederlandse SLTB in de betreffende peri ode een U-vorm vertoont, terwijl de Britse
SLTB een inverse U-vorm laat zien. Dit zou impliceren dat de Nederlandse groeivoet
accelereert waar de Britse groeivoet stagneert.
79 Een derde graads polynoom heeft drie wortels en twee kantelpunten. Hij is dus zowel
geschikt voor het weergeven van een S-vorm, een N-vorm, een U-vorm en een rechte lijn.
De formule voor de impliciete 'complete trend ' (de gecorrigeerde 'standaardtrend') is:
To. = A(J + g )("" ' ''' 'd'') , waarin con stante g de groeivoet van de ' standaardtrend' is en de exponent (a + bt + ctz + dt3) de SLTB representeert.
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Appendix 2. Check op de resuItaten: Spline regressie
De hier ge'identificeerde Kondratieffs vormen als het ware een 'package deal' met
de P3-trendcorrectie. In deze zin zou men kunnen betogen dat de hier gevonden
Kondratieffs het 'product' zijn van de trend eliminatieprocedure. Aangezien de
Kondratieffs essentieel zijn voor het betoog is het gewenst om de resultaten opnieuw tegen het licht te houden van een tweede toets die niet afhankelijk is van
voorafgaande trendeliminatie. Aangezien we op basis van de bovenstaande analyse een redelijke indicatie hebben van de keerpunten van de Kondratieffs in de
verschillende tijdreeksen, is het mogelijk om de alternatieve toets op basis van
zogenaamde spline regressie 80 te doen. Bij deze toets wordt nagegaan of de eerder
ge'identificeerde keerpunten corresponderen met structurele breuken in de oorspronkelijke datareeksen. De coefficienten van een gegeven spline-segment (dit is
in dit geval de opgaande en neergaande fase van de Kondratieff) meten de veranderingen in de richtingscoefficient van de reeks ten opzichte van het voorgaande
segment. Als de spline regressie wordt toegepast op de logaritmen van de tijdreekTabel 3. Spline regressie. Hellingshoeken S2-S4
Reeks

Coefficient
Coefficient
Coefficient
resulS2
t-waarde
t-waarde
S4
t-waarde taat
S3

Prijsdeflator BBP
BBP con stante prijzen
Part. consumptie
Part. vast kap. formatie
Ex port goederen
Import goederen
Industriele productie
Visserij productie
Arbeidsinput
Arbeidsproducti viteit
Reeelloon
Kap. goed. voorraad
Kap. productiviteit
Rentevoet
Aandeel industrie

0.0213
-0,0088
-0,0099
-0,0117
0.0742
0,0183
-0,040 I
0,0409
-0,0047
-0,0084
-0,0125
0,0004
-0,0092
0,0086
-0,0267

9,36
-7,95
-6,20
-3,22
15,85
3,92
-15,61
4, 10
-17,04
-6,45
-5,79
1,1416
-1,49
10,92
-11 ,38

-0.0194
0.0089
0,0195
0,0228
-0.0459
-0,0235
0,0427
-0,0348
0,0041
0,0089
0,0306
0,0116
0,0137
-0,0099
0,0274

-9,00
9,82
17,09
8,99
-13 ,60
-6,90
18,96
-4,59
14,22
8,81
16,46
34,73
3,47
-11 ,86
15 ,57

0.0186
-0,0003
-0,0055
-0.0041
0,0204
0,0156
-0,0208
0,0437
0.0016
-0,0019
-0,0218
0,0022
-0,0159
0,0120
-0,0151

6.29
-0,28
-4,84
-1 .82
5.67
3.64
-8,35
4, 16
3.17
-1.8
·9,39
5,71
-4,63
8,00
-8,29

Werkloosheid

-0,0387

-13 ,89

0,0280

9,76

-0,0247

-5 , 10

**
*

**
*
**
**
**
**
*
**

*
**
**

**

80 Zie bijvoorbeeld: A. Reati, Taux de profit et accumulation du capital dans l'onde
longue de I'apres guerre. (Bruxelles 1990). Voor de principes van spline-regressie zie
bijvoorbeeld: WH. Green, Econometric analysis, 2 ed. (Englewood Cliffs 1993); DJ.
Poirier, The econometrics of structural change (Amsterdam 1976).
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sen, dan drukt de segmentcoefficient de gemiddelde groeivoet voor het betreffende segment uit. Een structurele breuk treedt dan op als de richtingscoefficient (S)
van teken verandert. Omdat er per reeks twee Kondratieff's voorkomen, zijn er per
reeks drie structurele breuken te identificeren. De toets vereist dus dat de Sj (i> 1)81
bij elk volgend segment van teken veranderen en dat aile Sj significant van nul
verschillen.
De resultaten van de verschillende spline regressies zijn vermeld in tabel 3. Uit
de tabel is af te leiden dat vrijwel aile Kondratieff keerpunten corresponderen met
structurele breuken in de oorspronkelijke reeksen. Bijgevolg kan worden geconcludeerd dat de Kondratieffs robuust zijn en ook zonder voorafgaande trendeliminatie kunnen worden ge·identificeerd.

81 Soen S, definieren de algemene tendens van de reeks. De hellingshoek verandert voor
het eerst op het eerste 'knooppunt', dat wil zeggen tussen S, e n S2' Om deze reden is het
teken van S2 niet van belang. Het enige vereiste is dat deze significant van nul verschilt.

VII

De industrialisatie van Nederland en het industriele
grootbedrijf: beeld en werkelijkheid
JACQUES VAN GERWEN EN CO SEEGERS

1. Inleiding'
Rokende fabrieksschoorstenen en stampende stoommachines - kortom het industriele grootbedrijf - markeren de era van 'de moderne economische groei', zo is
vaak gesteld. Decennialang hebben Nederlandse en buitenlandse historici zich
gebogen over the ' Dutch case' met zijn late industrialisatie. Over de datering daarvan bestaan even weI verschillende inzichten. Uiteenlopende meningen zijn er ook
over de oorzaken van de economische groei en de industrialisatie, de samenhang
en volgtijdelijkheid van deze ontwikkelingen, en de institutionele context waarbinnen deze ontwikkelingen geplaatst moeten worden. De meest recente studie op
dit terrein is die van Jan Luiten van Zanden en Arthur van Riel. 2 In hun uitvoerige
studie over de economische en institutionele ontwikkeling die Nederland in de
peri ode tussen 1780 en 1914 heeft afgelegd, poneren zij onder meer de stelling dat
in de periode rond 1870 in Nederland de moderne economische groei begint en
dat tegelijkertijd de industrialisatie een 'beslissende versnelling' doormaakt.
Van Zan den en Van Riel betogen dat in de loop van de jaren zestig in Nederland
een proces van economische ontwikkeling op gang komt dat 'het best kan worden
aangeduid met het begrip "moderne economische groei" a la Kuznets'. Deze heeft
een verband verondersteld tussen inkomensgroei en structure Ie veranderingen in
de economie, waarbij de landbouw sterk aan betekenis inboette en de industrie en

Met dank aan onze collega's Eric Fischer, Ferry de Goey, Lex Heerma van Voss en Jan
Luiten van Zanden voor het becommentarieren van een concept-versie van dit artikel.
2 J.L. van Zanden en A. van Riel , Nederland 1780-1914. Staat, illstituties en economische ontwikkeling (Amsterdam 2000). Vrijwel tegelijkertijd verscheen M. Wintle, All Economic and Social History of the Netherlands /800-/920. Demographic, Economic and
Social Transition (Cambridge 2000).
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in mindere mate de dienstensector in relatieve omvang toenamen . Dit proces gaat
gepaard met een systematische verhoging van de kapitaalsintensiteit, met een toenemende urbanisatie en mobiliteit van productiefactoren tussen sectoren en regio's en veranderingen in de gemiddelde omvang en organisatiestructuur van bedrijven.3
Van Zan den en Van Riel gebruiken diverse data en signaleren kwalitatieve veranderingen met een structureel karakter om hun stelling te onderbouwen. Wat betreft de cijfers wijzen zij onder meer op de groei van de toegevoegde waarde in de
belangrijkste economische sectoren evenals het aandeel in de groei van deze sectoren en hun aandeel in het BBP.4 Verder wordt gewezen op een stijging van de
industriele productie vanaf 1860 5 en vanafhalverwege dejaren zestig op een tendentiele stijging van de investeringsquote met een onderbreking halverwege de
jaren tachtig .6 Een andere indicator die wordt gehanteerd zijn de cijfers met betrekking tot de sectorale structuur van de werkgelegenheid in Nederland tussen
1807 en 1910. 7 De industriele opleving vanaf de jaren zestig zou bovendien gepaard zijn gegaan met de opkomst van het industriele grootbedrijf, tot uitdrukking
komend in veranderingen in de gemiddelde bedrijfsomvang en de organisatiestructuur. 8 De 'verspreiding van de stoommachine en van verwante productietechnieken [zouden] al in de jaren zestig en zeventig belangrijke veranderingen in de
bedrijfsg roottestructuur Ccursi vering auteurs)' tot stand hebben gebracht. 9 Tevens
wijzen zij op twee groeispurts van de industrie in de 50 jaren voorafgaande aan
1914 en op de tweede expansiefase van de industrie na ongeveer 1895.10
Zij stellen in het Discussiedossier Nederland 1780- 191 4 dat de 'industrialisatie
en het op gang komen van " moderne economische groei" na 1865 mede ten grondslag [lag] aan de golf van institutionele vernieuwing van het laatste kwart van de
negentiende eeuw' en 'de versnellende industrialisatie na ca. 1865 [bracht] uiteindelijk het proces van "moderne economische groei" op gang C... ). Dat deze laatste
breuk in de economische ontwikkeling niet rond 1890 gedateerd moet worden
maar rond 1865 is inderdaad een van de belangrijkste resultaten van het onderzoeksproject. I .A . de longes De industria lisa tie in Nederland 1850-1914 is wat
dat betreft nu een definitief gepasseerd station' .11

3 Van Zanden en A. van Riel, Nederland 1780-1914, 343.
4 Ibidem, tabel 4.2 (153) en tabel 8.1 (345).
5 Ibidem , grafiek 4.2 ( 167).
6 Ibidem , 347.
7 Ibidem , tabel 6.1 (243).
8 Ibidem, 343 en 377-379.
9 Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914,346.
10 Van Zanden en Van Riel , Nederland 1780-1914, 386.
11 A. van Riel en J.L. van Zanden, 'Discussiedossier Nederland 1780-1914', in: BMGN
117, afl . 3 (2002) 367.
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Na lezing van Nederland /780-/9/4. Staat, instituties en economische ontwikkeling is het echter de vraag of De Jonges De industria lisa tie inderdaad een 'gepasseerd station' is . In hun duiding en datering van de moderne economische groei
gaan Van Zanden en Van Riel ui! van lOwel veranderingen in de economische
structuur - met een toenemende rol van de industriele sector - als van andere
structurele veranderingen lOals veranderingen in de beroepsstructuur en in de bedrijfsgroottestructuur. Het is de vraag of laatstgenoemde veranderingen zich in de
jaren zestig en zeventig hebben voltrokken. Met behulp van gegevens over veranderingen in de beroepsstructuur die Van Zan den en Van Riel zelf geven (zie Tabel
I), kan worden aangetoond dat veranderingen hierin zich vooral na 1889 hebben
voltrokken. De toename van het aandeel van de beroepsbevolking werkzaam in de
industriele sector (industrie en mijnbouw) tussen 1859 en 1889 is nauwelijks spectaculair te noemen. Hier is allerminst sprake van een trendbreuk. Deze voltrekt
zich, op basis van deze cijfers, pas na 1889.
Tabel I . Veranderingen in de sectorale structuur van de werkgelegenheid 18591930

Landbouw
Industrie en mijnbouw
Handel en transport
Dienstverlening
Overheid/overige

1859

1889

1899

1909

1920

1930

40,4
31,4
13,3
11 ,6
3,5

36,5
31 ,6
14,0
14,4
3,5

34,1
32,6
15,2
15,0
3,0

30,4
34,2
16,5
15,7
3,1

23,5
37,6
19,6
17,4
2,0

20,2
38,8
21,9
17,3
1,8

Brannen: 1859-1909 Van Zanden en Van Riel, Nederland /780-/9/4, tabeI8.3 , 353; 19091930: Vijfennegentig jaren statistiek in tijdreeksen (1994) 45

Wat betreft de veranderingen in de bedrijfsgroottestructuur die zich gedurende de
jaren zestig en zeventig als gevolg van de verspreiding van de stoommachine en
van verwante productietechnieken lOuden hebben voltrokken, wijzen ze onder
meer naar ontwikkelingen in de textiel , de metaalbewerking en scheepsbouw en de
voedingsmiddelensector. Uit de cijfers in Tabel 2 blijkt duidelijk dat verschuivingen in de 'industriele bedrijfsgrootte', door Van Zanden en Van Riel grofweg gedefinieerd als het aandeel van de beroepsbevolking werkzaam in bedrijven met
tien of meer personen, vooral plaatsvinden na 1889 in plaats van v66r 1889. Bovendien is het de vraag of de ontwikkelingen die zich in deze bedrijfstakken voltrekken, van voldoende gewicht zijn om te spreken van belangrijke veranderingen
in de bedrijfsgroottestructuur in het algemeen. 12
12 Van Zan den en Van Riel, Nederland 1780-1914, 346.
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Tabel2. Veranderingen in de industriele bedrijfsgrootte: het deel van de beroeps-

bevolking werkzaam in bedrijven met meer dan 10 personen 1859-1909
1859
Van
Zanden
Tota1e nijverheid

15- 16

Textie1nijverheid

65
14

Metaa1nijverheid en scheepsbouw
Voedingsmidde1en
18-19

1889

1909

Van
De
De
Scheffer Van
De
Jonge Zanden Jonge
Zanden Jonge Scheffer
20

24

40

63
34

20

24

63

82

45

45
82

30

28

30

60
47

58
42

Brannen: Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, tabel 6.8, 289.
De longe in: l.A. de longe, 1ndustrialisatie, 231-234, Staat 19,232.
Scheffer in: H.1. Scheffer, 'Ontwikkeling van de ambachts- en fabrieksnijverheid in Nederland', in: ESB (1942) 542-546, 543.
In deze bijdrage wordt de door Van Zanden en Van Riel veronderstelde samenhang - namelijk het gelijktijdig plaatsvinden van de industrieIe versnelling en van
structuurveranderingen met name in het industriele grootbedrijf in de jaren zestig
en zeventig van de negentiende eeuw - ter discussie gesteld. Afgezien van de
datering van de geschetste ontwikkelingen wordt de vraag aan de orde gesteld of
het industriele grootbedrijf een leidende rol heeft gespeeld in de Nederlandse industrialisatie. Daartoe zullen drie bronnen die van belang zijn voor het vaststellen
van de ontwikkeling van bedrijfsgroottestructuur in de nijverheid nader onder de
loep worden genomen: de Nijverheidsenquete van H.W.E. Struve en A.A. Bekaar
uit 1888-1890, gegevens van de Rijksverzekeringsbank 1906-1939 en de bedrijfsstelling van 1930. In paragraaf 3 zal worden bepleit dat op grond van de ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur in de industriele sector het klein- en middelgrote bedrijf evenals de daarin werkzame ondernemers meer aandacht verdienen.

2. Het industriele grootbedrijf in perspectief
Hoewel er vaker - impliciet en expliciet - aan wordt gerefereerd, is de bedrijfsgroottestructuur van de Nederlandse nijverheid een onderwerp geweest dat nauwelijks systematisch is onderzocht. Een van de weinigen was H.1. Scheffer. 13 Op
13 H.1 . Scheffer, 'Ontwikkeling van de ambachts- en fabrieksnijverheid in Nederland',
in: Economisch-Statistische Berichten december 1942, 542-546. Scheffer hanteerde als
criteria: kleinbedrijf c.g. ambachtsnijverheid (1-9 arbeiders), middenbedrijf C.g. middenbedrijf-nijverheid (10 tot 50 arbeiders) en grootbedrijf, c.g. fabrieksnijverheid of industrie
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basis van een analyse van de beroepstellingen en andere statistische bronnen betreffende de Nederlandse nijverheid kwam hij tot de conc1usie dat de nijverheid in
Nederland in de negentiende eeuw voor het overgrote deel uit ambachtsnijverheid
bestond. De betekenis van de ambachtsnijverheid voor de Nederlandse economie
is volgens hem in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw 'zeer
weinig en geleidelijk gedaald'. Het einde van de negentiende en het begin van de
twintigste eeuw kenmerkten zich door een relatieve achteruitgang van de ambachtsnijverheid, de opkomst en uitgroei van de deze (industrie) en van wat hij noemde
de middenbedrijf-nijverheid. Hoewel er wei degelijk sprake was van fabrieksnijverheid in bepaalde sectoren zoals de textiel-, metaal-, steen-, aardewerk- en porcelein- en papiernijverheid bleef deze tot ver in de negentiende eeuw van betrekkelijk weinig betekenis. Scheffer vatte het in 1942 aldus samen: 'Kan men dus de
periode 1859-1889, wat betreft de fabrieksnijverheid, een periode van kalme en
betrekkelijk eenzijdige ontwikkeling noemen, het tijdvak 1889-1909 vormt hiermee een scherp contrast. Zeer sterk was de opkomst van nieuwe takken van fabrieksnijverheid, alsmede de uitgroei van reeds bestaande' .1 4 In navolging van
Scheffer legde 1.A. de longe in zijn zoektocht naar de beslissende take off veel
nadruk op veranderingen in de industriele structuur. HU zocht vooral naar de opkomst van het industrieel grootbedrijf, die hij op basis van verschillende bronnen
pas in de jaren na 1890 dateerde.
Er zijn diverse manieren om een indruk te krijgen van de economische betekenis
en de ontwikkeling van het industrieel grootbedrijf. De beste benadering, zo is
vaker gesuggereerd, is die waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens over de
toegevoegde waarde of gegevens over de werkgelegenheid in deze bedrijven.ls
Omdat deze gegevens niet gemakkelijk te vinden zouden zijn en om aansluiting te
zoeken bij internationaal gehanteerde criteria, hanteerden - in navolging van A.D.
Chandler - Nederlandse onderzoekers de waarde van de activa van ondernemingen en voor Groot-Brittannie de marktwaarde van de aandelen voor het vaststellen
van de omvang van industriele grootbedrijven. In Nederland gebeurde dat onder
(meer dan 50). Scheffer heeft in zijn werkwijze duidelijk gemaakt hoe hij te werk is gegaan, namelijk door diverse statistische bronnen die zijn inziens een beeld gaven van het
midden- en grootbedrijf in verband te brengen met de uitkomsten van de beroepstellingen.
Op grond hiervan stelde hij het aandeel werkzame personen in het kleinbedrijf vast. Hij
verhu lde niet dat deze exercitie omgeven was met tal van problemen en vragen. Het was
zijn bedoeling in een andere publicatie zijn berekeningen nader toe te lichten. voor zover
bekend is dat echter niet gebeurd. Nadien zijn zijn berekeningen een eigen leven gaan
leiden. Bij Scheffers aanpak kunnen echter kritische kanttekeningen worden geplaatst (zie
noot 17).
14 Scheffer, 'Ontwikkeling van de ambachts- en fabrieksnijverheid in Nederland' , 544545.
15 J.L. van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw, 58; E.1. Fischer, Fabriquers enfabrikanten, 11.
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meer door E.S.A. Bloemen, J. Kok en J.L. van Zanden en door K. Sluyterman en
H.J .M. Winkelman. 16 Dit onderzoek spitste zich toe op de top-l 00. Met het onderzoek naar de top-lOO is een eenzijdig beeld ontstaan. Net zo min als men uitspraken kan doen over het relatieve belang van de industriele sector zonder de economie als geheel als referentiekader te gebruiken, kan het relatieve belang van het
industriele grootbedrijf worden geduid zonder dit te bezien in samenhang met de
ontwikkeling van het gehele bedrijfsleven inclusief het klein- en middelgrote bedrijf.
Met behulp van de Nijverheidsenquete van H.W.E. Struve en A.A. Bekaar (18881890), gegevens van de Rijksverzekeringsbank 1906-1939 gebaseerd op de Ongevallenwet van 1903 en de bedrijfstelling van 1930 kan een goed beeld worden
gegeven van de ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur in de nijverheid op
basis van het aantal werkzame personen tussen 1888-1890 en 1940. Alvorens deze
bronnen aan de orde te stellen volgen nog drie opmerkingen vooraf. In de eerste
plaats zijn er voor zover bekend geen landelijke bronnen die een gedetailleerd
beeld kunnen geven van de bedrijfsgroottestructuur van de Nederlandse nijverheid v66r 1888-1890. Weliswaar zijn er statistische bronnen die informatie bevatten over de Nederlandse nijverheid in de negentiende eeuw, maar deze zijn - deels
vanwege hun onvolledigheid en deels vanwege de wijze waarop de cijfers zijn
bewerkt - niet bruikbaar. 17 In de tweede plaats dient te worden opgemerkt dat de
cijfers in deze drie bronnen een betrekkelijk goede indruk geven van het relatieve
belang van het klein-, midden- en grootbedrijf op basis van werkzame personen in
het jaar of de periode waarop ze betrekking hebben. De relatieve en absolute cijfers zijn voor een groot deel onderling onvergelijkbaar omdat ze behoudens de
16 E.S.A. Bloemen, J. Kok en 1.L. van Zanden, De top 100 van industriiile bedrijven in
Nederland 1913-1990 (Den Haag 1993), K.E. Sluyterman en H.J.M. Winkelman , 'The
Dutch Family Firm confronted with Chandler 's Dynamics of Industrial Capitalism 18901940', in: Business History 35 (1993), No 4,152-184.
17 Bronnen die inzicht geven in de nijverheid in Nederland in de negentiende eeuw zijn
onder meer: U . Brugmans, Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft
der 1ge eeuw (Den Haag 1956); de Staat van de Nederlandsche fabrieken va/gens de
verslagen der gemeenten, die aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordell gevollden (Haarlem 1859), uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering
van Nijverheid en de Statistiek van de Fabrieks- en Ambachtsnijverheid in Nederland
(Den Haag 1874). Laatstgenoemde statistiek uitgegeven door het departement van Binnenlandse Zaken was gebaseerd op de jaarlijks gepub1iceerde gemeenteverslagen. Per
gemeente gaf zij een overzicht van de aanwezige fabrieken en werkplaatsen, soms aangevuld met gegevens over aantallen arbeiders (onderscheiden naar volwassenen en kinderen
en naar sexe), stoomwerktuigen en namen van eigenaren. Omdat de gegevens zijn gesommeerd is deze bron niet bruikbaar voor het vaststellen van de groottestructuur van de
Nederlandse nijverheid. Zie ook: Geudeker, Nijverheidsregistratuur in Nederland, 13,23,
31. Zie ook noot 13).
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bedrijfstelling van 1930 allerminst volledig zijn en omdat ze niet volgens dezelfde
criteria zijn verzameld. Het is goed te bedenken dat met name het kleinbedrijf en
tot op zekere hoogte ook het middelgrote bedrijf in de Nijverheidsenquete van
1888-1890 buiten beschouwing zijn gelaten en in de gegevens van de Rijksverzekeringsbank onderschat zijn. De redenen daarvoor wordt bij de bespreking van
beide bronnen vermeld.
In de derde plaats dient gewezen te worden op een spraakverwarring. Het debat
over de industrialisatie en de ontwikkeling van het industrieel grootbedrijf wordt
vaak vertroebeld door het gebruik van diverse criteria. 1.1. Brugmans bij voorbeeld hanteerde in zijn De arbeidende klasse in de negentiende eeuw de criteria:
kleinbedrijven met minder dan 10 arbeiders, middelgrote bedrijven met 10 tot 40
arbeiders en grootbedrijven met 40 of meer arbeiders. 18 In deze studie merkte Brugmans overigens op dat bedrijven van enigszins grote omvang in geen economisch
tijdperk hebben ontbroken. Het feit dat in een volkshuishouding op een zeker ogenblik grootbedrijven voorkomen, bewijst volgens Brugmans niets omtrent de mate
waarin zij economisch is ontwikkeld. 19 J.A. de Jonge hanteerde als criteria voor
het kleinbedrijf I tot 10 werkzame personen , voor het middelgrote bedrijf 10-50
werkzame personen en voor het grootbedrijf 50 en meer werkzame personen. 20
Van Zanden en Van Riel hanteren als indicator voor veranderingen in de industrieie bedrijfsgrootte het deel van de beroepsbevolking werkzaam in bedrijven
met 10 of meer personen (zie tabel 2).21 Op z'n minst kan het gebruik van een
dergeJijke grove indicator voor de ontwikkeling van het industriele grootbedrijf
worden betwist. Omdat de Rijksverzekeringsbank en de bedrijfstelling van 1930
afwijkende grootte-indelingen hanteren 22 , is in de navolgende analyse het kleinbedrijf gedefinieerd van I tot 10 werkzame personen, het middelgrote bedrijf van 10
tot 200 en het grootbedrijf 200 en meer werkzame personen Y

18 1.1. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 1ge eeuw (1813-1870) (Utrecht!
Antwerpen 1958 derde druk), 16.
19 Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 1ge eeuw, 32.
20 lA. de longe, Industrialisatie van Nederland, 232, 422, noot 7.
21 Van Zanden en Van Riel , Nederland 1780-1914, 289.
22 De Rijksverzekeringsbank hanteerde de volgende indeling: <5, 5-9, 10-49, 50-199,
200-499, 500-999 en > 1.000; de Bedrijfstelling van 1930 de indeling: I, 2, 3-5,6-50,51200, 501-1.000 en > 1.000.
23 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert bij de indeling van bedrijven
naar grootteklasse de volgende criteria: kleinbedrijf tot 10 werknemers, middelgrootbedrijf 10 tot 100 werknemers en grootbedrijf 100 of meer werknemers. Deze indeling verdient voor Nederland - ook in historisch perspectief - verreweg de voorkeur boven andere
indelingen. Omdat de Rijksverzekeringsbank en de bedrijfstelling van 1930 afwijkende
grootte-indelingen hanteert, is het echter niet mogelijk de bedrijfsgrootte-indeling van het
CBS te hanteren. Om prakti sche redenen is in de navolgende analyse het kleinbedrijf ge-
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De Nijverheidsenquete van 1888-1890
In de zitting van de Tweede Kamer van 13 oktober 1886 werd een commissie
benoemd tot het houden van een enquete naar de werking van de wet van 19 september 1874 'houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatige arbeid en
verwaarlozing van kinderen' . Door ontbinding van de Kamers in 1887 moest deze
commissie voortijdig haar werkzaamheden staken en kon in het eindverslag aileen
rapport worden uitgebracht over de nijverheid in de provincie Limburg, de stad
Amsterdam en de Tilburgse vlasindustrie. Op aandrang van de Tweede Kamer
werd in 1887 besloten tot een landelijk vervolgonderzoek naar fabrieken en werkplaatsen. De organisatie en uitvoering daarvan kwam in handen van de ingenieurs
H.W.E. Struve, ingenieur van het Stoomwezen te Amsterdam en A.A. Bekaar, ingenieur van de Waterstaat te Maastricht. Het onderzoek strekte zich uit over heel
Nederland, behoudens Tilburg en Limburg waarover al in 1887 door een enquetecommissie was gerapporteerd. 24 De nijverheidsstatistiek van Struve en Bekaar was
het eerste volledige onderzoek naar de Nederlandse industrie waarbij gegevens
systematisch werden verzameld. 25 In totaal werden van 3.043 fabrieken en werkdefinieerd tot 10 werkzame personen, het middelgrote bedrijf gedefinieerd van 10 tot 200
en het grootbedrijf 200 en meer werkzame personen. Ook om een inhoudelijke reden lijkt
deze aangepaste CBS-indeling gerechtvaardigd. In het buitenland wordt namelijk onder
kleine en middelgrote ondernemingen vaak bedrijven verstaan tot maximaal 500 personen. Hierdoor ontstaat weI een niet onbelangrijk 'grij s gebied' , omdat de CBS-categorie
van het middelgrote bedrijf (10-100) niet duidelijk is te onderscheiden.
24 De gegevens over Tilburg en Limburg zijn vastgelegd in de Enquete betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 september 1874 (Staatsb lad no. 130) en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen (Sneek 1887). Onder de titel Een kwaad leven verzorgde Jacques Giele een heruitgave van deze enquete bestaande uit drie delen (Amsterdam,
Maastricht en Tilburg, inclusief het eindverslag) (Nijmegen 1981 ). De gegevens van de
provincie Limburg bevinden zich in het archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
1815-1945, 3286-3300 Stukken van de commissie van enquete omtrent het tegengaan van
overmatige arbeid en de toestand van fabrieken en werkplaatsen met het oog op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn der werklieden 1886-1887, nummer 3300, bijlage T
(Nationaal Archiefte Den Haag). De cijfers met betrekking tot de Tilburgse nijverheid zijn
vooralsnog nog niet getraceerd.
25 De Nijverheidsenquete is door zijn aard, gedetailleerdheid en diversiteit een be langwekkende bron voor economisch-, sociaal-historisch, landelijk en lokaal onderzoek. Zo
bevat de enquete onder meer ook gegevens over adressen, namen van de fabrieken en
namen van de eigenaren . Om onverklaarbare redenen is deze bron echter in de vergetelheid geraakt en dat is waarschijnlijk - naast de omvang - ook een verklaring v~~r het feit
dat deze bron tot voor kort nauwelijks werd geraadpleegd en bewerkt. Het origineel bevindt zich in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. In de Bijzondere Collecties van
het NEHA bevindt zich een kopie van de Nijverheidsstatistiek van Struve en Bekaar (nr.
375 fo l). Uitkomsten van de enquete zijn gepubliceerd in het Eerste jaarverslag van de
inspecteurs van den Arbeid (1890). Om onbekende redenen staat de nijverheids enquete
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plaatsen gegevens bijeengebracht over de aard van het bedrijf, personeelsbezetting, mechanisering, arbeidsomstandigheden, veiligheids- en gezondheidsrisico's
alsmede sociale maatregelen betreffende verzekeringen en huisvesting. 26 De minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid had bepaald dat zoveel mogelijk door
persoonlijk onderzoek gegevens moesten worden verzameld van die 'fabrieken en
werkplaatsen waarvan hun de opgaven gewenscht voorkwam, bij voorkeur echter
van die waar in een besloten ruimte meer dan 10 personen werkzaam waren en van
die waar een krachtwerktuig werd gebezigd'. Op grond van deze richtlijn had het
onderzoek voornamelijk betrekking op het industrieel middelgrote en grootbedrijf. Verder maakte Struve in het eindverslag melding van het feit dat het in de
grote steden soms moeilijk was om de juiste opgaven te verkrijgen. Omdat in het
onderzoek de nadruk lag op bedrijven waar in een besloten ruimte werd gewerkt,
zijn bedrijven die in de open lucht werden uitgeoefend, zoals steen-, pannen- en
bouwbedrijven "slechts voor een klein deel bezocht". Hetzelfde geldt voor bouwbedrijven met timmerlieden, metselaars en schilders. De enquete be vat evenwel
ook gegevens over sommige nijverheidsinrichtingen met een personeelsomvang
kleiner dan 10. Het industriele kleinbedrijf en waarschijnlijk ook het middelgrote
bedrijf zijn onmiskenbaar onderschat. IIlustratief in dit verband zijn de uitkomsten
van twee eerdere - overigens eveneens incomplete - tellingen . In 1853 werden in
Nederland in totaal 11.554 en in 187433.640 nijverheidsinrichtingen geteldY Het

van H.W.E Struve en A.A. Bekaar niet vermeld in de Geschiedenis der Statistiek in het
Koninkrijk der Nederlanden. GJ. van Thienen heeft de gegevens van de enquete tezamen
met de gegevens van Limburg en Tilburg voor een deel bewerkt ten behoeve van een
internationaal vergelijkend onderzoek naar arbeidstijden en vrouwenarbeid. Deze bewerking is in 1903 verschenen in de publicatie: S. Bauer, Die ge werbliche Nachtarbeit der
Frauen (lena, Bern, Paris 1903), G.J. van Thienen, 'Die Frauennachtarbeit in der niederlandischen Industrie' , 281-320. H.W. Lambers heeft de gegevens bewerkt maar voor lOver
bekend zijn de resultaten van zijn bewerking niet gepubliceerd (H.W. Lambers, ' De industriele ondernemer in een bewegende economische orde', in: M. Rooij (red.), Ondernemend Nederland. Zestig jaar ontplooiing 1899-1959 (Leiden 1959) 105-106. Georg Reudink heeft de gegevens uit deze enquete in 1994/1995 in een database ondergebracht (Zie:
G. Re udink, 'Opgediept. Een verwaarloosde bron : de Nijverheidsenquete van Struve en
Bekaar 1888-1890)' in : NEHA-Bulletin 9 (1995/2) 190-194. De gegevens uit deze database zijn nu per provincie als Excel datafile via internet (www.neha.nl) beschikbaar. Deze
database vormde een belangrijke bron voor het promotie-onderzoek van Joost van Genabeek: Met vereende kracht risico 's verzacht. De plaats van onderlinge hulp binnen de
negentiende eeuwse particuliere regelingen van sociale zekerheid (Amsterdam 1999).
26 De gegevens van aile aflOnderlijke fabrieken en werkplaatsen zijn per provincie schematisch in registers verwerkt. De bedrijven zijn ingedeeld in zestien verschillende nijverheidscategorieen.
27 Geudeker, Nijverheidsregistratuur in Nederland, 31.

VAN GERWEN EN SEEGERS INDUSTRIALISATIE EN GROOTBEDRIJF

147

is zeer aannemelijk dat dit aantal in de daaropvolgende veertien jaar verder is
toegenomen zodat kan worden vastgesteld dat de door Struve en Bekaar in 18881890 getelde bedrijven hooguit negen proeent van het totaal aantal nijverheidsinriehtingen heeft bedragen.
Met de samenstelling van de nijverheidsstatistiek hebben Struve en Bekaar een
overzieht willen geven van aile fabrieken en werkplaatsen die per provineie in de
versehillende bedrijfsgroepen werkzaam waren. Feitelijk hebben zij fabrieken,
fabrieksafdelingen (d.w.z. fysiek op ziehzelf staande nijverheidsinriehtingen) en
werkplaatsen geteld. De enquete is derhalve een telling van fabrieken, zelfstandige fysieke nijverheidsinriehtingen en werkplaatsen en geen bedrijfstelling. Voor
het samenstellen van het overzieht naar bedrijfsgrootte zijn de diverse nijverheidsinriehtingen (lees: fabrieken , fabrieksafdelingen, werkplaatsen en/offilialen) waarvan aannemelijk is dat ze een bedrijf vormen samengevoegd. 28 Omdat het aantal
vestigingen een goede indieatie kan geven van de organisatorisehe eomplexiteit
van bedrijven be vat Bijlage look gegevens over het aantal 'vestigingen' per bedrijf. 29 In de praktijk is het overigens mogelijk dat een of meer vestigingen van een
bedrijf een aparte juridisehe struetuur hebben e.q. hebben gehad, waardoor feitelijk het aantal bedrijven weer groter zou worden. Aangezien de Nijverheidsenquete geen systematisehe gegevens be vat over de juridisehe struetuur van de opgenomen fabrieken en werkplaatsen is een eorreetie van de eijfers op dit punt niet
toegepast. Ten slotte is van belang dat de enquete eveneens gegevens be vat over
enkele overheidsbedrijven en bedrijven zonder winstoogmerk zoals maatsehappijen van weldadigheid.
Bij de gegevens van de Nijverheidsenquete van 1888-1890 aangevuld met de
gegevens van de provineie Limburg (zie Tabel 3) moet de volgende kanttekening
worden geplaatst. Struve en Bekaar hebben aileen het kleinbedrijf (met minder
dan J0 werkzame personen) in hun enquete meegenomen voor zover het bedrijven
en nijverheidsinriehtingen met kraehtwerktuigen betreft. Het gaat daarbij om 464
bedrijven, een fraetie van het toenmaJige aantaJ kJeine nijverheidsinriehtingen.
Het industriele kJeinbedrijf blijft daardoor een relatief onbekende variabele. Om
misverstanden te voorkomen is de eategorie kleinbedrijf in Tabel 3 buiten beschou wing gelaten. Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en arbeiders per provineie en heeft derhalve aileen betrekking op de bedrijfsgrootte van de
middelgrote en de grootbedrijven. Uit de eijfers valt af te leiden een sterke eon28 Enkele voorbeelden . In de enquete staat Van Heek in Enschede met 7 vermeldingen.
Om de bedrijfsgrootte van deze onderneming vast te stellen zijn deze 7 ' vestigingen ' bij
elkaar gevoegd met als resultaat een onderneming met een totale personeelsomvang van
1.224 arbeiders (zie bijlage 2). Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor Heineken en voor de
Vereenigde Nederlandsche Lucifersfabrieken. De hoofdvestiging van Heineken stond in
Amsterdam met een filiaa l in Rotterdam, de hoofdvestiging van de Vereenigde Nederlandsche Lucifersfabrieken stond in Eindhoven met een filiaa l in het Gelderse Apeldoorn.
29 Zie ook Van Zanden en Van Riel , Nederland 1780-1914, 379 e.v.
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centratie van de nijverheid (op basis van absolute aantallen bedrijven) in de provincies Zuid- en Noord-Holland, op afstand gevolgd door Gelderland, Noord Brabant en Overijssel. Indien gebaseerd op aantallen arbeiders dan is de volgorde:
Zuid- en Noord-Holland, Overijssel, Noord-Brabant en Gelderland. Tabel 4 geeft
een indruk van het relatieve belang van de diverse nijverheidsectoren. Op basis
van aantallen bedrijven komt de voedings- en genotmiddelensector op de eerste
plaats gevolgd door de sector 'aardewerk, gias, kalk enz', de textielnijverheid , de
categorie ' hout- en strobewerking, kurk enz' en de boek- en steendrukkerijen, kortom een sterke dominantie van de productie van consumptiegoederen. Op basis van
aantallen arbeiders komen na de voedings- en genotmiddelensector, de textiel en
de categorie 'aardewerk', de sectoren scheepsbouw en voertuigen en stoom- en
andere machines. Bijlage 2 geeft de top-IOO van Nederlandse ondernemingen in
1888-1890 gebaseerd op aantallen werkzame personen met eveneens een sterke
vertegenwoordiging van de consumptiegoederensector. Het aantal vestigingen per
onderneming in de top-lOO is over de hele linie betrekkelijk gering. De meeste
ondernemingen hadden maar een tot vier vestigingen. Twee relatieve uitschieters
zijn W.A . Scholten met 8 vestigingen en de Firma Van Heek & Co met 7 vestigingen. In de top-IOO hadden voor zover bekend 36 ondernemingen de juridische
vorm van naamloze vennootschap.
Tabel 3. Aantal industriele middelgrote en grootbedrijven (op basis van werkza-

me personen) per provincie 1888-1890
Bedrijven met 10-200
werkzame personen
Bedrijven

Groningen
Friesland
Drenthe
Overij ssel
Gelderland
Utrecht
N-Holland
Z-Holland
Zeeland
N-Brabant
Limburg
TOTAAL

Werkzame
personen

Bedrijven met meer
dan 200 werkzame
personen
Bedrijven Werkzame
personen

138
127
16
l76
293
114
491
703
51
265
105

3556
2843
651
6897
9620
3971
18814
24375
1272
11695
2703

1
0
26
3
5
27
19

2479

86397

TOTAAL

Bedrijven

Werkzame
personen

11
4

543
0
265
11941
778
1994
10499
7922
810
3583
4798

139
127
17
202
296
119
518
722
52
276
109

4099
2843
916
18838
10398
5965
29313
32297
2082
15278
7501

98

43133

2577

129530

~

Tabel 4. Aantal industriele middelgrote en grootbedrijven en werkzame personen per sector en per provincie 1888-/890
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Aardewerk, glas, kalk enz.
Bewerking van metalen
Boek- en steendrukkerijen
Bouwbedrijven
Chemie
Hout- en strobewerking
Kleding en reiniging
Kunstindustrie
Leder, wasdoek, enz.
Papier, enz.
Scheepsbouw, voertuigen
Stoom- en andere machines
Textielnijverheid
Verlichting, olie, vernis, enz.
Voedings- en genotmiddelen
Winning metalen, turf, enz.
TOTAAL

Groningen
Bedrijven
17
4
17
6

Personen

Friesland
Bedrijven

Person en

269
82
303
88

30
12
9
4

913
293
154
61

14
7

341
106

2
3

32
48

5
4
6
16
4
37

20
315
96
269
501
109
1576
24

3
4
2
3
3
13
38

42
192
25
44
132
204
692
II

4099

127

Drenthe
Overijssel
Bedrijven Personen Bedrijven
2
I
4

403
71
74

49

15
17
13
7
19
12

Gelderland
Personen Bedrijven
639
764
273
127
13
542
481

45
16
23
13

41
33

Person en
2668
758
632
260
29
935
558

~

trl

Z

trl

Z

en
trl
trl

0

trl

:;>;:l

en

Z

0

c:::
en

-l

139

2843

2
2
4

17

56
25
188
50
916

2
1
6
11
62
9
26

202

33
25
89
1236
13037
175
1389
15

8
22
4
6
16
6
61

18838

296

146
677
153
105
1177
211
2073
16
10398

-en
:;>;:l

;J>
l'

~
m
trl

Z
0

:;>;:l

0
0

-l
o:l
trl

0
......

;:0
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VI

Utrecht
Bedrijven
Aardewerk, glas, kalk enz.
Bewerking van metal en
Boek- en steendrukkerijen
Bouwbedrijven
Chemie
Hout- en strobewerking
Kleding en reiniging
Kunstindustrie
Leder, wasdoek, enz.
Papier, enz.
Scheepsbouw, voertuigen
Stoom- en andere machines
Textielnijverheid
Verlichting, olie, vernis, enz.
Voedings- en genotmiddelen
Winning metalen , turf, enz.
TOTAAL

23
13
8
2
5
6
10
2

Personen

Noord-Holland
Bedrijven

Personen

737
438
341
33
136
142
157
45

73
29
53
18
12
63
46

6822
829
2333
334
456
1761
1205

II

2
14
24

3
4
10
5
26

92
911
1343
333
1133
113

41
16
112
4

37
441
4224
1472
1613
1187
6530
69

119

5965

518

29313

II

Zuid-Holland
Bedrijven

Personen

81
52
56
23
10
89
48
2
4
5
30
37
83
35
162
5

2900
2474
1832
590
554
2477
1253
66
142
218
2879
3297
4244
2326
6958
87

722

32297

Zeeland
Bedrijven

4
3
5
4
5
4

I

4
2
7
I

10

52

0

Personen

65
46
71
32
41
123
87

14
903
61
100
14
511
14
2082

Z

t'I1

::c
~

'-<

»
»
;;0
to

0

t'I1

A

IV

0
0

w

Noord-Brabant
Bedrijven

Personen

Limburg
Bedrijven

Personen

TOTAAL
Bedrijven

~

Z
Personen

0

tTl

:;0
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Het aantal industriele middelgrote bedrijven (10-200 werkzame personen) bedroeg
2.479 (96,2 % van het totaal aantal ondernemingen exclusief het kleinbedrijf).
Daarin waren 86.397 personen werkzaam (66,7 % van het totaal aantal werkzame
personen exclusief het kleinbedrijf). Het aantal industrieIe grootbedrijven bedroeg
98 (3,80/0 van het totaal aantal ondernemingen). Daarin waren 43.133 (33,30/0)
personen werkzaam. Hoewel gedetailleerde cijfers over het kleinbedrijf ontbreken, kan zonder meer worden gesteld dat het kleinbedrijf in 1888-1890 nog sterk
overheerste. Een indicatie hiervoor vormt het al eerder genoemde totaalcijfer van
33.640 ondernemingen in 1874. Uitgaande van een totale werkzame beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid van 548.000 personen in 1889 zou dat betekenen dat ruim 76 procent van de industriele beroepsbevolking werkzaam was in het
kleinbedrijf, ruim 15 procent in het middelgrote bedrijf en iets minder dan 8 procent in het grootbedrijf.3O
Het aantal zeer grote industriele ondernemingen met 1.000 of meer werkzame
personen bedroeg in 1888-1890 slechts 5. Het gaat hierbij om de Glas- en aardewerkfabriek van P. Regout & Cie (3.209), de NV De Koninklijke Fabriek van
Stoom- en andere Werktuigen (1.587), de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij (1.345) en de Firma Van Heek & Co (1.224). Tot de top-5 behoort ook een
overheidsbedrijf namelijk de Rijksmarinewerf. Dertig jaar eerder - in 1858 - bedroeg het aantal industriele ondernemingen met 1.000 of meer werkzame personen nog twee namelijk de fabriek van stoom- en andere werktuigen van Paul van
Vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam, de voorloper van de NV Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen en de aardewerk- , glas-, kristal en
gasfabriek van P. Regout te Maastricht met 1.100 arbeiders. 31 Voor zover er van
industriesteden in Nederland kan worden gesproken, maakt Maastricht - mede
vanwege de diversiteit (aardewerk, glas, papier, tabak) - aanspraak op de tite! de
industriestad van Nederland. 32

30 Vijfennegentig jaar statistiek in tijdreeksen, 44.
31 Geudeker, Nijverheidsregistratuur in Nederland, 19-20. Volgens Brugmans: Van Vlissingen en Dudok van Heel in 1856 1.600 (De arbeidende klasse, 33) en voor Regout in
1856 1.400 (De arbeidende klasse, 38).
32 Brugmans stelde in Paardenkracht en mensenmacht dat de industrialisatie gepaard
ging met een centralisatie van de nijverheid. Volgens hem heeft het centralisatieverschijnsel zich in Nederland op minder markante wijze vertoond dan veelal elders: 'Nederland
heeft nimmer een grote industriestad gekend, waarvan rokende schoorstenen en wentelende wielen het enige kenmerk zijn; onze grote steden zijn altijd handelssteden en centra van
bestuur en cultuur geweest. Zelfs een echt industriegebied is ten onzent nimmer ontstaan'
(1.1. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 314). Met deze constatering doet Brugmans industriele centra in bijvoorbeeld Twente en de Zaanstreek tekort.
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Impressie van het terre in van de kristal-, glas- en aardewerkfabrieken van de
firma Petrus Regout aan de Boschstraat te Maastricht, gezien naar het westen
(1865). Op de voorgrond de binnenhaven, het 'Bassin', met het hoge gebouw van
de 'Cite Ouvriere', de roemruchte huurkazerne die in werkelijkheid op een andere
plek stond in het Boschstraatkwartier (bron: Sociaal Historisch Centrum voor
Limburg, Archief N. V. Sphinx-Ceramique vlh Petrus Regout, Chromolitho uit het
Album van P. Regout uit 1865).
Gegevens van de Rijksverzekeringsbank
In 1894 adviseerde de Staatscommissie-Rochussen de regering een wetsontwerp
in te dienen 'tot oplegging der verplichting aan werkgevers tot verzekering hunner
werklieden tegen geheele of gedeeltelijke, tijdelijke of blijvende invaliditeit, ten
gevolge van een ongeval bij den arbeid ( ... )' .33 Het duurde tot 2 januari 1901 voordat de Ongevallenwet in het Staatsblad verscheen. De wet trad in 1903 in werking.
De Ongevallenwet 1901 was een verzekering, op publiekrechtelijke grondslag,
van werklieden in verzekeringsplichtige bedrijven tegen geldelijke gevolgen van
ongevallen. De wet gaf een uitvoerige opsomming van de verzekeringsplichtige
bedrijven. Het gi ng hoofdzakelijk om bedrijven waarin werd gewerkt met krachtwerktuigen, stoom, gassen of ontplofbare en ontvlambare stoffen. De agrarische
sector, de zeevaart en de visserij bleven buiten de werking van de wet. De uitvoe33 Jacques van Gerwen, Zoeken naar Zekerheid, deelill. De Ontluikende Verzorgingsstaat. Overheid, vakbonden, werkgevers, ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen
/890-/945 (Amsterdam/Den Haag 2000) 161.
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ring van de Ongevallenwet werd opgedragen aan de Rijksverzekeringsbank. 34 In
1921 yond een belangrijke herziening van de Ongevallenwet plaats. Er kwam een
uitbreiding van de verzekeringsplicht tot in principe aile bedrijven, wederom met
uitzondering van de agrarische sector, de zeevaart en de visserij. 35 Vanaf 1903
verscheen jaarlijks een overzicht van het aantal verzekeringsplichtige bedrijven
uitgesplitst naar bedrijfsgrootte (op basis van werkzame personen) en economische activiteit. 36
Bij de cijfers van de Rijksverzekeringsbank moet het volgende worden opgemerkt.
Tot aan de herziening van de Ongevallenwet in 1921 hebben de cijfers alleen betrekking op 'gevaarlijke' ondernemingen in de nijverheids-, vervoers-, verkeers-,
handels- en dienstensector. 37 Het is aannemelijk dat vanwege de intentie van de
wet - bescherming van arbeiders werkzaam in ondernemingen die geacht moesten
worden een meer dan normaal risico voor ongevallen op te leveren - vooral middelgrote en grootbedrijven tot de verzekeringsplichtige ondernemingen werden
gerekend. Oit impliceert dat kleine en middelgrote bedrijven in ieder geval in de
statistieken tot 1921 zijn ondervertegenwoordigd. Bovendien wilen kleine en middelgrote ondernemingen om administratieve redenen in de beginjaren ondervertegenwoordigd zijn omdat zij om welke reden dan ook verzuimd hadden zich aan te
melden als verzekeringsplichtig bedrijf.3 8 Hierdoor was een vrij groot aantal verzekeringsplichtige ondernemingen in de eerste jaren na het in werking treden van
de Ongevallenwet nog niet bij de administratie van de Rijksverzekeringsbank bekend. Tussen 1903 en 1921 is door wetsaanpassingen en uitspraken van de Centrale Raad van Beroep het aantal verzekeringsplichtige ondernemingen en verzekerden per saldo uitgebreid. 39 Vanaf de herziening van de ongevallenwet van 1921
34 Daarnaast kregen werkgevers de bevoegdheid om het risico van de verzekering zelf te
dragen of onder te brengen bij een ' risicodragende maatschappij' of vereniging. De Rijksverzekeringsbank betaalde dan de schadevergoeding aan het ongevalslachtoffer en verhaalde het bedrag op de werkgeverieigenrisicodrager.
35 Naast de Ongevallenwet van 1901 kwamen afzonderlijk ongevallenwetten voor het
zeevaart- en zeevisserijbedrijf en de land- en tuinbouwsector tot stand.
36 Ongevallenstatistiek betreffende het kalenderjaar 1903 enz., Statistische laarcijfers
1903-1939.
37 De verzekeringsplichtige bedrijven staan omschreven in hoofdstuk II, artikel 10 van
de Ongevallenwet. Vaak wordt gesteld dat de Ongevallenwet uitsluitend betrekking had
op werknemers in industriele bedrijven, vandaar dat deze vaker wordt aangeduid met industriele ongevallenverzekering. Oat is dus niet het geval.
38 L.P. van der Does, De Economische beteekenis der sociale verzekering (Deventer 1946) 15.
39 De Ongevallenwet trad pas in 1903 in werking. De reden daarvoor was dat eerst de
rechtspraak in ongevallengeschillen moest worden geregeld. Dit gebeurde bij de Beroepswet
van 1902. Geschillen over de toepassing van de Ongevallenwet werden beslist door zogenaamde raden van beroep. Ais hoger-beroepscollege trad de Centrale Raad van Beroep op.
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vielen in principe aile ondernemingen behoudens die in de agrarische sector, de
zeevaart en de visserij onder de Ongevallenwet, waardoor het beeld vrij compleet
werd. In de woorden van L.P. van der Does: ' De statistiek der ondernemingen
geeft na dat jaar [1921] een vrijwel volledig beeld van den omvang van dat deel
van het Nederlandsche bedrijfsleven [de gehele industrie, handel, transport met
uitzondering van de zeescheepvaart]' .40 Deze constatering is juist voor zover het
verzekeringsplichtige bedrijven met personeel betrof. Het kleinbedrijf van zelfstandigen zonder personeel viel niet onder de wet. Verder is van belang op te
merken dat de aantallen werklieden in de statistiek van de Rijksverzekeringsbank
betrekking hebben op de zogenaamde type-werkJieden. Om bij de bepaling van
het aantal arbeiders de moeilijkheid te elimineren dat niet aile arbeiders even veel
dagen per jaar arbeid verrichten, creeerde men de fictie van type-arbeider. Dit is
een eenheid van 300 arbeidsdagen per jaar. Men telt dus aIle mandagen op en deelt
dit aantal door 300 en vindt zo het aantal type-arbeiders. 41
Welke waarde kan worden gehecht aan de statistische gegevens van de Rijksverzekeringsbank als bron voor de ontwikkeling van de bedrijfsgroottestructuur in
Nederland? De gegevens van de eerste jaren dienen met de nodige omzichtigheid
te worden gehanteerd omdat - zoals reeds eerder werd opgemerkt - bij het verzamel en van de statisti sche gegevens zich diverse moeilijkheden hebben voorgedaan. De relatieve stijging van het aantal bedrijven in de categorie kleinbedrijf tot
1915 is voor een belangrijk deel hierdoor veroorzaakt. Vanaf de wetswijziging in
1921 zijn de gegevens met name voor de categorie kleinbedrijf meer representatief.
Op grond van de cijfers van de Rijksverzekeringsbank in Tabel 5 kan in de
eerste plaats worden vastgesteld dat de bedrijfsgroottestructuur gedurende de periode 1906-1939 op basis van aantallen ondernemingen grotendeels ongewijzigd
is gebleven. De vrijwel onafgebroken groei van het totale aantal ondernemingen,
slechts onderbroken gedurende enkele oorlogsjaren en tijdens de crisisjaren 19321935, heeft geen gevolgen gehad voor de bedrijfsgroottestructuur.
Opvallende verschuivingen doen zich wei voor in de verdeling van de werkzame personen naar bedrijfsgroottecategorie. In 1906 zijn in het kleinbedrijf nog
steeds meer personen werkzaam dan in het grootbedrijf. Het aandeel werkzame
personen in de categorie kleinbedrijf laat vanaf 1906 een trendmatige daling zien.
Gedurende een groot deel van de hier besproken peri ode zijn relatief gezien de
meeste personen werkzaam in de categorie middelgrote bedrijven. De relatieve
groei in de categorie grootbedrijf is het sterkst. In de crisisjaren dertig worden de
geschetste trends tijdeJijk onderbroken. De verklaring voor dit verschijnsel is volgens Van der Does niet moeilijk te geven: 'In tijden van laagconjunctuur, welke
zich o.a. kan uiten in een teruggang van het aantal werklieden zoowel in kleine als
40 Van der Does, De Economische beteekenis der socia Ie verzekering, 15 .
41 Van der Does, De Economische beteekenis der sociale verzekering, 46 .
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Tabel 5. Bedrijisgroo ffe in de Nederlandse nijverheid op basis van gegevens van
de Rijksverzekeringsbank onderscheiden naar klein- (<10), middelgroot (10-199)
en grootbedrijf(> 200), absoluut en procentueel1906-1939
Kleinbedrijf
Bedrijven < 10

M iddenbedrij f
Bedrijven 10-199

%

1906
1910
19 15
1920
1925
1930
1935
1939

Bedrijven
Arbeiders
Bedrijven
Arbeiders
Bedrijven
Arbeiders
Bedrijven
Arbeiders
Bedrijven
Arbeiders
Bedrijven
Arbeiders
Bedrijven
Arbeiders
Bedrijven
Arbeiders

54001
1367 11
61831
123265
70329
122172
69428
131 8 17
92723
184098
98366
20427 1
102148
165831
103767
173428

86,7
27.5
87,9
25,5
89,4
22,9
86,7
18 ,3
89,8
23 ,7
89,0
2 1,7
91,3
22,4
90,3
19, 1

Grootbedrijf
Bedrijven > 200

%

7980
2426 19
8240
228546
8012
238297
10128
317091
10024
314 154
11614
37 1282
9294
306820
10508
351912

12,8
48 ,8
11,7
47,4
10,2
44,7
12 ,7
44,0
9.7
40.4
10,5
39,4
8,3
41 ,5
9,1
38 ,8

TOTAAL

%

257
117008
276
130759
350
172290
498
271869
492
279325
585
366132
480
266359
635
382705

0,4
23 ,6
0,4
27. 1
0.4
32,3
0,6
37 ,7
0.5
35.9
0,5
38,9
0,4
36,0
0.6
42 , 1

62238
496338
70347
482570
7869 1
532759
80054
720777
103239
777577
110565
941685
111922
739010
114910
908045

Bronnen: Ongevallenstatistiek betrejj'ende het kalenderjaar 1903 enz., Statistische Jaarcijters 1903-1939.

in groote ondernemingen zal in het algemeen een grootere verschuiving plaatsvinden van ondernemingen uit hoogere naar lagere klassen plaatsvinden dan omgekeerd. C... ) Bij toeneming der bedrijvigheid ziet men een beweging in tegengestelde richting ' .42 Wanneer de trends gedurende de periode 1906-1939 in verband
wordt gebracht met de cijfers van 1888-1890 ontrolt zich het volgende beeld:
- een aanhoudende daling van het aandeel werkzame person en in het kleinbedrijf;
- eerst een sterke toename van het aandeel werkzame personen in het middelgrote bedrijf vanaf 1888-1890 tot in de eerste jaren van de twintigste eeuw en vervolgens ook in deze bedrijfsgroottecategorie een trendmatige daling en
- vanaf 1888-1890 een relatief sterke stijging van het aandeel werkzame personen in de categorie grootbedrijf.
Op grond van het aantal werkzame person en is het middelgrote bedrijf in de
nijverheid lange tijd de grootste werkverschaffer. Eerst aan het einde van de jaren
42 Van der Does, De Economische beteekenis del' sociale ve rzekering, 21.
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Personeel van de afdeling fai"encerie van de Maastrichtse aardewerkfabriek N. V
Societe Ceramique, circa 1912 (bran: Sociaal Historisch Centrum voor Limburg,
Archief N. V Sphinx-Ceramique v/h Petrus Regout, Album gemaakt bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de N. V Societe Ceramique en het 50-jarig
directeurschap van de heer Victor Jaune z).

dertig neemt, op basis van de gegevens van de Rijksverzekeringsbank, het industrieel grootbedrijf de rol van grootste werkverschaffer in de industriele sector over
met een aandeel van ruim 42 procent van het aantal werkzame personen. Ten slotte
dient nogmaals benadrukt te worden dat het aantal zelfstandigen zonder personeel
niet in de cijfers van de Rijksverzekeringsbank zijn vertegenwoordigd hetgeen
een belangrijke vertekening geeft van het kleinbedrijf. Dankzij de bedrijfstelling
van 1930 kan de kwantitatieve omvang van het kleinbedrijf nader worden gepreciseerd.

De Bedrijfstelling van 1930
In Nederland vond op 31 december 1930 voor de eerste maa1 een bedrijfstelling
plaats. Vergeleken met andere ge'industrialiseerde landen die al in de eerste helft
van de negentiende eeuw een begin hadden gemaakt met het houden van periodieke tellingen was Nederland daarmee vrij laat. 43 De resultaten van de bedrijfstelling
43 De bedrijfstelling van 1930 bevat geen gegevens over de landbouw omdat in 1930
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van 1930 zijn om diverse redenen niet geheel vergelijkbaar met de gegevens van
de Rijksverzekeringsbank.44 Zo werd in de bedrijfstelling een andere grootte-indeling gehanteerd dan bij de Rijksverzekeringsbank. Ook de nomenc1atuur in de
bedrijfstelling en de ongevallenstatistiek was niet identiek. Een andere reden is dat
een zeer groot aantal kleine ondernemingen zander personeel niet in de ongevallenstatistiek is opgenomen. Het totale verschil bedraagt voor 1930 ruim 200.000
ondernemingen. Zoals uit het navolgende nog zal blijken gaat het hierbij grotendeels om bedrijven zander personeel. Op basis van de bedrijfstelling van 1930
bedroeg dit aantaI226.700. Vergelijking van de andere grootte-klassen in de ongevallenstatistiek en de bedrijfstelling geeft minder markante verschillen te zien. 45
Uit de cijfers van de Rijksverzekeringsbank voor 1930 blijkt dat het industriele
grootbedrijf (met 200 en meer werkzame personen) 0,5 van het totaal ondernemingen omvatte. Hierin was 38,9 procent van de industriele beroepsbevolking
werkzaam. In de bedrijfstelling van 1930 bedragen deze cijfers respectievelijk 0,3
en 33,8 (zie Tabel 6). Nederland telde in 1930 precies 100 ondernemingen met
meer dan 1.000 person en van wie 61 in de nijverheid. De bedrijfstakken met de
meeste zeer grote bedrijven (1.000 en meer werkzame personen) waren respectievelijk de textielnijverheid (16), de metaalnijverheid, scheeps- en rijtuigbouw (16)
en de voedings- en genotmiddelenindustrie (12).46
In 86 procent van de getelde industriele ondernemingen met ten hoogste 5 personen (bedrijfshoofden meegeteld) was 25,6 procent van de industriele beroepsbevolking werkzaam vol gens de bedrijfstelling van 1930. Wanneer gemakshalve
wordt aangenomen dat de resterende 35,6 procent van de werkzame beroepsbevolking werkzaam was in het middelgrote bedrijf dan betekent dit dat in 1930 het
grootbedrijf met een aandeel van 38,8 procent de grootste werkverschaffer in de
industriele sector was geworden.
Van de in totaal 395.400 ondernemingen in Nederland in 1930 (met andere woorden de nijverheid, handel s- en dienstensector exclusief de landbouwsector) waren
183.400 of 49 procent eenmanszaken, dat wil zeggen zaken waarin uitsluitend het
hoofd van de onderneming werkzaam was. Het aantal ondernemingen dat zander

door de Directie van de Landbouw een afzonderlijke landbouwtelling gehouden werd .
Geudeker, 67-71, EJ. Fischer, 1.L.l.M. van Gerwen en G. Reudink, Slap voor Slap. Een
proeve van macro-selectie inzake Nederlandse bedrijfsarchieven (A msterdam/Zeist 1994)
75-81. Zie ook: J. Atsma, 'Bedrijfstellingen 1930-1978' , in: J.G.SJ. van Maarseveen (red.)
Aigemene tellingen in de twintigste eeuw (VoorburglHeerien 2002) 225-288.
44 Van der Does, De Economische beteekenis der sociale verzekering, 29 e.v ..
45 Ibidem, 32 , zie ook tabe l 8 op pagina's 34 en 35. Op grond va n de bedrijfstelling zijn
voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven exclusief de landbouw 100 ondernemingen met
meer dan 1.000 personen geteld , volgens de ongevallenstatistiek waren dat er 106.
46 Bedrijfstelling 1930, deel III , 110-111.

Tabel 6. De bedrijfsgrootte in de Nederlandse nijverheid in 1930 op basis van de gegevens van de Rijksverzekeringsbank en
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personeel werkte, lag evenwel hoger. Tezamen met 7.800 ondernemingen waarin
de twee daarin werkzame personen beiden bedrijfshoofd, dus compagnon waren
en 35.500 ondernemingen waarin het bedrijfshoofd uitsluitend door zijn (haar)
echtgeno(o)t(e) werd bijgestaan, bedroeg het totaal 226.700 ondernemingen zonder personeel, dat is 57 procent van het totaal.
98 procent van de ondernemingen hadden slechts een vestiging. Het aantal werkzame personen daarin bedroeg 69 procent. Er waren 5.500 ondernemingen met 2
tot 4 vestigingen (1 procent van het totaal ondernemingen met 14 procent van het
aantal werkzame personen) , 620 met 5-50 vestigingen (0, I procent van het totaal
aantal ondernemingen met 10,4 procent van het aantal werkzame personen) en 35
met meer dan 50 vestigingen (0,01 procent van het totaal aantal ondernemingen
met 6 procent van het aantal werkzame personen). De ondernemingen met het
grootste aantal vestigingen werden aangetroffen in de sectoren handel en verkeer
en in het bank- en kredietwezen. Het aantal industriele ondernemingen met meer
dan 50 vestigingen betrof vier broodfabrieken, drie boter- en kaasfabrieken, een
margarinefabriek en een sigarenfabriek, die respectievelijk 355, 207, 294 en 65
vestigingen (vrijwel allemaal winkels) hadden.47
Wat betreft de rechtsvorm van de ondernemingen blijkt uit de bedrijfstelling dat
91 procent van aile ondernemingen eigendom was van natuurlijke personen of
burgerlijke maatschappen. Daarin was 43 procent van alle personen werkzaam.
Slechts 3 procent van de ondernemingen had de juridische vorm van naamloze
vennootschap. Daarin was 36 procent van de getelde personen werkzaam. De overige percentages bedroegen: vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen 5 procent (13 procent werkzame personen), 0,5 procent cooperaties
(2 procent werkzame personen) , 0,2 procent overheidsbedrijven (5 procent werkzame personen). De naamloze vennootschap werd vooral aangetroffen bij de grote
ondernemingen.

3. Een evenwichtig beeld en nieuwe perspectieven
Het relatieve gewicht van respectievelijk het klein-, middelgrote en grootbedrijf
kan op drie manieren worden geduid: in absolute aantallen, in aantallen werkzame
personen en in de toegevoegde waarde (bijdrage aan het BBP). Dat in absolute
aantallen het klein- en het middelgrote bedrijfhet meest dominant is, spreekt voor
zich. Dat is ook nu nog steeds het geval en zal altijd zo blijven. Om het relatieve
be lang van het klein-, middelgroot en grootbedrijf verder te duiden is het van belang om naar de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde te kijken. Helaas zijn
voor de peri ode tot 1940 geen gegevens over de toegevoegde waarde per groottecategorie beschikbaar. Wat betreft de werkgelegenheid kan op basis van de gege47 Bedri)fstelling 1930, deellIl, 112.
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yens van de Rijksverzekeringsbank en de bedrijfstelling worden geconcludeerd
dat het middelgrote bedrijf tot omstreeks 1930 relatief de grootste werkverschaffer was in de industriele sector. In de jaren dertig is het grootbedrijf deze positie
gaan overnemen. In dit opzicht kan gesproken worden van de relatieve 'dominantie van het grootbedrijf'. Wanneer de tegenstelling midden- en kleinbedrijf (mkb)
enerzijds en grootbedrijf anderzijds wordt gehanteerd, is in de jaren dertig het
mkb echter nog steeds dominant.
Om het relatieve belang van het grootbedrijf en dan met name het zeer grote
bedrijf v66r 1940 (in absolute aantallen) te duiden, is het goed te bedenken dat dit
aantal relatief zeer klein was. Ais met captains of industry bedoeld worden ondernemers van zeer grote industriele bedrijven (met l.000 of meer werkzame personen) dan betekent dat deze tijdens de diverse steekjaren v66r 1940 nog geen 100
bedroegen. Het hoogste aantal werd bereikt in 1930 respectievelijk 61 (volgens de
bedrijfstelling) en 73 (volgens gegevens Rijksverzekeringsbank).48
In het onderzoek naar het Nederlandse bedrijfsleven heeft tot nu toe sterk de
nadruk gelegen op het - vaak succesvolle - industriele grootbedrijf. Voor het schetsen van een evenwichtig beeld van het Nederlandse bedrijfsleven dient ook het
klein- en middelgrote bedrijf, tot nu toe stiefmoederlijk bedeelde sectoren, bij het
onderzoek te worden betrokken. BeJangrijke vragen in dit verband zijn: Wat is de
aard van het midden - en kleinbedrijf? Welke bijdrage heeft het midden- en kleinbedrijf aan de Nederlandse economie geleverd zowel wat betreft toegevoegde
waarde en als bron van werkgelegenheid?49 Welke overlevingsstrategie hanteerde
het klein- en middenbedrijf in de 'strijd' tegen de opkomst van het grootbedrijf?
De Amerikaanse bedrijfshistoricus M .G. Blackford heef! gewezen op het belang van specialisatie en flexibiliteit in de overlevingsstrategie van kleine en middelgrote ondernemingen. Kleine ondernemingen - zowel in de industriele als in de
dienstverlenende sector - 'schakelen' de directe concurrentie uit door zich te specialiseren en hun eigen niche te creeren: 'whether for a small -scale cotton textile
manufacturer during the 1880's or for a small producer of computer software a
century later, specialization, combined with flexibility, seemed to offer the most
fruitful strategy for coextistence with larger firms. In manufacturing, this strategy
often entailed the employment of well-trained and -educated workers able to improve their work process and the use of the most up-to-date technologies. '50
48 Ter vergelijking in de tijd: 2 in 1854,5 in 1888-1890 en 18 in 1906 .
49 Tot in de jaren zestig van de 20e eeuw werd gesproken over 'de middenstand', vervo1gens over 'ondernemers in het mkb'. Wie werd daarmee aangeduid? 'De maatschappelijke
groepering der zelfstandige, risicodragende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
op het gebied van handel , nijverheid en dienstverlening' . Tot 1959 gaat het om bedrijfsvestigingen met maximaallO werknemers; vanaf 1959 tot maximaal 25; vanaf 196950;
vanaf het begin van de jaren zeventig maximaal 100. Agrarische en openbare nutsbedrijyen vallen buiten de definitie .
50 Blackford, A history of small business in America (New York 1991) 122-125.
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Volgens Blackford zien middenstanders hun ondernemingen 'as vehicles for their
socioeconomic advancement', 'profits and economic growth have been important
goals for people starting small businesses. Significantly, however, those goals have
not been the only, or perhaps even the dominant ones. Small business owners have
also sought independence, combined with a comfortable economic life for their
family, as much as they have sought rapid individual economic ascendance. Of
course, few attained all they desired . Small businesses have always led perilous
lives , with relatively few lasting more than about five years' .5 1
Een zelfde onevenwichtigheid geldt voor het onderzoek naar ondernemers en
ondernemerschap. Er is in Nederland nog betrekkelijk weinig onderzoek gedaan
naar ondernemers en ondernemerschap. Voor zover dat weI is gebeurd, zijn vooral
ondernemers in het middelgroot- en grootbedrijf onderwerp van onderzoek geweest. Een voorbeeld hiervan is de schets die H.W. Lambers eind jaren vijftig
maakte van de opkomst van het industriele grootbedrijf en de daarmee gewijzigde
rol en taken van de industriele ondernemer in de eerste helft van de twintigste
eeuw. Ook in de ondernemersbiografie domineren de grote industrielen. Zo schetste
W. Wennekes in De Aartsvaders de biografieen - van de in zijn ogen vergeten grondleggers van de Nederlandse economie. S2 Zijn biografie-bundel staat bol van
de superlatieven en typeringen: uitzonderlijke persoonlijkheden, duivelskunstenaars, ras-ondernemers, scheppers van commerciele kunstwerken , stuk voor stuk
rusteloze zielen met de haast manische behoefte om iets blijvends te creeren.
Door de gerichtheid op de grote industriele ondernemers dreigt een eenzijdig
beeld te ontstaan . Evenmin als er sprake is van de Nederlandse arbeidersbeweging
kan er gesproken worden van de Nederlandse ondernemer. Zo zijn er bijvoorbeeld
verschillen tussen ondernemers in het klein-, midden- en grootbedrijf waar het
gaat om de invulling van de ondernemersfunctie en hun ambities. IlIustratief in dit
verband is het onderzoek van de socioloog 1.H. Pompe naar kleine zelfstandigen
veelal zonder personeel. S3 Hij concludeerde dat 'middenstander zijn ' een manier
van denken en van leven is waarbij vakmanschap, zelfstandigheid en de medewerking van de familie een zeer belangrijke rol spelen. Middenstanders in zijn onderzoek zijn in de eerste plaats gericht op het voortbestaan van hun onderneming en
niet op expansie en groei. Zelfstandigheid, het zelf kunnen beslissen, eigen baas
zijn, betekenen veel voor hen. Centraal in hun denken staan eigendom en bezit en
51 Blackford, A history of small business in America, 122.
52 W. Wennekes, De Aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven (AmsterdamJAntwerpen 1993).
53 1.H. Pompe, De kleine middenstand in Nederland. Een vergelijkende studie tussen de
oude en de nieuwe middenstand (Deventer 1980). Vit de bedrijfstelling van 1930 blijkt dat
het gaat om bijna 360.000 bedrijven, waarvan ruim 133.000 in de nijverheidssector. Het is
niet onbelangrijk om vast te stell en dat de meeste ondernemers v66r 1940 geen werkgevers waren: 57 procent van het totaal aantal ondernemingen in 1930 werkte zander personee!.
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een zekere trots dat ze het op eigen kracht en zonder steun van anderen kunnen
rooien. Volgens Pompe vormt de kleine middenstand, hoewel zeer heterogeen van
samenstelling, toch duidelijk een 'klasse' apart met specifieke eigen denkbeelden.
De uitspraak 'liever kleine baas dan grote knecht' geeft goed het belang van de
zelfstandigheid aan. Volgens A. Zwaard behoort het zelfstandig besJissingen kunnen nemen tot een van de redenen voor de positieve motivatie om zelf een bedrijf
te starten: 'De ondernemer creeert vaak een eigen, veilig eiland en voelt er niets
voor om te groeien, daar dit verantwoordelijkheid en afhankelijkheid met zich
meebrengt. Hij verwerpt dus eigenJijk de kapitaJistische ethiek van groei en concurrentie.'54 Uit nader onderzoek zal moeten blijken wat de overeenkomsten en
verschillen zijn tussen de motieven en ambities van ondernemers in het klein-,
middelgrote en grootbedrijf. Een andere interessante onderzoeksvraag is welk aandeel van de starters die doorgaans binnenkwamen in de categorie kleinbedrijf weI
de ambitie hadden om hun ondernemjng uit te bouwen en welke factoren bepalend
zijn geweest voor hun succes of falen.
De dominantie van het kleinbedrijf (in absolute aantallen) maakt ook inzichtelijk dat de grens tussen ondernemerschap en loonafhankelijkheid niet altijd scherp
te trekken is. Inmiddels is duidelijk geworden dat arbeiders in een gelndustrialiseerde samenleving niet automatisch voor het socialisme kozen. Zich aansluiten
bij een (socialistische) arbeidersbeweging is maar een van de vele strategische
keuzes die een arbeider kan maken. Andere keuzes kunnen zijn: een wit voetje
halen bij de baas of voorman, een stukje land bewerken, een commensaal in huis
nemen, sparen, in militaire dienst gaan, verhuizen, zich tot de liefdadigheid wenden, stelen, een goed huwelijk nastreven of door onderwijs hoger zien te komenY
Tot het keuze-assortiment van de arbeider behoort ook het stichten van een eigen
bedrijf. Met de kwantitatieve gegevens van het aantal zeer kleinschalige bedrijven
kan een beeld worden geschetst van dat deel van de totale beroepsbevolking dat
kennelijk voor een dergeJijke 'strategie' koos. Met aanvullend onderzoek kan
worden vastgesteld welke omstandigheden en/of overwegingen aan deze keuzeeen eigen bedrijf te beginnen als alternatieve overlevingsstrategie - ten grondslag
hebben gelegen: werkloosheid, de behoefte aan een zelfstandig bestaan waarin het
lot in eigen handen genomen kan worden, het slecht naar de zin hebben bij een
baas of toeval. Andere relevante vragen in dit verband zijn: hoe succesvol waren
de nieuwe starters die met een geringe investering een handel, winkel of ambachtsbedrijfbegonnen? Wie wisten zich te handhaven? Welke kleine zelfstandigen slaagden erin hun bedrijf verder uit te bouwen? Welke ondernemers vielen uiteindelijk
weer terug op hun oude positie als loonafhankelijke arbeider?
54 A. Zwaard, 'De startende ondernemer', in: A. Walravens en A. Zwaard, ZelJstandig
werken en ondernemen in middelgrote en kleine ondernemingen (Delft 1985) 216-217.
55 Lex Heerma van Voss, Why is there no socialism in the Netherlands. De Nederlandse
arbeidersklasse in de twintigste eeuw (Amsterdam 2002) 9.
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4. Conclusie
Het door Van Zanden en Van Riel geschetste beeld van moderne economische
groei a la Kutznets dient op basis van de in dit artikel gepresenteerde cijfers te
worden aangepast c.g. genuanceerd. De cijfers tonen aan dat structurele veranderingen in de beroepsstructuur en in de bedrijfsgroottestructuur zich niet in de jaren
zestig en zeventig, maar later, na 1890, voltrekken. In de jaren zestig en zeventig
kan ondanks de opmars van de stoommachine in bepaalde industriele sectoren nog
niet gesproken worden van ingrijpende veranderingen in de bedrijfsgroottestructuur van de Nederlandse industrie. Evenmin kan worden vastgesteld dat in de jaren zestig en zeventig technologische veranderingen in de industrie al ingrijpende
wijzigingen in de institutionele structuur van de economie tot gevolg hadden. Ook
deze dateren van later, na 1890.56 Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat
structuurveranderingen (beroepsstructuur en bedrijfsgroottestructuur) niet tegelijkertijd met, maar pas optreden nadat de industriele sector een groeiversnelling in
de jaren zestig en zeventig heeft laten zien.
Bij de datering van de industrialisatie van Nederland is het vervolgens de vraag
waaraan een groter belang wordt gehecht: aan de industriele groeiversnelling in de
jaren zestig en zeventig of de structurele veranderingen na 1890. Wij zijn van
mening dat de structurele veranderingen zwaarder wegen en kiezen derhalve voor
de oude periodisering van De Jonge, die daarmee voor ons allerminst een gepasseerd station is.
Met behulp van de gepresenteerde cijfers kan tevens de ontwikkeling van de
bedrijfsgroottestructuur - en daarmee het relatieve belang van het klein-, middelgrote en grootbedrijf - na 1888- 1890 tot 1940 nader worden gepreciseerd. De
bedrijfsgroottestructuur op basis van absolute aantallen bedrijven is nagenoeg
onveranderd gebleven. Belangrijke verschuivingen hebben zich wei voltrokken
waar het gaat om de werkgelegenheid: een aanhoudende daling van het aandeel
werkzame personen in het kleinbedrijf, vanaf 1888-1890 tot in de eerste jaren van
de twintigste eeuw een sterke toename van het aandeel werkzame personen in het
middelgrote bedrijf en vervolgens ook in deze bedrijfsgroottecategorie een trendmatige daJing en vanaf 1888- 1890 een relatief sterke stijging van het aandeel werkzame personen in de categorie grootbedrijf. Op basis van aantallen werkzame personen was het middelgrote bedrijf tot omstreeks 1930 de grootste werkverschaffer
in de industriele sector in Nederland. In de jaren dertig nam het grootbedrijf deze
positie over. Wanneer de tegenstelling midden- en kleinbedrijf (mkb) enerzijds en
grootbedrijf anderzijds wordt gehanteerd, is in de jaren dertig het mkb echter nog
steeds dominant.

56 Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 302 .
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Op basis van het aantal bedrijven en het aantal werkzame personen kan worden
vastgesteld dat het industriele grootbedrijf in het proces van moderne economische groei een minder prominente rol heeft gespeeld dan tot nu toe doorgaans
werd voorgesteld of gesuggereerd. Het industrialisatieproces - vanwege de geleideJijkheid waarmee dit proces zich voltrok is er allerminst sprake van een revolutie - dat zich vanaf 1890 tot de jaren dertig voltrok, werd vooral gedragen door het
klein- en middelgrote bedrijf.
Met name onder invloed van A.D. Chandler en de succes-stories van enkele
captains of industry en de bekende Nederlandse multinationale ondernemingen
zijn vooral de industriele grootbedrijven in de schijnwerpers komen te staan. De
rol van het klein- en middeIgrote bedrijf evenaIs van de ondernemers in deze ondernemingen is daardoor sterk onderbelicht gebleven. Een correctie van dit onevenwichtige beeld is dan ook op z' n plaats.
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Bijlage 1. Top 100 van Nederlandse bedrijven in 1888-1890 op basis van aantallen werkzame personen
Rec htsvorm

Aanlal

Naam bedrijf

Prov incie

Sector

Personen

in diensl

ves tigingen

P. Rego ul e n Cie.

Limburg

Aardewerk,

3209

diamant elc
2

NY 1871

NY De Ko n.Fabriek van Stoom-

Noord-Holland Scheepsbouw,

3

NY

1587

voerwigen , CIlZ.

en andere Werk tuigcn

Nede rl andsc he Sloombool-Maalschappij

Zuid- Holland

SlOom en andere 1345

machi nes
4

Firma Va n Heck en Co.

Overijssel

Texlie lnijverheid 1224

5

Firma H.P. Gelderman en Zoo n

Overijsse l

Texlielnijverheid

859

Kon ink lijke Maalsc happij De Sche lde

Zeeland

Scheepsbouw,

8 10

6

NY 1875

voertu igen

NY

NY De Almelosche Stoomspin nerij ,

Ove rij ssc l

T ex ticl nijverheid

806

Weverij en Ververij

8
9

NY 1884

Firma Ter Horsl en Co.

Ove rijsse l

Textiel nijverheid

798

NY Yeenendaa lsche Stoomspinnerij en

Ulrec hl

Texliel nijverheid

774

Aardewe rk,

764

Weverij
10

Soc iete Ceramique

Li mbu rg

diam antetc

II

NY 1888

Yereenigde Nederlandsche Lucifersfabrieken

Noord-B rabant Che mische

745

industri e

12

NY

Koninklijke Sloomweverij Ie Nijverda l

Overijssel

13

NY

Holl andsche IJ zeren Spoorweg Maalschapp ij

Noord-Holland Sloom- en

Texlie lnij verhe id

Firma L.J. Ent hoven en Co.

Zuid- Holland

737
734

andere machines
14

Bewerki ng

727

melalen

c.F. Stork en Co.

15

O ve rijssel

16

NY

Leidsc he Ka loenmaalschappij vlh De Heijder en Co.2

17

NY

NY Suc reries de Breda el Bergen op Zoom

Textielnijverheid

720

Zuid-Holland

676

Texlielnijverheid
2

Noord-Brabant Voedings- en

63 1

genotmidde len
18

W.A. Scho lten

8

Gron ingcn

Voedings- en

534

genolmiddelen

19

I mpe ria l Continenta l Gas Association

4

Noo rd- Ho ll and Vcri ichling, olie,

520

vern is. cnz.

20

NY 1875

Kon. Nederlandsche papierfabriek

21

NY

Maalsc happij

22

NY

101

Exp loitalie va n

Limburg

Papier, enz.

2

Ove rijssel

Sloom- en andere 497

2

Zuid- Ho lland

Staatsspoorwegen

NY De Stearinekaarsenfabriek Gouda

518

mach ine s
Ve rli chti ng,oli e.

497

vernis, enz.

23

Firma Arntzenius. lannink en Co.

Overij ssel

Text iel nijverheid

491
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Rechtsvorm

Naam bedrijf

Aantal

Provincie

Sector

Personen

vestigingen

24

Koninklijke Cacaofabriek C.J. va n Houten en Zoo n4

167

in dienst

Noord-Holl and

Voedings ~

en

487

genotm iddelen

25
26

NY

Firma Gebrs. Scholten en Co.

Overijsse i

Tex tielnijverheid

485

Apolio, NY de Stearinekaarsenfabriek

Zuid-Holiand

Verlichting, alie,

469

vernis, enz.

27

NY

28
29

NY 1879

NY De Hengelosche Bontweverij

Overijssel

Textielnijverheid

460

Firma S.J. Spanjaard

Overijssel

Text ielnij verheid

456

Maatsc happij De Maas

Zuid-Holland

Scheepsbouw,

4 19

voe rtui gen

30
31

Firma Blijdenstein en Co.

NY

Nederlandsche Rijnspoorweg Maatschappij

4

Overijssel

Textielnijverhe id

417

Utrecht

Stoam en andere

413

machines

32

NY

NY Diamantslijpers Maatschappij

Noord-Holla nd

Aardewerk.

408

diamant. glas, enz.
33

Mignot en De Block

Noord-Brabant

Voedings- en

377

genotm iddelen

34

Louis Dobbelman

Zuid-Holland

Voedings- en

375

genotmiddelen
35

Gebr. Stork en Co.

Overijssel

Stoom- en andere

352

mach ines

36

NY

NY De Wester Suikerraffinaderij

Noo rd -Holland

Voedings- en

351

genotm idde len

37

NY

Amstel Suikerraffinaderij

Noord-Holla nd

Voedings- en

350

genotm iddelen

38

Firma G. lannink en Zonen

Overij sse l

Textielnijverheid

343

39

Firma J.F. Scholten en Zoo n

Overijssel

Textielnijverheid

335

NV De Twemsche Bontweverij

Overijssel

Textielnijverheid

334

S.M. de Vries en Zoon

Noord- Holland

Aardewerk,

33 1

40
41

NY

diamanl , g las, enz.

42

Firma A.F. Sm ulders

Utrecht

Stoam en andere

323

machines

43

Firm a Ter Kuil e en Morsman

Overijssel

Textielnijve rheid

3 15

Spakler en Tetterode

Noord-Holland

Voedings- en

3 15

genotm iddeJen

45

Koninkiijke Fabriek van Was kaarsen

Noord-Holland

Verlichting,o ii e,

3 14

vernis, enz.

46

Firma D. lordaan en Zonen

Overijssei

Textielnij verheid

47

Domaniale

Limburg

Winnen van metal en, 307

48

Firm a Gebrs. Pal the

Overij sse l

309

zout, turf, enz.
KJeding en
reiniging

298
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Rechtsvorm

Aantal

Naam bedrijf

Provincie

Sector

Personen

vesti gingen

Gebrs. Boas Jzn.

in dienst

Noord-Holland

Aardewerk,

298

diamant, glas, cnz.

50

NY

NY De Rotterdamsche Suikerraffinaderij

Z uid-Holland

294

Voedings- en

genotmiddelen
P.E van Vlissingen en Co.

Noord-Brabant

Textielnijverheid

294

52

Geb r. Van Wijk en Co .

Z uid-Holland

Textielnijverheid

291

53

Frima AJ. ten Hoopen en Zoon

Gelderland

Textielnijverheid

287

54

Coster. Firma W.E.

Noord-Holland

Aardewerk .

diamant. glas. enz.

273

Maatschappij tot vz def KOI1. Deventer

Overijssel

Texlielnijverheid

271

Voedings- en

269

55

NY

Tapijtfabriek
Firm a Dresselhuijs en Nieuwenhuijsen

56

Gelderland

(Sigarenfab ri ek Tri o)

J.H. Thone

57

genotmiddelen

Dre nthe

Aardewerk.

265

diumant etc.
58

NY

NY Hollandsc he Suikerrafinaderij

Noord-Holland

Voedings- e n

265

genotm iddelen

59

1. en K. Smit

Zu id- Holland

264

Scheepsbouw.
voertu igen

60

F irma leekel. Mijnssen en Co.

Z uid - Holland

263

Aardewerk,
diamant, glas. enz.

61

Jan se n en Tilanu s

Overijssel

Textielnijverheid

260

62

Firma H. ten Calc Hzn. en Co.

OverijsseJ

Textielnijverheid

258

63

H. Hedeman Jr.

Overijssel

Text ielnijverheid

256

64

Firma Wed. D.S. va n Sc huppen en ZOOI1

Utrecht

Textielnijverheid

253

Machinefabriek Breda v/h Backer Rueb

Noord-Brabanl

Stoom- en andere

252

WA. Blokhuis

Zuid- Holland

65

NY 1884

mach ines

66

248

Voedings- en

genotmiddelen
67

Firma WJ. van der Boor

Zuid-Holland

247

Voedings- en
genotmiddelen

68

NY

69

241

Hilversulllsche Stoo mspinn erij en -weve rij

Noord-Holl and

Textielnijverheid

Firma Gebrs. Van Heek

Overijssel

Texlielnijverheid

236

Bogaerls en Zo nen

Noord-Brabant

Textielnijverheid

236

71

NY 1866

IJ ze rgielerij De Prins van Oranje

Z uid- Holland

Bewerking melalen 235

72

NY

NY De Haarlemsche Katoenmaatschappij

Noord-Holland

Texlielnijverheid

233

G. Ribbius Peltier Jr.

Utrecht

Voeding s- en

231

73

ge notmiddelen
SJ. van Beek Millendona

Noord-Holland

B. Bergman Carels

Noord-Holland

23 1

Aardewerk.
diamant, gla s.
Voedings- en

genotmiddelen

C Il Z.

231

VAN GERWEN EN SEEGERS INDUSTRIALISATIE EN GROOTBEDRIJF

Rechlsvorm

Aam a l

Naam bedrijf

Provincie

Seclor

169

Personen

ves tigingen

NV

NY Nederlandsche Gi st- en Spiritusfabrie k

in diensl

Z uid - Ho lland

Voedings- en

231

genotmiddelen

77

NV

Noo rd -Ho ll and

N Y Stoo mmee lfabri ek De Amste l e n

78

Firma Lurm ans en Co.

Voedin gs- en

230

genotmiddelen

Broodfabrie k De Haan

4

Noo rd- Brabanl

Voedings- en

229

geno lmi ddelen

Firma Joh. Enschede en Zonen

79

2

Noo rd- Ho lland

Boek- en stee n-

226

dru kkerijen

J. Eweg

N oo rd -Holland

Aardewerk.

226

di amant. glas. enz.
Firm a Staa l en Haaim eijer

Noord-Holland

HouI- en sIroo-

226

bewerking

82

Firma Van Raesfe ld de BOlh e n Co.

Gelderland

Bewerkin g metalen

222

(G ielerij Vulcaansoord)

NV De Neder landsc he Kat oellspinne rij

Overij ssel

Text ie ln ijve rhe id

2 18

84

M .J . va n de Waa l en Co.

Noo rd -Ho ll and

Kled in g en

2 16

85

D.L. va n Mo ppes

Noord-Ho ll and

83

NV

reiniging

Aardewerk ,

2 15

diamant, glas. enz.
86

NV

Gastel sche Beetwortelsuikerfabrie k

Noord - Braban l

Voedings- en

2 13

genotmiddelen

87

Firma H. en B. Scholten

O ve rij sse l

Tex ti elnij ve rheid

206

88

Firma Gebs. Van Bes t

Noord · Brabant

Voedin gs· en

203

F. H euman en C o.

Noo rd- Brabanl

genotmiddelen
Voedin gs· en

203

genotmidde len

90

Wed. L.B . va n Em bde n en Zoon

Noord- Ho ll and

Aardewe rk ,

202

diamant. glas. ell z.

91

F irma H .F. G . Kratzerste in

Noord - Ho ll and

Aard ewerk,

20 1

di amanl. g las. enz.

92

NV

NV Gooisc he Bee l wo rlelsui kerfabri ek

Noo rd - Ho lland

Voedin gs· en

200

genolmiddelen
Firm a L aan e, Rog ier, Da ve rve ldt en Co.

Noord·Brabant

Voedin gs- en

200

genotmidde len

94

Bensdorp en Co.

Noord-Holl and

Voedin gs- en

199

gen otmi ddelen

95

H . Roulin a

Noord-Ho ll and

Aardewerk,

198

diamant, glas . ell z.

96

NV

Ho utrijk e n Po lane n (N V Suike rfabrie k Ho ll and )

Noord -Ho ll and

Voedin gs- en

196

genotmiddelen

97

L. Sm it en Z oon

Z uid- Ho ll and

Sc hee psbo uw,
voertui gen

195
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Rechtsvo rm

Naam bedrijf

Aa nwl

Prov inc ie

Sector

98

NV

NV Cul e mborgsc he Glasfabrie k

Personen

in dienst

vesti gin gen

Ge lderland

Aardewerk,

194

di amanL gia s, en z.

99

Gebs. Z. en S. Ru de lshei m

Noord -Holland

A ardewe rk ,

193

di al11 anL glas. enz.

100 N V

Heineken's Bi erbrouwerij M aat schappij

Noord-Holland

Voedin gs -

192

en genoll11idd elen
C .J . va n Vo ll enh ove n en Co.

Noord-H oll and

Voedings-

192

en genotl11idde len

NB In deze top-IOO zijn de overheidsbedrijven buiten beschouwing gelaten.
Rechtsvorm op basis van De Nederlandsche Naamloze Vennootschappen. M.A.H.
van Nierop (red.) deel 1890 (Amsterdam (892).

VIII

Nederlandse uitgevers op de intemationale markt,
1960-1990
DICK VAN LENTE

1. Inleidingl
Nederland kent een lange traditie van bedrijvigheid op de internationale markt,
van de zeventiende-eeuwse graan- en textielhandelaren tot tegenwoordige multinationals als Shell , Philips en Unilever. 2 Een deel van die bedrijvigheid bestond
uit de handel in boeken. In de zeventiende en achttiende eeuw waren Nederlandse
drukkers en uitgevers prominent vertegenwoordigd op de grote boekenbeurzen in
Frankfurt en Leipzig 3 , tegenwoordig behoren Reed-Elsevier, een Engels-Nederlandse firma, en Wolters-Kluwer tot de grootste uitgevers ter wereld. Tot voor kort

De schrijver dankt dr. P.E.L.J Soetaert voor zijn waardevolle commentaar, dr. F. de
Goey en dr. Keetie Sluyterman voor hun deskundige hulp bij de studie van economisch
historische problemen, de redactie en referees van het NEHA-laarboek voor hun adviezen
en vooral Henk Demoet, voor de verscheidene gesprekken waarin hij me, als voormalig
uitgever en manager van een grote uitgeverij, de uitgeverswereld enigszins leerde begrijpen zoals boeken dat nooit kunnen doen.
2 F. de Goey, 'Dutch overseas investments in the very long run (c. 1600-1900)', in: R.
van Hoesel en R. Narula (eds.) , Multinational enterprises from the Netherlands (London
1999) 32-60, vooral 37. B.P.A. Gales en K.E. Sluyterman, 'Outward bound. The rise of
Dutch multinationals ', in: G. Jones en H.G. Schroter (eds.), The rise of multinationals in
continental Europe, (Aldershot 1993) 65-98.
3 Het is onmogelijk het Nederlandse aandeel in die markt te berekenen. Zie Rietje van
Vliet, ' Nederlandse boekverkopers op de Buchmesse te Leipzig in de achttiende eeuw',
in: laarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 9 (2002) 89-109; R. Chartier, 'Magasin
de l' univers ou magasin de la RepubJique? Le commerce du livre Neerlandais aux XVIIe
et XVIIIe siecles', in: C. Berkvens-Stevelinck e.a. (eds.), Le magasin de l 'univers. The
Dutch Republic as the centre of the European book trade (Leiden 1992),289-307.
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hoorde ook VNU in dit rijtje thuis, maar recent heeft dit concern zijn publieksbladen en schoolboeken verkocht en is zich gaan richten op marketing-informatie.
Er loopt echter geen rechte lijn van de zeventiende eeuw naar het heden. Van de
Franse tijd tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw beperkten Nederlandse
uitgevers zich grotendeels tot de thuismarkt. De prominente rol die enkele Nederlandse uitgevers nu in de wereld spelen is dus een betrekkelijk recent verschijnsel.
Dit artikel is een poging om die ontwikkeling te beschrijven en interpreteren. De
volgende paragraaf geeft een kort overzicht van de Nederlandse internationale
boekhandel, van de vroeg-moderne tijd tot heden . Dan voigt een beschrijving van
de internationalisering van twee Nederlandse uitgeverijen , Kluwer en Elsevier,
tijdens het laatste kwart van de twintigste eeuw.4 Tenslotte trachten we deze ontwikkeling te verklaren. Terwijl de internationale rol van Nederlandse uitgevers in
de zeventiende en achttiende eeuw vooral gestalte kreeg door de export van boeken, internationaliseerden Kluwer en Elsevier met name door buitenlandse uitgevers over te nemen . Hoe is deze strategie te verklaren? Waarom internationaliseerden juist deze bedrijven en waarom gebeurde dat vooral na 1970?

2. De Nederlandse internationale boekhandel van de zestiende eeuw tot heden 5
Tussen het midden van de zestiende en het midden van de zeventiende eeuw nam
het aantal boekhandelaars en drukkers in de Republiek snel toe. 6 Veel boeken verschenen in het Latijn of in een buitenlandse taal en werden in het buitenland verkocht. De prominente rol van Nederlandse boekhandelaars op de internationale
markt wordt meestal toegeschreven aan de godsdienstoorlogen en de Dertigjarige
oorlog, die in de omringende landen de productie verlamden , en aan de relatief
zwakke censuur in de Republiek. Toen in de achttiende eeuw de binnenlandse rust
in de grote buurlanden was teruggekeerd en de censuur, in elk geval in Frankrijk
en Engeland, mindel' streng werd, ging de Nederlandse internationale boekhandel
achteruit, tegelijk, zoals bekend, met veel andere bedrijfstakken in de Republiek .7
De Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) en Napoleons Continentale Stelsel (1806)
waren zware slagen voor de Nederlandse economie. Na de Franse tijd brak een
peri ode van internationaal protectionisme aan, waardoor de buitenlandse handel
zich niet goed kon herstellen.
Het gevolg van deze ontwikkelingen was dat Nederlandse uitgevers vanaf de
late achttiende eeuw vrijwel uitsluitend werkten voor de binnenlandse markt. 8 Het
enige boek dat op grote schaal werd uitgevoerd, en wei naar de eigen kolonie
Nederlands-Indie, was de Bijbel - en handel kunnen we dat moeilijk noemen .9 Tot
de jaren zestig van de twintigste eeuw bleef de Nederlandse positie in de internationale boekhandel marginaal. lO De binnenlandse boekenmarkt groeide daarente-
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gen spectaculair, vooral in de twintigste eeuw en met name na de Tweede Wereldoorlog. Dat was het gevolg van een sterke bevolkingsgroei (van 5 miljoen in 1900
naar 12 miljoen in de jaren zestig), en een toename van de welvaart, de vrije tijd en
het opleidingsniveau van de bevolking.11 In de jaren 1930 vormden schoolboeken
een derde van het totale aantal verkochte boeken en de uitgevers ervan (zoals
Wolters, Noordhoff en Starn) waren de grootste in Nederland. Veel van deze bedrijven kwamen later bij elkaar in de multinational Wolters Kluwer. 12Na de Tweede Wereldoorlog waren het de uitgevers van wetenschappelijke, vak- en, opnieuw,
schoolboeken die de snelste groei vertoonden.
Gegevens over de export van boeken tot de jaren zestig zijn niet beschikbaar,
maar die moet heel beperkt zijn geweest. 13 Nederlands-Indie was in de jaren dertig
een belangrijke markt voor schoolboeken geworden (ongeveer een kwart van die
boeken ging erheen 14), maar na de Indonesische onafuankelijkheid in 1949 was
dat afgelopen. Het Nederlandse koloniale bewind heeft er nooit naar gestreefd, het
4 Paul Soetaert, bibliothecari s van de Rotterdamse universiteitsbibliotheek, wees me op
Swets & Zeitlinger en Martinus Nijhoff, die tot de grootste distributeurs van wetenschappelijke tijdschriften ter wereld behoren. Dit onderwerp is nog niet onderzocht.
5 16de tot 18de eeuw: P. Hoftijzer en O. Lankhorst, Drukkers, boekverkopers en lezers
tijdens de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding (Den Haag
2000, 2e druk) 119-123; A. Baggerman, Een lot uit de loteri). Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtsefirmas A. Blusse en Zoon, 1745-1823 (Den Haag 2000) 71 -75.
19de eeuw: A.C. Kruseman, Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen
boekhandel in de halve eeuw 1830-1880 2 delen (Amsterdam 1886-1887); H. Furstner,
Geschichte des Niederliindischen Buchhandels (Wiesbaden 1985). 20e eeuw: R.E.M. van
den Brink, Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland,
1938-/985 (Leiden 1987).
6 J. de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne
economische groei (Amsterdam 1995) 374.
7 Zie De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815 en J. Israel, The Dutch Republic. Its rise, greatness, andfall (Oxford 1995) voor analyses van deze neergang.
8 Kruseman, Bouwstoffen, II, 737-746. Volgens de Britse officiele statistieken werd een
groot deel van de ge'importeerde boeken versnipperd voor de papierindustrie! (745).
9 Kruseman Bouwstoffen, II, 761 v.; c.F. Gronemeijer, Gedenkboek Nederlandsch Bijbelgenootschap 1814-1914 (Amsterdam 1914) hoofdstuk II. Zo werden 20000 exemplaren in het Javaans gedrukt door Spin in Amsterdam in 1860 (Gronemeijer, Gedenkboek,
71).
10 Van den Brink, Economische structuur, 52-84, 424.
II Geringe toename van het aantal algemene boeken 1938-1960, sterke groei na 1960:
Van den Brink, Economische structuur, 290, 305-307.
12 Van den Brink, Economische structuur, 69, tabel p. 80.
13 Vgl. H. Kockelkorn, Papier-, papierwaren-, grafische industrie en uitgeverijen. Een
geschiedenis en bronnenoverzicht (Amsterdam 1993) 36.
14 Van den Brink, Economische structuur, 54, 68, 77.
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Nederlands tot de dominante taal te maken in Indie. De invoer van boeken in het
Indonesisch werd in 1954 verboden en de Indonesische branche van Wolters, die
er een bloeiend bedrijf had opgezet, werd in 1959 genationaliseerd. '5 De enige
belangrijke buitenlandse markt die toen overbleef was Vlaanderen, met een bevolking ongeveer half zo groot als de Nederlandse. Er was een heel beperkte export
naar Zuid-Afrika en Suriname. 16
Rond 1985 was de situatie dramatisch veranderd. In dat jaar werd ruim een
vijfde van de omzet van de tien grootste Nederlandse uitgevers gerealiseerd in het
buitenland. 17 Die internationalisering was deel van een algemene trend in WestEuropa en de Verenigde Staten. Ze yond plaats in een periode waarin het de uitgeverijen, ondanks een recessie aan het begin van de jaren tachtig, voor de wind
ging. De drukwerkproductie in de meeste landen van de Europese Unie verdubbelde bijna tussen 1984 en 1993. 18 Uitgeverijen behoorden tot de meest winstgevende bedrijven in Europa en de Verenigde Staten. 19 Het aandeel van drie Nederlandse bedrijven in deze ontwikkeling was opmerkelijk. VNU, Kluwer en Elsevier
groeiden na 1970 uit tot ondernemingen die zich konden meten met de hele groten
op de wereldmarkt, zoals Pearson, Springer en Hachette. 20 In 1987 realiseerde
Kluwer een derde van zijn verkopen in het buitenland en Elsevier ongeveer de
helft. 2 1 Hoe hadden zij deze positie bereikt? We onderzoeken dat aan de hand van
twee van de grote drie, Kluwer en Elsevier, omdat hun fondsen het meest internationaal waren en omdat hun strategieen van internationalisering het meest verschilden, zodat we een vergelijking kunnen maken. Bovendien kenden deze bedrijven heel verschillende managementstijlen en dus ook verschillende strategieen
van internationale expansie. We zullen trachten die verschillen te beschrijven en
verklaren.

15 Van den Brink, Economische slructuur, 178.
16 Van den Brink, Economische structuur, III, 178.
17 Van den Brink, Economische structuur, 451-2.
18 M. de Boer, Management of media morphosis (Rotterdam 2000) 82; European Union,
Competitiveness of the European Union publishing industries (Luxembourg 2000) 29, 54;
J. Feather, ' Book publishing in Britain: an overview ' , in: Media, culture and society 15/2
(1993) 169: een groei van 57,1 % in dejaarlijkse titelproductie tussen 1975 en 1991.
19 The Financial Times, 20 januari, 1995, geciteerd in De Boer, Management of mediamorphosis , 83 . Amerikaanse cijfers voor 1988 in A.N. Greco, ' Mergers and acquisitions
in publishing 1984-1988: some public policy issues', in: Book research quarterly 5/3 (1989)
37.
20 Zie de lijst van de grootste multinationals in 1992 in Graham , ' Multinaltional publishing', in: P.G . Altbach en E.S. Hoshino (eds.), International book publishing. An encyclopedia (London 1995) 250.
21 J. de Vries, Four windows of opportunity. A study in publishing (Amsterdam 1995) 20.
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3. Kluwer 22
In 1889 richtte de onderwijzer Aebele Everts Kluwer (1861-1933) een uitgeverij
op in Yeendam. Twee jaar later verplaatste hij die naar Deventer. Kluwer publiceerde schoolboeken, kinderboeken, een gratis wekelijks advertentieblad voor
Nederlandse ondernemers, Vraag en Aanbod, en technische werken, bijvoorbeeld
over gas- en benzinemotoren en over telefonie. In 1909 begon hij een zeer succesvolle serie over belasting, De Vakstudie, bedoeld om ambtenaren, notarissen en
ondernemers op de hoogte te houden van de snelle ontwikkelingen in de wetgeving op dit gebied. Abonnees konden de supplementen die vervolgens verschenen
op de juiste plaatsen in het oorspronkelijke werk inplakken ('de plakstudie' werd
Kluwers uitgave dan ook wei genoemd 23). Het was dus een belangrijke vernieuwing, toen Kluwer beginjaren twintig zijn naslagwerken in losbladige vorm ging
uitbrengen, een type publicatie waarin hij zich een bijna-monopolie verwierf.2 4
Net als de meeste drukkerijen en uitgeverijen bleef Kluwer tot in de jaren vijftig
eigendom van de familie. Het bedrijf werd geleid door Kluwers drie zonen en twee
schoonzonen (met hun echtgenotes als stu wende krachten op de achtergrond, volgens een intieme getuige 25 ).
In 1957 yond een belangrijke verandering plaats. Om verdere groei van het bedrijf mogelijk te maken werd, op aandrang van onder meer de huisbankier, een
beroep gedaan op de Nederlandse Participatiemaatschappij . Deze instelling was
opgericht om de industrialisatie te bevorderen.26 Met kapitaal van een aantal banken en verzekeringsmaatschappijen, alsook van de overheid en de Nederlandse
Bank, hielp zij bedrijven aan krediet die moeilijk aan kapitaal konden komen,
bijvoorbeeld omdat het geen beursgenoteerde NY's waren. Elsevier was in die
22 Van den Brink, Economische structuur, 94-99, 179vv. ; W. Beusekamp en 1. Schoonbrood, De overval van Elsevier op Kluwer (Amsterdam 1987) 20-34, passim . W. Coster,
Denker tussen vraag en aanbod. Aebele Everts Kluwer: 1861-1933. Onderwijzer, boekhandelaar, uitgever (Deventer 1989). l aarverslagen 1966-1986 (beschikbaar in de bibliotheek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam). 1. Kist, 'The Netherlands in the European Community ', in: Book research quarterly 6/3 (1990) 11-23, geeft een indruk van de
denkbeelden van een belangrijk man in de raad van bestuur van Wolters Kluwer eind jaren
tachtig.
23 De Vries, Four windows, 97 .
24 1.W. Schot e.a. (ed.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel I (Zutphen
1998) 231-232. Goede uiteenzetting over het losbladige systeem: Van den Brink, Economische structuur, 322.
25 Beusekamp en Schoon brood, De overval, 28.
26 W.J. Dercksen, industrialisatiepolitiek rondom de jaren vijftig (Assen 1988) 142. Van
den Brink, Economische slrUCluur, 137-8; D.P. Blok e.a. (ed.), Algemene Geschiedenis
der Nederlanden (Haarlem 1982) IS , 175 . Interview met H. Demoet, voorheen directeuruitgever bij Wolters Kluwer, 1 mei 2001.
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jaren de enige uitgevers-NV waarvan de aandelen op de Amsterdamse beurs verhandeld werden. Particuliere banken beschouwden investeren in uitgeverijen in
het algemeen als te risicovol. 27
Niet aileen kapitaal werd van buitenaf aangetrokken. De leiding van het bedrijf
kwam voor het eerst in handen van een manager van buiten de familie: 1.M. Gorter, die eerder had gewerkt voor plantages in Nederlands-Indie en in de Leidse
textielindustrie. Gorter begon meteen een groot aantal Nederlandse drukkerijen en
uitgeverijen op te kopen. Tien jaar later was Kluwer een van de grootste uitgeversbedrijven in Nederland. Het aantal werknemers groeide van 340 in 1957, aan het
begin van Gorters directeurschap, tot 1700 toen hij in 1969 met pensioen ging. 28
De winst groeide gestaag. In 1967 werd het bedrijf ge'introduceerd op de beurs,
teneinde kapitaal aan te trekken voor verdere acquisities, met name in de Verenigde Staten en Groot-Brittannie. 29 De familieleden trokken zich langzamerhand terug uit de firma, de laatsten in 1970 en 1972. Het bedrijf werd nu geleid door
professionele managers, die in dure auto's randreden en hoge salarissen verdienden: met de omvang en de financiele basis veranderde ook de bedrijfscultuur totaal.
De buitenlandse expansie yond geleideJijk en, zoals de jaarverslagen melden,
'voorzichtig' plaats. 3o Net als andere grate uitgevers, zoals Elsevier en Samsom,
bezat Kluwer reeds een vestiging in Belgie, voor de Vlaamse markt. Ook was er
een dochterbedrijfje in Lausanne, waar Franstalige schoolboeken werden uitgegeyen. De uitbreiding naar het buitenland kwam echter pas goed op gang, toen Kluwer in 1967 een Nederl ands bedrijf overnam dat reeds actief was op de Duitse
markt: H. Starn, uitgever van technische werken. In 1970 volgde Martinus Nijhoff,
een wetenschappelijke uitgeverij, die grotendeels op de Engelstalige markt gericht
was. Begin jaren zeventig werd een dochterbedrijf van Starn opgericht in Birmingham en begon Kluwer een joint venture met Harrap in Londen , uitgever van losbladige juridische werken. In 1973 en 1974 werden Kommentator Verlag in Frankfurt en Metzner Verlag overgenomen, beide uitgevers van losbladige en reguliere
juridische werken. In 1974 werd 19 procent van de concernomzet in het buitenland gerealiseerd. 3 1 In de jaren daarna werd dit beleid van behoedzame expansie
voortgezet. Vooral kleine uitgevers van leerboeken en medische en juridische wer27 P. Nijhoff Asser, 'Consolidation, internationalisation, and the future of publishing: a
scenario' , in: Book research quarterly, 5/3 (1989) 52.
28 De Vries, Four windows, 179.
29 R. Vermeulen en Ph. De Wit, Onder uitgevers. De onstuitbare opkomst van Pierre
Vinken, de honger van Elsevier, de fusie met Reed, het succes, de stroppen, de interne
machtsstrijd, de neergang (N ijmegen z.j. [2000]) 53.
30 Kluwer, jaarverslage n 1979, 9; 1980, 9.
31 Bedrijfsarchief Wolters Kluwer, archief Wolters Samsom, map WSG 460, ' Bijlage op
internationalisatie Kluwer' , (1975), p. 2.
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ken werden overgenomen, aanvankeJijk vooral in Groot-Brittannie en Duitsland,
in de jaren tachtig ook in Frankrijk en de Verenigde Staten. 32
Bij buitenlandse overnames ging het bedrijf op verschillende manieren te werk.
Een manager kon de opdracht krijgen de fondsen (uitgaven) te bestuderen van
buitenlandse uitgevers die op verwante terreinen werkzaam waren (de boekenbeurs in Frankfurt leende zich daar uitstekend voor). Aan de leiding van het bedrijf rapporteerde hij welke daarvan goed in Kluwers activiteiten zouden passen. 33
Voor overnames in Duitsland maakte Kluwer ook gebruik van de Industrie-Vermittlungsdienst van de Deutsche Bank, die gegevens verzamelde over voor Kluwer interessante bedrijven en de eerste contacten legde met overname-kandidaten. 34 Werd een bedrijf overgenomen, dan werd het in Kluwer ingepast: bepaalde
soorten uitgaven werden gestopt en de leiding van het bedrijf diende de Kluwerstijl van management over te nemen, maar overigens kon het bedrijf tamelijk onafhankeJijk opereren. ' . .. (A)t Kluwer', zo meldde hetjaarverslag van 1975, 'operational and entrepreneurial responsibilities are primarily delegated to the managers
of operating companies - each functioning as independently as possible.' 35 Kluwers uitgaven verschenen grotendeels in de plaatselijke talen. De gestaag toenemende Europese regelgeving leidde tot een stroom nation ale wetgeving in de landen van de EU, waardoor er een grote vraag was naar juridische naslagwerken,
vanouds Kluwers specialiteit. Het bedrijf etaleerde zijn nieuwe internationale elan
in zijn sinds 1975 veelluxueuzer uitgevoerde jaarverslagen, voorzien van illustraties, gemaakt door bekende kunstenaars. De namen van aIle bedrijven die tot het
concern behoorden stonden op de omslag.
De recessie van begin jaren tachtig trof de boekenbranche hard, niet aileen in
Nederland, maar in de hele westerse wereld. De markt voor encyclopedieen storUe
in, de verkoop van algemene boeken Jiep terug, evenals de advertentie-inkomsten,
die essentieel waren voor tijdschriften en kranten. Bezuinigingen op het onderwijs
ondermijnden de markt voor de educatieve uitgaven. Drukkerijen kampten met
overcapaciteit, terwijl dure investeringen in nieuwe apparatuur nodig waren . Op al
deze gebieden was Kluwer actief en derhalve was hard ingrijpen geboden. Drukkerijen , boekhandels en uitgevers van algemene boeken werden verkocht of geliquideerd. Kluwer ging zich steeds meer richten op de meest winstgevende mark-

32 Bijvoorbeeld jaarverslagen 1984, 1990.
33 Henk Demoet interview, I mei 200 I.
34 Bedrijfsarchief Wolters Kluwer, Amsterdam, archief van B. Zevenbergen, voorzitter
van de hoofddirectie, code 6630, microfilm 473, nrs. 28-99, briefwisseling tussen Zevenbergen en vertegenwoordigers van de Deutsche Bank, augustus - oktober 1977.
35 Jaarverslag 1975, 22 ; vgl. jaarverslagen 1969, 18; 1970,7; 1973, 8, 1990 (Wolters
KJuwer), 21-23. De wijsheid van deze aanpak werd onderstreept in een rapport van consultants van McKinsey, die in 1975 advies uitbrachten over de StructuUf van het bedrijf in
verb and met de internationale uitbreiding. Ook daarover hetjaarverslag van 1975.
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ten: STM (science, technology, medicine), vakbladen en werken voor het onderwijs (waaronder ook elektronische media en de organisatie van cursussen). Men
sprak van 'return to core business ' en ' retreat from conglomeracy' - een algemene
trend in die tijd.36 De decentrale management-stijl werd echter gehandhaafd, omdat Kluwer grote waarde hechtte aan de deskundigheid van plaatselijke managers,
die beter dan de centrale leiding in staat waren op de lokale markt in te spelen. Een
' management information system ' werd ontwikkeld teneinde een 'intensieve dialoog tussen het centrale management en de managers van de afzonderlijke eenheden mogelijk te maken .'37 Het was vooral aan de internationale activiteiten te danken dat het bedrijf, ondanks de recessie, bleef groeien. De volgende tabel brengt
de toenemende betekenis van die activiteiten in beeld.
Tabel 1. Jaarlijkse omzet en personeel in Nederland en in het buitenland: Kluwer

1980-1986
Jaar

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
19801986

Omzet
in mIn
gulden

676
750
785
825
892
958
966

Toename

11 %
5%
5%
8%
7%
1%
43 %

Omzet
in het
buitenland
134
147
171
209
236
272
269

Toename

10%
16%
22%
13%
15 %
-1 %
101 %

Werknemers

4102
4127
4117
4027
4082
4090
4034

Toename

1%
0%
-2%
1%
0%
-1 %
-2%

Werknemers
buitenland
392
414
498
535
581
641
787

Toename

6%
20%
7%
9%
10%
23%
101%

Bron: Kluwer, Jaarverslagen 1980-198638

We zien dat Kluwer een steeds groter deel van zijn omzet in het buitenland realiseerde. Terwijl het totale aantal werknemers in de eerste helft van de jaren tachtig
licht daalde, verdubbelde het aantal werknemers in het buitenland. Overigens bestonden de raad van commissarissen en de raad van bestuur gedurende de gehele
36 P.K. Jagersma, Multinationalisatie van Nederlandse dienstenondernemingen (Tilburg
1994) 122v. ; De Vries, Four windows , 142-143. Reed verkocht bijvoorbeeld zijn papieren verffabrieken, Thomson zijn olie, etc. : G. Graham, 'Multinational publishing' , 244.
37 Wolters Kluwer jaarverslag, 21-23.
38 Omzet is hier gedefinieerd als 'Omzet aan derden. '
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periode vrijwel helemaal uit Nederlanders. Gegevens over de geografische spreiding van de aandelen staan niet in de jaarverslagen. De enige vermelding in die
richting is te vinden in hetjaarverslag van Wolters Kluwer uit 1990: in datjaar was
het percentage van de aandelen dat in buitenlandse handen was gestegen van 27
naar 53 procent, verspreid over 40 landen. 39 Dat was echter drie jaar na een ingrijpen de herverdeling van de aandelen, die het gevolg was van een poging van Elsevier tot 'vijandige overname' van het bedrijf in 1987. Elsevier had getracht een
meerderheidsaandeel in Kluwer te verwerven teneinde een betere basis te hebben
voor expansie in het buitenland, maar was afgetroefd door Wolters Samsom, een
combinatie van de uitgevers Wolters, Noordhoff en Samsom, die een sterke marktpositie hadden in respectievelijk schoolboeken, wetenschappelijke publicaties en
juridische werken. Het nieuwe concern, Wolters Kluwer, had een ongeveer even
grote omzet als Elsevier.

4. Eisevier40
Elsevier werd in 1880 als naamloze vennootschap opgericht door de Rotterdamse
boekhandelaar George Robbers (de naam ontleende hij aan de beroemde uitgeverij uit de Gouden Eeuw, die in 1712 was opgeheven). De aandelen werden niet op
de beurs verhandeld en een groot deel ervan was in handen van Robbers en zijn
zoons. In 1929 werd de leiding van het bedrijf overgedragen aan de journalist J.P.
Klautz. Elsevier leed in die jaren grote verliezen en het was Klautz' grote verdienste dat hij het bedrijf in de jaren dertig weer winstgevend maakte, door werken uit
te brengen waarnaar een grote vraag bleek te bestaan. Dat was in de eerste plaats
een nieuwe editie van Winkler Prins' Encyclopaedie, waarmee Elsevier eind negentiende eeuw naam had gemaakt. Daarnaast wist hij een aantal romanschrijvers
aan de uitgeverij te verbinden die een groot lezerspubliek bleken aan te spreken,
zoals mevrouw Szekely-Lulofs, schrijfster van een zeer kritische roman over het
leven van de rubberplanters in Nederlands-Indie (Rubber werd oOk met veel succes verfilmd) en vooral Jan de Hartog, wiens Hollands Glorie kort na de Duitse
inval verscheen en een doorslaand succes was, tot de bezetter het verbood. Kort na
de oorlog maakte Elsevier grote winsten met een nieuwe uitgave van de Winkler
Prins, waarvan 10.000 exemplaren bij intekening waren verkocht en die het be-

39 Jaarverslag Wolters Kluwer, 15.
40 Belangrijkste bronnen: R. Vermeulen en Ph. De Wit, Onder uitgevers; J.P. Klautz, In
de ban van mijn schaduw (Huizen z.j. [1987]); Beusekamp en Schoon brood, De aanval;
Van den Brink, Economische structuur, jaarverslagen van het bedrijf 1947-1986 (beschikbaar in de bibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam).
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drijf zeven miljoen gulden opleverde, en met een nieuw weekblad, Elseviers Weekblad, dat spoedig een oplage had van 100.000. 41
Al snel na zijn aantreden bij Elsevier besloot Klautz dat het Nederlandse taalgebied te klein was en dat het bedrijf zich dus op de buitenlandse markt moest richten.42 Hij begon het werk uit te geven van Duitse joodse geleerden die onder het
nazi-regime niet meer konden publiceren. Hij was niet de enige Nederlandse uitgever die zich ontfermde over schrijvers die met de nazi's in botsing waren gekomen: Querido en Allert de Lange zijn de bekendste voorbeelden van uitgevers die
hetzelfde deden voor literaire schrijvers zoals Dablin, de gebroeders Mann en
Bertold Brecht. 43 In de wetenschappen was Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog toonaangevend, het Duits was een belangrijke wetenschappelijke taal en Springer was een van de meest prominente wetenschappelijke uitgevers ter wereld. 44
Het lag dus om meerdere redenen voor de hand dat Klautz zich in de eerste plaats
op Duitsland richtte. Zijn eerste grote succes was de Engelstalige versie van een
Duits chemisch naslagwerk, Organic chemistry, dat uitstekend verkocht, vooral
nadat de auteur, Paul Karrer, de Nobel-prijs had gewonnen (in 1937, voor onderzoek naar vitaminen). Klautz verwierf bij de grote Duitse wetenschappelijke uitgevers, Springer, Thieme en Akademische Verlagsgesellschaft, de rechten voor de
Engelse vertaling van verscheidene standaardwerken. Maar daarna mislukten al
Klautz' internationale activiteiten. In het licht van Eiseviers latere successen op de
internationale markt is het interessant om in elk geval een van die vroege mislukkingen wat nader te bekijken. Ik kies de meest dramatische, die Klautz in 1953 zijn
baan kostte. 45
41 Van den Brink, Economische structuur, 286.
42 Dit overzicht is gebaseerd op de niet zeer onpartijdige herinneringen van Klautz, In de
ban van mijn schaduw, vooral 79, 86, II0v. , 148, 197-8, 208-213 , 220, en op 1.K.W. van
Leeuwen, 'The decisive years for international science publishing in the Netherlands after
the second world war' , in: A.1. Meadows (ed.) , Development of science publishing in
Europe (Amsterdam 1980) 256.
43 M.H . WUrzner, 'De Duitse emigrantenliteratuur in Nederland, 1933-1940', in: K. Dittrich e.a. (red.) , Berlijn-Amsterdam 1920-1940. Wisselwerkingen (Amsterdam 1982) 114115.

44 Over de prominente positie van het Duits als wetenschappelijke taal ook A.1. Meadows,
'European science publishing and the United States', in: A.1. Meadows (ed.), Development of science publishing in Europe (Amsterdam 1980) 241 .
45 De volgende ondernemingen beschrijft Klautz ook nog in zijn autobiografie. In 1939
hielp hij de joodse biochemicus en boekhandelaar Maurits Dekker een dochteronderneming te beginnen in New York. Deze maakte zich los van Elsevier. Dekker werkte samen
met E. Proskauer, die bij de Akademische Verlagsgesellschaft had gewerkt. Vol gens Van
Leeuwen , The decisive years ', 257 , was het bedrijf succesvol, maar Klautz zegt dat het
faalde door slecht management na de oorlog. Verder poogde Klautz een chemisch naslagwerk op te zetten , een opvolger van de beroemde maar achterhaalde Beilstein. Hij nam de
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Kort na de oorlog begon Klautz een dochteronderneming in Houston, in Texas. De
keuze van deze voor het veroveren van de Amerikaanse markt weinig voor de
hand liggende plaats was het gevolg van een toevallige ontmoeting. Klautz' vertrouwde in dergelijke zaken altijd op zijn intultie. Hij ging een samenwerkingsverband aan met een bedrijfje dat werken van de plaatselijke medische faculteit uitgaf. Samen zouden zij het Amerikaanse publiek veroveren met een populaire
medische encyclopedie. Klautz trok een aantal gerenommeerde auteurs aan, schakelde een duur reclamebureau in en liet 40.000 exemplaren drukken. De recensies
waren positief, maar slechts 20 procent van de boeken werd verkocht. Het project
lijkt, als we afgaan op KJautz' verslag ervan in zijn memoires, een soort persoonlijke obsessie te zijn geworden. Hij was vaak in de Verenigde Staten en vervreemdde
van zijn naaste medewerkers. Die hadden weinig vertrouwen in de onderneming
en besloten, hem aan de kant te zetten.
De overige internationale activiteiten van Elsevier waren beperkt. Vee I encyclopedieen werden verkocht in Belgie, waar Elsevier, net als andere grote uitgevers,
een verkoopkantoor had. In 1945 startte Klautz een nieuwe tak in zijn bedrijf,
Elsevier's Wetenschappelijke Uitgeverij (EWU), teneinde zijn vooroorlogse acti viteiten op dit gebied voort te zetten. Het eerste wetenschappelijke tijdschrift dat
hij publiceerde, de Biochimica et Biophysica Acta (vanaf 1947) had, net als Klautz'
eerdere ondernemingen, zijn oorsprong in het werk van een Duits geleerde, Carl
Oppenheimer, wiens tijdschrift Enzymologia in 1941 door de Duitsers was opgeheven. 46 De eerste jaren werkte EWU voor een kleine internationale markt en maakte
nauwelijks winst.
Klautz' opvolger, R.E.M. van den Brink, was uit heel ander hout gesneden. Terwijl Klautz erg trots was op zijn literaire fonds, zijn meer winstgevende ondernemingen soms beschouwde als middelen om romans te publiceren, prat ging op zijn
intui"tie en afkeer van academische economen, en zichzelf in zijn memoires presenteerde als 'coach, biechtvader, persoonlijk adviseur en bankier ' van zijn auteurs, mikte de econoom Van den Brink op een gestage winstgevendheid van het
bedrijf. In de jaarverslagen schreef hij doorwrochte analyses van de boekenmarkt,
waarin de zorg om een crisis als die van de jaren dertig voortdurend aanwezig was.
Van den Brink betoogde dat encyclopedieen, die bij intekening werden verkocht
en een inkomstenbron waren over verscheidene jaren, een dempend effect hebben
op de conjunctuur (bijvoorbeeld de recessies tijdens de Koreacrisis in 1950 en die
in 1957). Hetzelfde zou gelden voor wetenschappelijke boeken en artikelen; vooral de laatste, omdat tijdschriften eveneens per abonnement worden verkocht en
dus al van tevoren zijn betaald. Wetenschappelijk werk scheen in tijden van lichte
rechten over van Springer toen de joodse hoofdredacteur het werk onmogeJijk werd gemaakt. Dat dit mislukte wijt Klautz aan de oorlog. Springer nam vervolgens de rechten
weer over.
46 Elsevier jaarverslag 1955, 13 .
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recessie zelfs beter te verkopen. Het was minder gevoelig voor de concurrentie
van het nieuwe medium televisie dan fictie en algemene tijdschriften. Van den
Brink meende zelfs dat de televisie de verkoop van encyclopedieen zou bevorderen , omdat het publiek nieuwsgierig werd gemaakt naar allerlei onderwerpen.47
Kortom, Van den Brink voerde een 'anticyclisch' uitgeefbeleid. De introductie
van de aandelen van Elsevier op de Amsterdamse effectenbeurs, in 1952, versterkte dit uiteraard. Een hele serie encyclopedische werken (voor onder meer de vrouw,
voor de landbouw, de techniek) en wetenschappelijke publicaties voor de internationale markt gingen de ruggengraat van het bedrijf vormen - naast een aantal zeer
populaire auteurs, zoals de immer productieve Jan de Hartog.
De wetenschappelijke uitgeverij was ' booming business' na de oorlog.48 De geallieerden hadden hun overwinning voor een belangrijk deel te danken aan nieuwe
technologie, waarin massaal was gei'nvesteerd, zoals radar, de atoombom en computers. Tijdens de Koude Oorlog gold wetenschappelijk-technische ontwikkeling
nog steeds als de sleutel tot economisch succes en militaire veiligheid. Universiteiten werden daarom beschouwd als de intellectuele krachtcentrales van de maatschappij. De beste manier om de welvaart te bevorderen was het ontwikkelen van
' human capital', door zoveel mogelijkjonge mensen een hogere opleiding te laten
volgen. Het aantal studenten aan Nederlandse universiteiten groeide van 30.000 in
1950 naar 142.000 in 197949 ; het aantalleerstoelen aan de Technische Universiteit
Delft van 57 in 1950 naar 167 in 1962. Het gevolg was een fenomenale groei van
de markt voor studieboeken, terwijl de wetenschappelijke productie van al die
geleerden gepubliceerd werd in een snel groeiend aantal vaktijdschriften.
Het duurde een aantal jaren voordat Elsevier zich op deze markt een plaats had
veroverd. In het jaarverslag van 1956 kon Van den Brink melden dat het zover
was, omdat sinds een jaar de winsten in deze sector snel begonnen te groeien. 50 In
1959 publiceerde EWU tien wetenschappelijke tijdschriften en een aantal boeken.
95 procent daarvan werd in het buitensland verkocht. 51 Twee jaar later, EWU bracht
toen 19 vaktijdschriften en 48 nieuwe wetenschappelijke boeken uit, noemde Publishers ' Weekly Elsevier 'one of the world's leading publishers of scientific

47 Elsevier jaarverslagen 1955,9; 1957, 16; in 1962 wilde Elsevier zelfs een encyclopedie speciaal voor televisiekijkers uitbrengen: jaarverslag 1962, 10.
48 Zie voor het vo1gende C. Pursell, The machine in America (Baltimore 1995) hoofdstuk 12; Voor Nederland: H. Daalder, 'The sudden revolution and the sluggish aftermath:
a retrospect since 1968', in: H. Daalder en E. Shils (eds.), Universities, politicians and
bureaucrats (Cambridge 1982) 491.
49 Centraal Bureau voor de Statistiek, Tachtig jaren statistiek in tijdreeksen (Den Haag
1979) 48.
50 Elsevier jaarverslag 1956; uitgebreide analyse van Van den Brink van de wetenschappelijke markt: jaarverslag 1961.
51 Elsevier jaarverslag 1959, 23.
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books.' 52 Er waren intussen verkoopkantoren en redacties in verscheidene landen,
maar nog geen dochterondernemingen in het buitenland. Vanaf 1963 begonnen
sommige van deze buitenlandse kantoren echter zelf ook titels uit te brengen, bijvoorbeeld Elsevier Sequoia in Brussel en de kantoren in Londen, Lausanne en
New York.53
In 1969 en 1971 kocht Elsevier twee belangrijke Nederlandse wetenschappelijke uitgeverijen: de Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij en Excerpta Medica. De Noord-Hollandsche was in 1932 begonnen als uitgever van de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen, maar ze publiceerde al spoedig ook
andere werken, vooral op het gebied van de natuurkunde, de logica en de wiskunde (EWU publiceerde vooral over chemie en techniek). Net als Elseviers eerste
wetenschappelijke activiteiten, had dit bedrijf 'roots ' in Duitsland: de directeur,
M.D. Frank, had in 1934 stage gel open bij de Akademische Verlagsgesellschaft in
Leipzig. Een van haar grootste successen na de Tweede Wereldoorlog was Nuclear Physics (vanaf 1955), dat al spoedig internationaal toonaangevend werd onder
kernfysici. In 1969 publiceerde het bedrijf 30 wetenschappelijke tijdschriften in
het Engels (EWU had er toen 50). 94 procent van de oplage werd in het buitenland
verkocht. Er werkten 435 mensen, van wie 165 buiten Nederland (bij Elsevier
waren toen 1.093 mensen in dienst).54
Excerpta Medica was opgericht in 1947. Ook dit bedrijf had Duitse wortels: het
was een samenwerkingsverband van Duitse emigres en Nederlandse medici, uitgevers en financiers. 55 Sinds 1963 werd Excerpta geleid door de neurochirurg Pierre
Vinken. Ze publiceerde uittreksels uit medische vakbladen ten behoeve van artsen,
die de stroom van vakliteratuur steeds moeilijker konden bijhouden. In de jaren
zestig werkten zo'n honderd Nederlandse en 4.000 buitenlandse artsen voor het
bedrijf, die samen jaarlijks zo'n 250.000 medische publicaties verwerkten. 56 Excerpta Medica was een van de eerste bedrijven die gebruik maakten van elektronische dataverwerking, hetgeen aantrekkelijk was voor Elsevier, omdat ze zich daarmee verzekerde van een goede start op dit nieuwe terrein. Elsevier kocht het bedrijf
voor 19 miljoen gulden, waardoor Vinken en zijn mede-eigenaars meteen miljonairs waren. Vinken werd directeur van Associated Science Publishers, het bedrijfsonderdeel waarin sinds 1969 de wetenschappelijke activiteiten van Elsevier
waren ondergebracht. Intussen ging de internationalisering in grote vaart door,
met overnames (en een enkele nieuwe vestiging) in Mexico, Brazilie, Spanje, Ierland, Groot-Brittannie en de Verenigde Staten. In 1975 was de hoofdgroep weten52 Publisher 's weekly, 16 April 1962, afgedrukt in Elseviers jaarverslag van 1961, p. 28.
53 Elsevier jaarverslagen 1963, 1964, 1965 .
54 Van Leeuwen, 'The decisive years'; M.D. Frank, 'Internationaal uitgeven', in: A. Nuis
(red.), Her geheim van de uitgever (Amsterdam 1978) 74-84.
55 Van Leeuwen, 'The decisive years', 262-263.
56 Vermeulen en De Wit, Onder uitgevers, 22. Elsevier jaarverslagen 1970, 1971.
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schappelijke publicaties, die grotendeels op de buitenlandse markt werkte, al verantwoordelijk voor meer dan 27 procent van de concernomzet. 57
Van den Brink nam niet aileen wetenschappelijke uitgeverijen over. Ook professionele uitgaven hadden zijn belangstelling. In 1968 kocht hij , samen met het Britse IPC Business Press, Misset, een Nederlandse uitgever van vak- en bedrijfsbladen. Verder verwierf hij boekwinkels en drukkerijen. In 1973 begon hij een joint
venture met W.H. Smith in Londen voor het invoeren van een nieuw type boekhandel , waar ook grammofoonplaten, kantoorbenodigdheden en 'opvoedkundig speelgoed' zouden worden verkocht. Verder kocht hij in 1974 het Londense Phaidon
(kunstboeken) en in 1975 Dutton, een algemene uitgeverij in New York . Vlak
voordat hij het bedrijf verliet, in 1979, nam hij nog de grote krantenuitgeverij
NDU over. Ondanks de nadruk op professionele en wetenschappelijke uitgaven,
bezat Elsevier dus een fonds van een grote verscheidenheid. Net als de managers
van Kluwer zei Van den Brink te gel oven in een gedifferentieerd en gedecentraliseerd bedrijf. 'Uitgeven is door taal, landsaard, motivatie, distributiepatroon en
andere factoren internationaal sterk verschillend. Het is dus een activiteit die bijzonder decentraal moet worden uitgeoefend ', schreef hij in het jaarverslag over
1976. 58 Oat nam niet weg dat de leiding van het bedrijf, waarschijnlijk in veel
sterkere mate dan bij Kluwer, bij de topman lag.
Toen Vinken in 1979 het roer overnam, werd het acquisitiebeleid aanvankelijk
voortgezet. Elsevier kocht Congressional Information Service Inc. in Washington,
de uitgever van het Amerikaanse Congres met zijn 300 committees en subcommittees . Ook de Greenwood Press en een kleine uitgever van academische management-literatuur behoorden tot dit bedrijf. Maar vanaf 1980 kreeg Elsevier te lijden
van de internationale recessie, ongeveer op dezelfde manier als Kluwer: encyclopedieen, algemene boeken en drukkerijen kwamen in de rode cijfers, advertentieinkomsten daalden, terwijl de internationale wetenschappelijke uitgaven zeer winstgevend bleven . Net als Kluwer en zoveel andere bedrijven besloot Vinken tot een
terugkeer naar 'core business ' , hetgeen neerkwam op het van de hand doen van
aile activiteiten die niet voldoende winst opleverden. Buitenlandse acquisities
werden opgeschort en algemene uitgeverijen (zoals Dutton), kranten en tijdschriften (zoals het eveneens recent verworven NDU) , boekhandels en drukkerijen werden verkocht.
De gang van zaken verschilde echter op een aantal punten van die bij Kluwer. In
de eerste plaats nam Vinken zijn maatregelen sneller en harder. In 1984 Iiet hij
weten dat bedrijfsonderdelen die geen 20 procent winst maakten zouden worden
verkocht. 59 Ten tweede liet hij het idee van een gedecentraliseerd bedrijf los. Oat
57 Bedrijfsarchief Wolters Kluwer, archief Wolters Samsom, map WSG 460, 'Bijlage op
internationalisatie Elsevier ' , ( 1975) 9.
58 Elsevier jaarverslag, 1976, 8.
59 Elsevier jaarvers1ag, 1984,9.
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had goed gewerkt, betoogde hij, in een tijd van expansie en diversificatie, maar nu
het tegenzat, was een sterke centrale lei ding vereist. Er kwam een raad van bestuur
waarvan ieder lid een bepaald deel van het bedrijf onder zijn hoede had .60 Ten
derde richtte Elsevier zich voortaan geheel op de Engelstalige markt. Terwijl Kluwer in verschillende Europese landen actief was en in verscheidene talen publiceerde, vonden Vinken en zijn mededirecteuren de Europese markt te versnipperd. 6 1 Acquisities dienden dan ook vooral in de Verenigde Staten plaats te vinden ,
het centrum van de grootste wereldmarkt. In 1982 werd het financiele hoofdkwartier van het bedrijf verplaatst naar Neuchatel, in Zwitserland, omdat Vinken vreesde dat in het geval van een bezetting van West-Europa door de Sovjet-Unie de
Amerikanen aile Europese bezittingen in de Verenigde Staten zouden naasten. De
Centrale Ondernemingsraad, die vreesde dat de internationalisering van het bedrijfbanen zou gaan kosten , protesteerde tevergeefs. 62 Vinken voerde als aanvullende argumenten aan dat centralisatie van de financiele activiteiten het betalingsverkeer zou vergemakkelijken en dat kapitaal gemakkelijker te verkrijgen was in
Zwitserland. Dat hij de Nederlandse belastingen wilde ontlopen ontkende hij .
De koerswending bij Elsevier kan voor een deel verklaard worden uit veranderingen in de aandelenhandel. Vanaf het eind van de jaren zeventig werd kapitaal
mobieler als gevolg van de toenemende wereldwijde communicatie. Investeerders
konden hun kapitaal in een oogwenk verplaatsen naar de plaatsen waar ze het
meest opleverde. Dat vergrootte hun macht ten opzichte van de managers , die
daardoor geneigd waren te mikken op zo hoog mogelijke winsten op de korte
termijn. 63 Van Vinken was bekend dat hij weinig belangstelling had voor management consultants, maar dat zijn deur altijd openstond voor financiele analisten , die
banken en andere financiele instellingen adviseerden over beleggingen (later heette dat ' investor relations' ).
De managers van Elsevier vatten de nieuwe strategie samen in een schema, dat
was ingevoerd door een van hen, Harry Luykx, en door Vinken dan ook 'de driehoek van Luykx ' werd genoemd. Het was een handige samenvatting van gangbare
uitgeverswijsheden van die tijd. 64

60 Elsevier jaarverslag, 1981 , 9, II.
61 Elsevier jaarverslag, 1984, 9.
62 Elsevier jaarverslagen 1982, 9; 1985, 10-11; Beusekamp en Schoonbrood, De aanval,
40-42; Vermeulen en De Wit, Onder uitgevers , 41-43 .
63 Elsevier jaarverslagen 1982, 9; 1985, 10-11 ; Beusekamp en Schoonbrood, De aanval,
40-42 ; Vermeulen en De Wit, Onder uitgevers , 41-43.
64 Vermeulen en De Wit, Onder uitgevers, 45 , vgl. Jagersma, Multinationalisatie , 70; De
Boer, Management of media morphosis, 104; Ik weet niet waar Luykx dit schema vandaan
haalde. De basisideeen erachter zijn reeds te vinden in Elsevier's jaarverslag van 1976,
408; de driehoek wordt ook genoemd in A. Schiffrin, The business of books (London
2000) 117.
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Figuur 1. Marktomvang (uitgedrukt in de breedte van de piramide), ajhankelijkheid van de conjunctuur en winstmarges
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Bron PK Jagersma Multinationalisatie p. 70

Boven in de piramide bevonden zich de wetenschappelijke publicaties, zowel tijdschriften als boeken. Ze waren te duur voor particulieren (een jaarabonnement op
een natuurwetenschappelijk tijdschrift kostte duizenden guldens) en werden derhalve aIleen aangeschaft door de bibliotheken van universiteiten en onderzoeksinstellingen. Waarom waren de tijdschriften zo duur? Omdat, zo legden de uitgevers
uit in hun jaarverslagen, de toenemende specialisatie in de wetenschappen (men
sprak van ' twigging') leidde tot steeds meer vakbladen met een steeds kleinere
oplaag en dus hogere kosten per eenheid. Dit proces was weer het gevolg van de
fenomenale groei van de universiteiten en het wetenschappelijk onderzoek na de
oorlog en het ' publish or perish' -principe in de wetenschappelijke wereld, die een
stroom van publicaties teweegbracht. Voorts bezuinigden de overheden in de jaren
zeventig, en meer nog in de jaren tachtig, op hun uitgaven voor hoger onderwijs.
Nederlandse bibliotheken zagen in de jaren tachtig hun budgets krimpen met 30
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tot 50 procent. 65 De bibliotheken reageerden daarop met het schrappen van abonnementen en het organiseren van een interbibliothecaire kopieerdienst, zodat artikelen toch overal beschikbaar bleven. Uiteraard gingen de uitgevers fel tekeer
tegen deze ' illegale praktijken' .66 Ze hadden die echter zelf uitgelokt door het
proces van 'twigging', waaraan ze goud geld verdienden, te stimuleren: ieder jaar
werden tientallen nieuwe tijdschriften gelanceerd, die werden volgeschreven en
geredigeerd door academici die door de overheid betaald werden. Oat kostte de
uitgevers niets, terwijl de geleerden het werk vooral deden voor het plezier en het
prestige (overheidsgeld werd dus omgezet in winsten voor de uitgevers en 'cultureel kapitaal' voor academici). Aanvankelijk werd een nieuw blad verkocht voor
een redeJijke prijs, maar zodra het onmisbaar was geworden in zijn vakgebied,
werd de prijs drastisch verhoogd. De winstmarges bedroegen tussen de 30 en 40
procent. 67
Wetenschappelijke publicaties waren het minst afhankelijk van conjuncturele
invloeden (ze bevatten bijvoorbeeld meestal geen reclame, een zeer conjunctuurgevoelig medium) en zolang het wetenschapsbedrijf zou doorgroeien - iets waarvan de managers van Kluwer en Elsevier overtuigd waren - was dit een uiterst
lucratieve markt. In de tweede laag van de piramide treffen we de professionele en
vakbladen aan . Oplagen waren hier groter, de afhankelijkheid van de conjunctuur
was ook groter en het was een iets minder internationale sector dan de wetenschappeJijke publicaties, maar ze was bijna net zo winstgevend . Nog hogere oplagen kenmerkten de volgende laag: die van de onderwijsuitgaven. Meer dan wetenschappelijke en de professionele uitgaven was deze sector gebonden aan
nationale markten, omdat onderwijssystemen nu eenmaal van land tot land verschillen. Maar Engelse en Amerikaanse leerboeken werden over de hele wereld
verkocht. Winstmarges in deze sector werden geschat op IS tot 20 procent. De
uitgaven in deze bovenste drie lagen bevatten wat wei 'need to know ' -informatie
wordt genoemd, tegenover de 'nice to know ' -informatie van de lag ere niveaus.
Die laatste zijn uiteraard afhankelijker van de stemming en de koopkracht van het
publiek. Het gaat hier om boeken en tijdschriften voor een ' algemeen publiek'
zoals romans, boeken over tuinieren en koken , kranten, opinie-, hobby- en lifestylebladen. De paradox van dit laagste niveau is dat de oplages er het grootst zijn,
terwijl de uitgaven nauwelijks over de grens verkocht worden. De tijdschriften in
deze laag zijn sterk afhankelijk van advertentie-inkomsten en dus van de conjunctuur. De winstmarges bedroegen hier tussen de 7 en de 15 procent. Nog lager
65 P. Schneiders, Nederlandse bibliotheekgeschiedenis. Van librije tot virtuele bibliotheek (Den Haag 1997) 331 .
66 Bijvoorbeeld Elsevier jaarverslag 1978, 8. Analyses van dit proces: P.I. Vinken, Information economy, government and society (London 1982) 16-18 ; 1.W. Dijkstra, 'Factors in
setting prices of scientific journals', Book research quarterly, 4/2 (1988) 20-21.
67 Vermeulen en De Wit, Onder uitgevers, 246-249 .
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Tabel 2. Aantallen boeken en tijdschriften gepubliceerd door de grootste wetenschappelijke uitgeverijen in de wereld in 1985
Boektitels
Uitgever

Land

Aantal titels
(afgeronde aantallen)

Wiley
Academic Press
Elsevier Science Publishers
Plenum
Pergamon
McGraw-Hill
Springer Verlag
Blackwell Scientific

VS
VS
NL
VS
GB
VS
Duitsland
GB

10000
8000
4000
4000
3500
3000
2500
1650

Uitgever

Land

Aantal titels

Elsevier Science Publishers
Pergamon
Springer Verlag
Academic Press
Plenum
Wiley
Blackwell Scientific
Karger

NL
GB
Duitsland
VS
VS
VS
GB
Zwitserland

610
367
257
189
159
133
102

Tijdschrifttitels

72

Bran: Jagersma, Multinationalisatie, 76.
waren de marges in een laag die hier niet is weergegeven omdat het geen drukwerk
betreft: de winkels en drukkerijen die in de jaren zestig tot tachtig vaak eigendom
van grate uitgeversbedrijven waren. Deze activiteiten bonden veel kapitaal.
De conclusie die de Elsevier-managers uit dit schema trokken was dat het concern moest inzetten op de hoogste lagen van de piramide en zich moest ontdoen
van de lagere. Omdat die hogere lagen internationaal waren , was het noodzakelijk
een internationaal netwerk op te bouwen voor de verwerving en verkoop van informatie. Op de korte termijn en in financiele termen slaagde Elsevier daar uitstekend in. In 1984 waren de winsten alweer met 40 procent gestegen en ging het
concern opnieuw in het offensief. Verscheidene Amerikaanse en enkele Britse bedrijven en titels werden overgenomen - meest kleine (zoals Damar en Gordon, en
de tijdschriften Laser and optronics en Fiberoptics News) , maar ook wei grote,

VAN LENTE NEDERLANDSE UITGEVERS OP DE INTERNATIONALE MARKT 189

zoals de Amerikaanse Springhouse Corporation , waarvoor Elsevier 100 miljoen
dollar betaalde.68 Elsevier behoorde tot de wereldtop van de wetenschappelijke
uitgeverijen, zoals blijkt uit de volgende tabellen.
Op de verdere internationale expansie van Elsevier hoeven we hier niet in te
gaan. Er waren mislukte fusiepogingen (zoals de al genoemde poging tot vijandige
overname van Kluwer in 1987). Er waren ook successen, zoals de overname van
Pergamon Press van Maxwell (1991 , kort voor Maxwells dood op zee) en van het
beroemde medische tijdschrift The Lancet in hetzelfde jaar. In 1992 fuseerde Elsevier met Reed. De internationalisering kan ook worden afgelezen uit de volgende
tabel. 69
Tabel 3. Jaarom zet en personeel in Nederland en elders van Elsevier 1979-1986
Jaar

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1979-

Totale
omzet
in min
guldens

I 315
1 315
1 334
1292
I 325
1429
I 525
I 562

Toename

0%
1%
-3%
2%
8%
7%
2%
19%

Omzet Toename Totaal
aantal
Ameriwerknekaanse
mers (op
vestigingen
full time
basis

58
74
106
113
141
172
240
299

27 %
43 %
6%
25 %
22%
39%
25 %
415 %

7967
8085
7589
7206
7088
6840
6673
6460

Toename

1%
-6%
-5 %
-2 %
-3%
-2%
-3 %
-19 %

Werknemers
in het
buitenland (op
full-time
basis
I 451
1431
1 144
1 169
I 170
I 097
I 300
I 397

Toename

-1 %
1%
2%
0%
-15%
18 %
7%
-4%

1986

Bron: Elsevier laarverslagen 1979-1986
De omzet in de Verenigde Staten groeide vele malen sterker dan die in het binnenland. In 1979 bedroeg de Amerikaanse omzet nog 4,4 procent van de totale omzet,
68 A.N. Greco, 'Mergers and acq uisitions in publishing, 1984-1988: some public policy
issues' , Book resesarch quarterly 5/3 (1989) 33.
69 De jaarverslagen gebruiken niet dezelfde categorieen als die van Kluwer, zoals hiervoor gepresenteerd in tabel 1: in plaats van de omzet in aile landen buiten Nederland in
vergelijking met de totale omzet, geeft Elsevier aileen de omzet van de Amerikaanse divisie, die maar een deel is van de totale omzet in de VS. Omzet is ook hier 'omzet aan
derden.'
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in 1986 was dat 19 procent. Het aantal werknemers daalde in Nederland sneller
dan in de Verenigde Staten, waar het onderhevig was aan schommelingen door de
aankoop en verkoop van bedrijven. Na 1984 groeide het aantal werknemers in de
Verenigde Staten weer. Net als bij Kluwer bestonden de Raad van Commissarissen
en de Raad van Bestuur grotendeels uit Nederlanders . De jaarverslagen geven
geen informatie over de geografische spreiding van het aandelenbestand.

S. Verklaringen en hypothesen
Hoe is het proces van groei en internationalisering van deze twee Nederlandse
uitgevers te verklaren? Waarom waren juist Kluwer en Elsevier zo succesvol?
Waarin kwamen hun strategieen overeen en waarin verschilden ze?
Veel van het in de vorige paragraaf beschreven patroon is te verklaren uit de
bijzondere kenmerken van deze bedrijfstak.70 Uitgeverijen zijn arbeids- en kennisintensieve bedrijven. Hun concurrentiekracht zit niet in een geavanceerd machinepark (ook al bezaten sommige uitgevers hun eigen drukkerij, we zagen al dat dit
meestal niet hun meest winstgevende poot was) maar in hun fonds , dat wil zeggen
de boeken en tijdschriften die zij op de markt brengen. Het opbouwen van zo ' n
fonds is de kern van het uitgeversvak. Het gaat daarbij onder meer om het kiezen
van bepaalde marktniches, het opbouwen van een netwerk van contacten met auteurs en instellingen die manuscripten kunnen leveren en het ontwikkelen van een
effectieve marketing. Wat kan een dergelijk bedrijf het beste doen met zijn winst?
Intern investeren, zoals andere bedrijven doen in hun machinepark, is hier meestal
niet mogelijk. Het ontwikkelen van een nieuwe lijn van uitgaven voor een nieuwe
marktniche of voor een buitenlandse markt is uitermate kostbaar. De meest voor
de hand liggende investering is daarom de aankoop van een ander, goed renderend
uitgeversbedrijf: daarmee verwerft men in een klap een fonds , een marktniche en ,
vooral , de expertise in bepaalde marktsegmenten en typen uitgaven.71 Dit geldt a
forteriori voor expansie op de buitenlandse markt. Boeken en tijdschriften kunnen
niet geexporteerd worden zoals olie en papier. In de eerste plaats moeten ze natuurlijk meestal vertaald worden, maar bovendien zijn er grote verschillen tussen
landen wat betreft het soort informatie en amusement waarnaar vraag is . Nationale
verschillen op het gebied van de boekhandel, het onderwijs en de wetgeving kunnen van besli ssende betekenis zijn voor de afzet van boeken en tijdschriften. Een
70 J. Kendrick Noble, 'Mergers and acquisitions of professional and scholarly publishers:
a contrarian view' , in: Book research quarterly 5/3 (1989) 45-50; A.N. Greco, 'Mergers and
acquisitions ' ; R.E.M. van den Brink, De uitgever heeft vele gezichten (Amsterdam 1987)
79-82.
71 Belang van expertise benadrukt door de chef van de multinational Thomson in zijn
'Global publishing in the 1990s' , in: Book research quarterly 6/1 (1990) 34-37.
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uitgever die in een ander land wil werken doet er daarom verstandig aan, een lokaIe marktniche en de bijbehorende expertise in te kopen door een plaatselijk bedrijf
over te nemen . Omdat succesvolle bedrijven duur zijn en de integratie van een
overgenomen onderneming in het moederbedrijf vaak een moeilijk en risicovol
proces is, zijn het vrijwel altijd grote ondernemingen die buitenlandse overnames
doen.
Uitgeverijen hanteerden in de jaren zeventig en tachtig verschillende argumenten om te groeien en te diversifieren. Een groot bedrijf genoot de bekende schaalvoordelen, zoals het goedkoper kunnen inslaan van grondstoffen en het efficienter
inzetten van administratie en opslagruimtes. Een gedifferentieerd bedrijf was minder gevoelig voor schommelingen in bepaalde marktsegmenten, met andere woorden, zij kon risico's beter spreiden en kansen op verschillende terreinen benutten.
Sommige uitgevers, die zich wilden richten op elektronische informatievoorziening, trachten door acquisities een bredere kapitaalsbasis te scheppen, omdat dit
nieuwe type uitgeven grote investeringen zou vergen.72 Uitgaven zoals encyclopedieen konden gemakkelijker in een ander land worden uitgebracht met hulp van
een lokale partner. 73
Omdat de Engelstalige markt de grootste ter wereld was, was het aantrekkelijk
om Amerikaanse en Engelse bedrijven over te nemen. Amerikaanse bedrijven waren
in de jaren zeventig en na 1984 extra populair wegens de lage dollarkoers en doordat de Amerikanen weinig beperkingen oplegden aan buitenlandse overnames. 74
Tenslotte werd de besluitvorming van de grote concerns waarschijnlijk sterk be'invloed door opvattingen over de toekomst van de bedrijfstak. In de jaren tachtig
waren veel waarnemers en ondernemers ervan overtuigd dat de internationale fusiegolf tot gevolg zou hebben dat uiteindelijk zo ' n tien multimediabedrijven de
muziek- en filmindustrie , televisie, elektronische datasystemen en uitgeverijen
zouden beheersen, met kleine bedrijven hoogstens in de minder winstgevende
marges van de markt (zodra ze winstgevend werden zouden ze worden opgekocht
door een gigant). De implicatie van deze darwiniaanse 'dinosaurus-theorie' was
dat e1ke grote uitgeverij ernaar zou moeten streven tot die laatste tien te behoren.75
72 Dat gold bijvoorbeeld voor ICU, de uitgeverij die in 1970 was voortgekomen uit de
fusie van Sijthoff en Wolters. Zie Bedrijfsarchief Wolters Kluwer, Amsterdam, archief
Wolters Samsom, WSG 437 , ' Ondernemingsplan internationalisatie 1975 tim 1981 ,' zoals
vastgesteld door de Stuurgroep Internationalisatie op 25 -09-1975. Dit document geeft een
uitstekend overzicht van de in de jaren zeventig veel gebruikte argumenten rond internationalisering.
73 Bedrijfsarchief Wolters Kluwer, Amsterdam, archief Wolters Samsom, WSG 460, bijlage over internationalisatie van Elsevier, Kluwer en VNU, p. 4.
74 Dijkstra, ' Factors in setting prices ' , 23; A.N. Greco, ' Mergers and acquisitions in the
U.S. book industry, 1960-89', in: P.G. Altbach en E.S. Hoshino (eds.) , International book
publishing. An encyclopedia (London 1995) 233 .
75 Greco, ' Mergers and acquisitions ' (1995) 38; P. Nijhoff Asser, 'Consolidation, inter-
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Zoals we hierna zullen zien , was deze theorie omstreden, waardoor niet aile uitgevers ernaar handelden.
In hoeverre waren deze patronen nu ook te zien bij de Nederlandse uitgevers die
we hebben besproken ? De internationalisering van Elsevier had aanvankelijk grotendeels het karakter van export, maar na 1970 domineerde bij beide ondernemingen het opkopen van buitenlandse uitgevers of titels. Hoe gevaarlijk de vestiging
van een nieuwe dochteronderneming in het buitenland was werd pijnlijk duidelijk
in Klautz' avontuur in Houston ; deze strategie werd daarna dan ook weinig meer
toegepast. Overnames vonden voornamelijk plaats in peri odes van economische
groei: dan was er vee I winst om te investeren en werden overnames gesteund door
de banken, aandeelhouders en commissarissen. Familiebedrijven die problemen
hadden met de opvolging konden zich voor veel geld laten uitkopen. Ook in Nederland waren het vooral de grote bedrijven die overgingen tot buitenlandse expansie: Daarom moeten we onze verklaring beginnen met het ontstaan van de grote uitgeversconcerns tijdens de fusiegolf van de jaren 1965-1972, toen met name
bedrijven werden samengevoegd die groot waren geworden in de onderwijssector,
eerder in de twintigste eeuw.
Voor die fusies zijn verschillende verklaringen gegeven. 76 In de eerste plaats
stegen de lonen spectaculair nadat de regering in 1963 de geleide loonpolitiek had
opgegeven. Omdat de uitgeverij een erg arbeidsintensieve bedrijfstak is, trachtten
uitgeversbedrijven hun omvang te vergroten, zodat het personeelsbestand efficienter
kon worden ingezet. In de tweede plaats stimuleerde het anti-kartelbeleid van de
Europese Gemeenschap fu sies, als de enige legale vorm van samenwerking tussen
bedrijven.77 De wetgeving tegen fusies was in Nederland veel minder stringent dan
in andere landen. 78 De toenemende integratie van de Europese markt stimuleerde
het idee dat aileen grote bedrijven de concurrentie zouden kunnen volhouden, ook
al ging dat maar in beperkte mate op voor een aan nationale cultuur gebonden
bedrijfstak als de uitgeverij . Tenslotte speelde de neergang van het familiebedrijf
een rol. Gezinnen werden kleiner, zonen waren vaak beter opgeleid dan hun vaders en opvolging in het bedrijf was niet langer vanzelfsprekend. Karel Davids,
die dit proces heeft bestudeerd, noemt een aantal oorzaken van de ' terugtocht van
het familisme over een breed front na de Tweede Wereldoorlog.' De belangrijkste
nationalisation, and the future of publishing: a scenario', in: Book research quarterly 5/3
(1989) 54-55.
76 P.K. Jagersma, Multinationalisatie, 81 v.; C.H.I.E.M. Teulings, ' Concernvorming in
de uitgeverij ', in: A. Nuis, Het geheim van de uitgever (Amsterdam 1978) 92-101.
77 Van den Brink, Economische structuur, 414-415.
78 A. van Tterson, R. Olie, ' European business systems: the Dutch case' in: R. Whitley
(ed.), European business systems. Firms and markets in their national contexts (London
1992) 103; Van den Brink, Economische structuur, 155.
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zijn volgens hem de noodzaak om kapitaal aan te trekken om expansie mogelijk te
maken en het ontbreken in de familie van de expertise in marketing en logistiek die
nodig was om een groot bedrijf te leiden. 79
De fusiebeweging van de jaren zestig speelde zich vrijwel geheel binnen de
Nederlandse grenzen af. Ze versterkte de oligopolistische structuur van de markt:
de grote bedrijven bewerkten verschillende marktsectoren; ze vulden elkaar eerder aan dan dat ze met elkaar concurreerden. 80 Voor verdere groei waren er derhalve maar twee opties: fusie met andere Nederlandse bedrijven teneinde het fonds te
diversifieren op de kleine binnenlandse markt, ofwei buitenlandse expansie. Wetenschappelijke uitgevers, zoals Elsevier, waren van nature geneigd om over de
grenzen te kijken, omdat wetenschap een grensoverschrijdend bedrijf is. Maar
ook de grote educatieve uitgeverijen, zoals Wolters, Samsom en Kluwer, stuitten
op hun grenzen toen de overheid, na een lange periode van groei, vanaf 1970 op
het onderwijs begon te bezuinigen.
Voor een dee I vergen de internationalisering van Elsevier en Kluwer verschillende verklaringen, voor een deel zijn er overeenkomsten. Beginnen we met de
verschillen. Elseviers activiteiten op het gebied van de internationale uitgeverij
begonnen, zo hebben we gezien, in de jaren 1930. In die tijd was het uitgeven van
wetenschappelijk werk grotendeels in handen van wetenschappelijke genootschappen en, vooral in de Verenigde Staten en Engeland, uitgeverijen die verbonden
waren aan de universiteiten. 81 De uitgevers publiceerden grotendeels het werk van
hun landgenoten, in de landstaal en ten behoeve van de wetenschapsbeoefening in
hun eigen land. Wetenschappelijke tijdschriften bestreken een breed terrein, zoals
natuurkunde of filosofie. Er waren uitzonderingen: in Duitsland verschenen enkeIe tijdschriften die een overzicht gaven van de nieuwste geneeskundige inzichten
in alle landen.
Na de oorlog groeide het wetenschapsbedrijf spectaculair, zoals we hebben gezien. Na de instorting van Duitsland werden de Verenigde Staten het wereldcentrum van wetenschapsbeoefening en het Engels werd de internationale lingua franca. Engelse en Nederlandse commerciele uitgevers begonnen nu tijdschriften in
het Engels uit te geven die openstonden voor onderzoekers uit de hele wereld en
ook een mondiale markt bedienden. Deze tijdschriften waren vaak veel meer gespecialiseerd dan de genootschapsbladen, ofwei ze richtten zich op de raakvlakken van meerdere wetenschapsterreinen. Tegen de weerstanden van de wetenschappelijke genootschappen in , wonnen deze tijdschriften snel aan populariteit en
daarmee ook gezag in de internationale gemeenschap van wetenschappers: ze kon79 Karel Davids, 'Familiebedrijven, familisme en individualisering. Nederland, ca. 18801990. Een bijdrage aan de theorievorming' , in: Amsterdams soci%gisch tijdschrift 24/34 (1997) 527-554, vooral 536-537,543-545.
80 Van den Brink, Economische structuur, 128, 286. Demoet voegt toe dat er in de schoolboekensector wei degelijk veel concurrentie was (interview).

194

NEHA-JAARBOEK 2003

den er gemakkelijker hun specifieke onderzoeksveld in volgen, ze konden er kennis nemen van werk uit verschillende landen en vaak waren de artikelen beter,
omdat ze niet meer door directe coli ega's van de auteurs waren geselecteerd en
beoordeeld, maar door een internationale redactie. De publicatiedwang waaronder wetenschappers stonden en de groei van het wetenschapsbedrijf maakten deze
tijdschriften tot goudmijntjes voor hun uitgevers. De Amerikaanse markt was de
grootste, omdat in geen enkel ander land zoveel onderzoekers werkzaam waren en
omdat de onderzoeksbudgets hier het grootst waren. Omdatjuist in de Verenigde
Staten de wetenschappelijke genootschappen stevig gevestigd waren, konden Europese uitgevers, zoals de Noordhollandse en Elsevier, zich hier een sterke positie
verwerven. Dat was de basis van het succes van eerder genoemde ondernemingen,
zoals het tijdschrift Nuclear physics en Excerpta Medica. In Nederland uitgegeyen bladen op het gebied van bijvoorbeeld de natuurkunde waren daardoor veel
internationaler georienteerd dan de Amerikaanse: in 1952 was 35 procent van de
auteurs in Nederlandse natuurkundige tijdschriften een geJeerde van buiten Nederland ; in 1974 was dit percentage gestegen tot 95 procent. Voor de Verenigde
Staten waren de cijfers respectievelijk 17 procent en 26 procent. 82
De uitgave van juridische werken en vakbladen, Kluwers specialisme, was natuurlijk iets heel anders. De internationalisering kwam hier vee I minder uit het
vakgebied zelf voort en meer uit de behoefte van het bedrijf om te groeien en de
beperkte mogelijkheden daartoe in Nederland. Ze kwam daardoor ook veel later
op gang en had een heel ander karakter dan bij Elsevier. Hoewel de Europese
wetgeving toenam vanaf 1960, bleef een groot dee I van de juridische ontwikkeling
een sterk nationaal stempel dragen. Kluwer produceerde dan ook werk in verschillende talen en Iegde vee I nadruk op de lokale expertise van de bedrijven die tot het
concern behoorden .
Dit is de achtergrond van de verschillende bedrijfsstijlen, die tijdens de befaamde overnamepoging door Elsevier breed werden uitgemeten door de leiders van
Kluwer, en in hun voetspoor door journalisten. 83 Vinken, de baas van Elsevier,
geloofde, in het voetspoor van de Tsjechisch-Britse mediamagnaat Robert Maxwell, in de dinosaurustheorie: de concentratie van uitgeversbedrijven zou ertoe
leiden dat er maar tien tot vijftien grote ondernemingen zouden overblijven. 84
Maxwell bracht dit idee in omloop in 1984, toen hij de uitgeverij vergeleek met
oliemaatschappijen: ook daar was een dergelijke concentratie opgetreden. De
meeste uitgevers van wetenschappelijke, medische en technische werken deelden
die opvatting. Dat is begrijpelijk, omdat zij op een terrein werkten waar het Engels
de algemene taal was en waar de minste nationale verschillen bestonden. Vinken
81 Zie voor he! volgende Van Leeuwen, 'The decisive years.'
82 Meadows, 'European science publi shing', 244-245.
83 Zie bijvoorbeeld Vermeulen en De Wit, 67-68 en het boek van Beusekamp en Schoonbrood.
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meende dat de vrije ontplooiing van Europese uitgeverijen gehinderd werd door
de veelheid van talen en de overmatige overheidsregu lering van met name de elektronische media. Hij pleitte voor een wereldwijd gebruik van het Engels , ten koste
van de nationale tal en . Het Nederlands yond hij een achterhaald dialect. In de
tweede helft van de jaren tachtig trachtte hij een samenwerkingsverband tussen de
grote Nederlandse uitgevers te smeden als basis voor een positie onder de 'Iaatste
tien.' Ook samenwerking met een grote Britse uitgever zag hij als een mogelijkheid. De 'overval op Kluwer' werd ondernomen toen deze pogingen na enkele
jaren nog niets hadden opgeleverd. Vinken weet de mislukking daarvan aan zijn in
Nederland weinig gewaardeerde harde, 'Angelsaksische' stijl van ondernemen. 85
Oat Vinken moeilijk partners kon vinden kwam echter ook doordat lang niet aile
uitgevers en hun adviseurs in deze dinosaurustheorie geloofden. Mark Wossner
bijvoorbeeld, de baas van een van de grootste uitgeverijen in de wereld, Bertelsmann, en 1. Kendrick Noble, een Amerikaanse consultant metjarenlange ervaring
in de uitgeverswereld, veegden de vloer aan met deze theorie. Zij betoogden in
1990 en 1991 dat het publiek altijd behoefte heeft aan een grote variatie aan informatie en amusement. 86 Oat is moeilijk te rijmen met de schaalvoordelen die grote
bedrijven trachten te realiseren door standaardisering. Bovendien moeten in een
groot bedrijf innovatieve producten, die aanvankelijk uiteraard in beperkte op1age
verschijnen, dezelfde overhead helpen dragen als de standaard-producten, waardoor ze duurder lijken dan ze zijn. Grote bedrijven zouden er daarom verstandig
aan doen te werken met een groot aantal tamelijk autonome, gespecialiseerde eenheden . In deze strategie herkennen we natuurlijk de bedrijfsstijl van Kluwer, die
aansloot bij haar type producten: vakpublicaties en juridische werken voor de verschillende nationale markten . Zowel Wossner als Noble verwachtte dat de toenemen de individualisering van de maatschappij zou leiden tot een veel gevarieerder
markt. Oat vereiste een zeer flexibele strategie van de grote bedrijven en een managementstijl die minder gericht was op directe winst, meer op continu'iteit en die
vijandige overnames vermeed, omdat goede samenwerking met de leiding van
p1aatselijke uitgevers essentieel was - kortom een stijl die in deze jaren bekend
stond als de continentale of 'Rijnlandse,' en die door Vinken, aanhanger van het

84 Vinkens denkbeelden zijn te vinden in P.J. Vinken, Information economy, zijn inaugurele rede in Leiden Informatie genereert informatie (Amsterdam 1976) en in een lang
interview: Martin van Amerongen, PlV (Amsterdam 1995). Zie ook zijn toelichting bij de
presentatie van hetjaarverslag in 1987, geciteerd in Vermeulen en De Wit, 60. Over Maxwells dinosaurustheorie: J. Kendrick Noble, 'The mediamerger wave of the 1980s: what
happened?' , in: Publishing research quarterly 7/2 (1992) 5.
85 Van Amerongen, PlV, 45-46.
86 M. Wossner, 'European media markets in the 1990s' , in: Book research quarterly 6/3
(1990) 37-43; J. Kendrick Noble, 'The media megamerger wave of the 1980s' , 3-9; zie
ook Teu1ings, 'Concernvorming', 97.
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'Angelsaksische' model werd afgedaan als een 'halfzacht'. Noble en Wossner waren
er bovendien van overtuigd, dat de verscheidenheid van de markt voortdurend
mogelijkheden zou scheppen voor kleine innovatieve nieuwe ondernemingen.
Intussen zijn twee antwoorden gegeven op de vraag waaromjuist enkele Nederlandse bedrijven zo succesvol waren op de internationale markt: de ' Duitse connectie' in de wetenschappelijke uitgeverij en de concernvorming in combinatie
met de beperktheid van de Nederlandse markt in de jaren zestig en zeventig. Daarbij is ook duidelijk geworden hoe belangrijk het persoonlijke element is in deze
bedrijfstak: de contacten van Klautz en Frank met Duitse wetenschappers en uitgevers, de bedrijfsfilosofieen van de leiders van de grote bedrijven , die ingegeven
werden door hun persoonlijke ervaringen. Een adequate verklaring van het internationaliseringsproces in de uitgeverij is gebaseerd op inzicht in de structurele
veranderingen in de cultuur en de econornie, zoals de internationale ontwikkeling
van het wetenschapsbedrijf, de Europese economische samenwerking en de mondialisering van de economie; de structurele kenmerken van dit type bedrijf, zoals
de kennisintensiteit ervan en de verscheidenheid van de markt; en de ervaring en
inzichten van de personen die deze bedrijven leidden. Vooral dat laatste vergt nog
veel onderzoek, maar op basis van wat nu bekend is, kunnen we wei een hypothese
formuleren. We komen daarmee terug bij het begin van dit artikel : het internationale karakter van de Nederlandse economie.
Nederland heeft een lange traditie van internationale handel en investeringen in
het buitenland, die voor een belangrijk deel te verklaren is uit haar ligging en haar
voor een klein land uitzonderlijk rijke kolonien. 87 In de negentiende eeuw nam de
export van landbouwproducten sterk toe als gevolg van de industrialisatie van
Engeland en Duitsland. Het exportpakket bevatte ook nieuwe, fabrieksmatige producten , zoals aardappelmeel en margarine. Bedrijven die deze producten maakten
hadden al vanaf de jaren 1860 vestigingen in het buitenland. De Rotterdamse haven groeide tot een van de grootste havens ter wereld omdat ze als poort naar het
Ruhrgebied fungeerde. Rederijen behoorden tot de eerste kapitaalintensieve bedrijven in Nederland . Zij stimuleerden de scheeps- en machinebouw. De Indische
kolonie gaf de scheepvaart en de luchtvaart een belangrijke impuls , had haar eigen
suikerindustrie (waarvoor Nederlandse firma's de machines leverden) en was een

87 '[In 1985) 39 out of the 50 biggest enterprises in the Netherlands (Dutch or foreignowned) were multinationals. Almost half of them had a higher turnover abroad than at
home ( ... ) A recent survey of eight Dutch multinationals shows that only some 25 % of
their turnover is produced in the Netherlands and that, on average, 37 % of their personel
are employed here. ' De Goey, 'Dutch overseas investments in the very long run' , 50. Zie
ook R. Narula, 'Outward investment from the Netherlands: introduction and overview ' ,
ibidem, 1-31 ; J.L van Zanden , Een klein land in de 20e eeuw. Een economische geschiedenis van Nederland 1914-1995 (Utrecht 1997) 21-25 , 48-58. Iterson , Olie, ' European business systems'.
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belangrijke afzetmarkt voor de textielindustrie. De meeste multinationale bedrijyen van na de Tweede Wereldoorlog zijn tussen 1880 en 1920 ontstaan. Sommige
ervan, Unilever en De Koninklijke, waren toen al internationaal actief, Philips en
AKZO werden dat in de jaren twintig en DSM en Hoogovens internationaliseerden vooral na de Tweede Wereldoorlog. 88
Dat kleine landen sterk internationaal georienteerd zijn is niet ongewoon, maar
de meeste specialiseren zich in een beperkt pakket van producten en diensten:
Denemarken bijvoorbeeld in zuivel, Noorwegen in scheepvaart en visserij . De
Nederlandse buitenlandse handel en investeringen waren veel meer gediversifieerd.
Het gevolg daarvan was dat er in Nederland, veel meer dan elders, ondernemers en
managers waren met 'internationale ervaring,' een term die naar een heel pakket
van kennis en vaardigheden verwijst: taalvaardigheid en kennis van de locale wetgeving, instituties en gebruiken, die de bijzondere mogelijkheden en beperkingen
van een bedrijf in een vreemd land bepalen. Die ervaring gaf hun een groter zelfvertrouwen, en daarmee de bereidheid om de speciale risico's aan te gaan die
horen bij werken over de grens. Misschien speelde daarbij ook een rol dat Nederlanders al eeuwenlang gewend zijn aan het naast elkaar bestaan van verschillende
godsdiensten en een groot aantal immigranten.
Mijn hypothese luidt nu, dat dit fonds van kennis, ervaring en initiatief, gebaseerd op een eeuwenoude internationale orientatie en versterkt door de internationalisering van de economie vanaf het eind van de negentiende eeuw, vanaf de
jaren vijftig ter beschikking kwam van uitgeversbedrijven, toen die werden omgezet van kleine farniliebedrijven die voor een specifiek segment van de Nederlandse markt werkten in een 'managerial firms' of in een groter bedrijf werden opgenomen. 89 Managers die voorheen bij meer internationaal georienteerde bedrijven
hadden gewerkt, brachten hun kennis en ervaring in bij de uitgeverij, en dat gebeurde precies toen de mogelijkheden voor internationalisering in het uitgeversbedrijf snel toenamen. Om deze hypothese te toetsen zou een prosopografisch
onderzoek nodig zijn naar managers in de uitgeverij. Ook de inbreng van de financiers, zoals banken en verzekeringen, zou hierbij moeten worden betrokken. Zolang dat onderzoek niet is gedaan, moeten we volstaan met een paar suggestieve
voorbeelden. Gorter maakte van Kluwer een groot bedrijf na een loopbaan in de
textielindustrie. Zevenbergen, die in 1977 voorzitter van de raad van bestuur van
K1uwer werd, was daarvoor vice-president van AKZO. Alberdingk Thijm, die hem
tien jaar later opvolgde, had eerder gewerkt bij Shell en bij Nijverdal Ten Cate.
Cor Brakel, een econoom, was financieel expert bij Shell voordat hij in dienst
88 Over internationalisering eind twintigste eeuw ook H. Knippenberg en B de Pater, De
eenwording van Nederland (Nijmegen 1988) 208-210.
89 Deze hypothese ontleen ik aan I. Willison , 'Massmediatisation: export of the American model?', in: J. Michon en J.Y. Mollier (eds.), Les mutations du livre et de l'edition
dans le monde du XVl/Ie siecie a ['an 2000 (Quebec 200 1) 581.
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kwam bij Elsevier in 1976. Daarna leidde hij eerst Wolters (1987) en vervolgens,
vanaf 1995, Wolters Kluwer. Niet aileen brachten deze mannen hun internationale
ervaring in, maar ook een vee I sterkere 'financieIe discipline,' ingegeven door het
belang van een goede positie op de beurs, iets dat in de jaren vijftig in de uitgeverij
nog geen rol speelde. 90
Andere factoren kunnen ook een rol hebben gespeeld. Een wetenschappelijk
tijdschrift dat gepubliceerd wordt in Parijs zal wellicht spoedig worden overheerst
door Franse geleerden, terwijl de Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap
daarvoor gewoon te klein is. De internationale reputatie van een tolerant land, met
een hoge scholingsgraad, waar veel mensen een vreemde taal spreken en waar
relatief weinig stakingen en andere vormen van sociale onrust zijn - al dergelijke
overwegingen spelen een rol bij internationaal succes. 9 1

6. Besluit
Een aantal deskundige waarnemers die in dit artikel zijn langs gekomen hebben de
grote verscheidenheid van de informatiemarkt benadrukt. Die verscheidenheid
weers pie gel de zich in het beeld van de bedrijfstak als geheel. Weinig andere bedrijfstakken wilen zo grote verschillen in omvang en bedrijfsvoering kennen als
de uitgeverij. De grote internationale uitgevers namen maar een klein deel van de
totale boekproductie voor hun rekening. Hoewel de tien grootste Europese uitgevers aan het eind van de twintigste eeuw goed waren voor 50 tot 70 procent van de
totale omzet, waren verreweg de meeste uitgeversbedrijven, zowel in Nederland
als elders, klein, met minder dan 20 mensen in dienst en uitsluitend actief op de
binnenlandse markt. In de Europese Unie was de verhouding tussen productie en
export in de jaren negentig 4 tot 5 procent en het aandeel van geYmporteerde boeken in het totaal aantal verkochte boeken slechts 2,5 procent. 92 De bestsellerlijsten
van de belangrijkste boekenproducerende landen overlapten elkaar nauwelijks, al
werden in kleine landen zoals Nederland wat meer buitenlandse bestsellers gelezen 'y 3 Bovendien was bedrijfsconcentratie niet de enige, misschien niet eens de
dominante trend. In de jaren zestig nam juist het aantal kleine uitgeverijen, en
daarmee de variatie in de drukwerkcultuur, sterk toe. 94 In 1987 waren er zo ' n 250
90 Demoet interview.
91 Ibidem
92 De Boer, Manag ement of media morphosis, 83 .
93 Graham , 'Multinational publishing ' , 248 ; 1. Heilbron, 'Nederlandse vertalingen wereldwijd ', in: J. Heilbron en W. de Nooy (red.), Waarin een klein land: Nederlandse cultuur in infernatiuonaal verband (Amsterdam 1995) 207, 208, 210-211.
94 Technische ontwikkelingen speelden hierbij een rol. Tamelijk goedkope offset-persen

kwamen op de markt, en vervolgens kopieerapparaten en computer-printers. Het Wereld
Wijde Web is de laatste bijdrage in deze bloei van de diversiteit. Zie c.F. Kaestle e.a. ,
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kleine onafhankelijke uitgeverijen, die samen zo'n 45 procent van aile Nederlandse boeken produceerden.95 De internationale boekhandel, die voor een groot deel
bestond uit de wetenschappelijke uitgeverij, maakte dus maar een klein deel uit
van de totale boekproductie. Een tweede beperking van de internationalisering
was dat die vooral de welvarende, westerse wereld betrof: de grote uitgevers waren (en zijn nog steeds) nauwelijks actief in Afrika en Latijns-Amerika, omdat de
financiele risico 's daar te groot worden geacht. 96
In de bestudeerde peri ode waren er dan ook geen tekenen dat enkele grote ondernemingen de hele communicatiesector zouden gaan domineren, ook al vreesden sommigen dat. 97 Op bepaalde deelmarkten drukten de grote uitgevers echter
een beslissend stempel. Dat gold bijvoorbeeld voor de wetenschappelijke tijdschriften, die een steeds groter deel van de universitaire budgets opslokten en de
uitgevers geregeld in conflict brachten met de universiteiten. De maatschappelijke
effecten van de internationalisering van de uitgeverij zijn in dit artikel echter nauwelijks besproken. Wij hebben ons beperkt tot een analyse van het ontstaan en de
dynarniek van het internationale uitgeven. Overzien wij die ontwikkeling, dan kunnen we een aantal fasen onderscheiden, elk met zijn eigen typerende vorm van
internationale activiteit. 98
In de zeventiende en achttiende eeuw produceerden Nederlandse uitgevers boeken in verschillende talen , waaronder het onder de geletterde elite veel gelezen
Frans en de toenmalige wetenschappelijke lingua franca, het Latijn. Veel van deze
boeken werden geexporteerd. Nederlandse boekhandelaars waren aanwezig of (wat
meer voorkwam) door commissionairs vertegenwoordigd op de grote boekenbeurs
in Leipzig en ze verkochten hun boeken via collega's in verschillende landen. De
internationale wetenschappelijke uitgeverij die in de jaren dertig van de twintigste
eeuw begon en na de Tweede Wereldoorlog zijn vleugels uitsloeg was eveneens
grotendeels gebaseerd op export. De basis daarvoor was, net als voor een deel in
de achttiende eeuw, een internationale gemeenschap van wetenschappers, die in
die jaren echter een in de geschiedenis ongekende omvang bereikte, en een internation ale taal , nu het Engels. De derde fase, na 1970, had een ander karakter.
Uitgevers van vakbladen, juridische naslagwerken en onderwijsmateriaal zochten
een internationale markt, omdat hun thuismarkt te klein was voor de expansie die
Literacy in the United States. Readers and reading since 1880 (New Haven 1991) 286291; J. Blokker, De wond'ren werden woord en dreven verder (Deventer 1989) 181-182.
95 NRC-Handelsblad, 29 juli 1987.
96 Veel voorbeelden hiervan in Elsevier's jaarverslagen van de jaren 1960/70, vooral
over pogingen in Latijns-Amerika en Indonesie. De export naar Japan liep uiteraard vee 1
beter. Zie ook R.J. Jachino, 'Global publishing in the I 990s' , in: Book research quarterly
6/1 (1990) 34-37. Jachino was toen hij dat artikel schreef de hoogste chef van de Canadese
mediagigant International Thomson.
97 Zie bijvoorbeeld Greco, 'Mergers and acquisitions' (1995) 233-234.
98 Jan van Tiggelen en Dorien Daling hebben mij geholpen deze fasering te maken.
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hun geldschieters eisten. Deze uitgaven vergden echter veel meer inzicht in de
verschillende nationale markten. Eenvoudig exporteren was hier niet mogelijk en
daardoor ontstond een vee I complexer type internationalisering: het samenvoegen
van bedrijven in verschillende landen, met heel verschillende achtergronden , in
een concern. De verschillende managementstijlen van Elsevier onder Vinken aan
de ene kant en Elsevier onder zijn voorganger Van den Brink en Kluwer gedurende
de hele peri ode aan de andere kant zijn voor een groot deel terug te voeren op deze
verschillen in producten en markten. Het schermen met een Rijnlands dan wei een
Angelsaksisch model, zoals vooral in de jaren rond Eiseviers overnamepoging van
Kluwer gangbaar was, is grotendeels te verklaren uit de ervaringen van de betrokken personen: Vinken was de man van het internationale gestandaardiseerde medische informatiesysteem van Excerpta Medica, die zijn oorsprong had in de naoorlogse expansieperiode van de wetenschappen; de leiders van Kluwer, Wolters en
Samsom werkten in een wereld vol nationale verschillen op het gebied van recht,
wetgeving en onderwijs.

IX

Technisch, industrieel en landbouwkundig onderzoek
in Nederland in de twintigste eeuw
ERNST HOMBURG EN ARIE RIP

De opkomst van het industriele researchlaboratorium en, meer algemeen, de toenemende vervlechting van wetenschap en techniek worden algemeen gezien als
belangrijke aspecten, of zelfs drijfveren, van de Tweede Industriele Revolutie. 1
Verschillende buitenlandse historici richtten om die reden hun aandacht op de geschiedenis van ' research and development' (R&D) instituten. Er verschenen diepgaande studies van de ontwikkeling van industriele laboratoria en van toepassingsgerichte laboratoria van de overheid. 2 Tot voor kort was de wetenschappelijke
belangstelling voor de geschiedenis van R&D in Nederland echter gering. Tien
jaar gel eden bestonden er weliswaar al enkele monografieen over de geschiedenis
van Nederlandse toepassingsgerichte laboratoria en organisaties, maar die waren
ofwei geschreven door natuurwetenschappers verbonden aan die laboratoria, of
door journalisten. 3
David S. Landes, The Unbound Prometheus: Technological change and industrial
development in Western Europe from 1750 to the present (Cambridge 1969) 323-326;
Maarten Pieterson (red.), Het technisch labyrint: Een maatschappijgeschiedenis van drie
industriele revoluties (Amsterdam 1981) 135-136, 172-181; Alfred D. Chandler jr., Scale
and scope: The dynamics of industrial capitalism (Cambridge, MA 1990) 32-33, 428429, 474-479,485 , 594-605. Ygl. Ernst Homburg, 'De "Tweede Industriele Revolutie."
Een problematisch historisch concept', in: Theoretische Geschiedenis 13 (1986) 367-385.
2 Yoor een overzicht, zie bijvoorbeeld: M.A. Dennis, 'Accounting for research: New
histories of corporate laboratories and the social history of American science', in: Social
Studies of Science 17 (1987) 479-518; D.A. Hounshell, 'The evolution of industrial research in the United States ', in: R.S. Rosenbloom et a!., Engines of innovation: U.S. industrial research at the end of an era (Boston 1996) 13-85 ; Ulrich Marsch, Zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft: Industrieforschung in Deutschland und GrojJbritannien 18801936 (Paderborn 2000).
3 Bijvoorbeeld: Een kwart eeuw TNO 1932-1957. Gedenkboek bij de voltooiing van de
eerste 25 jaar werkzaamheid van de organisatie TNO op 1 mei 1957 (Den Haag 1957);
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In de loop van de jaren tachtig ontstond er daarnaast geleidelijk een wat meer
analytische, wetenschappelijke belangstelling. Ter informatie geven we een kort
overzicht. Erik Bloemen publiceerde in 1981 de eerste samenvattende studie op
dit terrein. In 1982 bracht het tijdschrift Wetenschap & Samenleving een aantal
artikelen uit over de actuele problemen van industriele laboratoria, waarbij ook
enige aandacht werd besteed aan historische aspecten. In de jaren daarna zetten
onderzoekers op het gebied van wetenschap & samenlevingi wetenschapsdynamica, vooral aan de Rijksuniversiteit Groningen , dit programma voort. Ondertussen
had zich ook binnen de afdeJing filosofie van de TU Eindhoven een groep onderzoekers op dit terrein gevormd, die bestond uit Andries Sarlemijn, Peter Kroes,
Casper Hakfoort en Hans Hutter. Hun activiteiten culmineerden in het proefschrift
van Hutter en, in 1986, in een themanummer van het TijdschriJt voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek (nu Gewina).4 In vergeJijking tot de historische studies die tegelijkertijd in het buitenland
verschenen waren deze publicaties, met uitzondering van het proefschrift van Hutter, echter nauwelijks op onderzoek in bedrijfsarchieven gebaseerd. Interviews en
de openbare literatuur vormden de belangrijkste informatiebronnen. In de jaren

D.l. Maltha, Honderdjaar landbouwkundig onderzoek in Nederland 1876-1976 (Wageningen 1976); B. Elema, Opkomst. evolutie en betekenis van research gedurende honderd
jaren gistfabriek (Delft 1970); S. Gradstein en H.B.G. Casimir, An anthology of Philips
Research (Eindhoven 1966); A.J. Garrath, 'The story of the Philips Laboratory at Eindhoven 1914-1946',2 vols., intern Philips-rapport 1976; Sybren Polet, Verkenning in het onbekende. Vijftig jaar Koninklijke Shell Laboratorium Amsterdam (z.p., z.j.); J.H. Schweppe,
Research aan het JJ. LBPMA 1914 - KSLA 1989. De geschiedenis van het 'Lab Amsterdam' (Amsterdam en Baam 1989); DSM Research 50 jaar: 1940-1990 (Heerlen 1990).
4 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. Twaalf opstellen
over de economische en sodale geschiedenis van Nederland en kolonien 1800- 1950 (Assen 1981) 153-167; Loet Leydesdorff e.a., Philips en de wetenschap (Amsterdam 1980);
Ph.J. Vergragt, K. Blase en P. Groenewegen (red.), 'De industriele laboratoria,' them anummer Wetenschap & Samenleving, 1982/6-7 (juni/juli 1982) 1-61 ; Ph.l. Vergragt, ' The
social shaping of industrial innovations' in: Social Studies of Science 18 (1988) 483-513 ;
K.F. Mulder, Choosing the corporate future. Technology networks and choice concerning
the creation of high performance fiber technology (proefschrift RU Groningen 1992); A.
Sarlemijn (red.), Tussen academie en industrie: Casimirs visie op wetenschap en researchmanagement (Amsterdam 1984); R.P.W. Visser en C . Hakfoort, 'Werkplaatsen van wetenschap en techniek: Industriele en academische laboratoria in Nederland 1860-1940', themanummer Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen.
Wiskunde en Techniek 9 (4) (1986) 143-326; 1.1. Hutter, Toepassingsgericht onderzoek in
de industrie: De ontwikkeling van kwikdamplampen bi) Philips 1900-1940 (proefschrift
TU Eindhoven, december 1988).
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negentig zou dit veranderen. Het hierna volgende 'themadossier' legt daarvan getuigenis af.
De vijf artikelen die op deze inleiding volgen zijn producten van leden van een
informele discussiegroep over de geschiedenis van industriele researchlaboratoria
en ander toepassingsgericht natuurwetenschappelijk, technisch en landbouwkundig onderzoek, die tussen april 1997 en mei 2002 zo' n vier a vijf keer per jaar aan
de TU Eindhoven bijeenkwam. Het initiatief tot de oprichting van deze 'R&Dgroep ' , zoals het overleg in de wandeling heette, kwam voort uit het landelijke
project over Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw (TIN20). In het kader
van de voorbereidingen van het zevende, afsluitende deel van de TIN20-serie startte
ook onderzoek naar de geschiedenis van de onderzoeksinstellingen op het gebied
van de techniek. Toen geconstateerd werd dat ook elders in het land onderzoekers
met vergelijkbare thema's bezig waren, leek het een goede zaak de beschikbare
expertise bijeen te brengen en een overleggroep te starten die regelmatig over
onderzoeksvoorstellen, concepthoofdstukken, en belangrijke internationale publicaties zou kunnen discussieren.
De 'harde kern' van de groep, die vrijwel de gehele periode volmaakte, bestond uit Peter Baggen, Kees Boersma, Jasper Faber, Ernst Homburg en Harro
Maat. Daarnaast namen vele anderen dee!, varierend van een of twee bijeenkomsten tot een deelname van ruim twee jaar: Karel Davids, Jasper Deuten, Patricia
Faasse, Marjan van de Goor, Margaret Leidelmeijer, Anneke van Otterloo, Arie
Rip, Arjan van Rooij , Eric van Royen, Gerard van de Schootbrugge, James Small ,
Geert Somsen, Rienk Vermij en Marc de Vries. De meesten werkten aan proefschriften (Boersma, Deuten, Faber, Van de Goor, Maat, Van Rooij, Somsen),S of
participeerden in het TIN20-project (Baggen, Faber, Homburg, Maat, Van Otter100, Rip, Small, Vermij) .6 De laboratoria, instituten en thema's die werden onderG.J. Somsen, 'Wetenschappelijk onderzoek en algemeen belang ': De chemie van H.R.
Kruyt (1882-1959) (proefschrift Universiteit Utrecht, april 1988); Harro Maat, Science
cultivating practice: A history of agricultural science in the Netherlands and its colonies
1863-1986 (proefschrift Wageningen Universiteit, februari 2001); Jasper Faber, Kennis verwerving in de Nederlandse industrie 1870-1970 (proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, december 200 I); F.K. Boersma, Inventing structures for industrial research: A
history of the Philips NatLab 1914-1946 (proefschrift TU Eindhoven, maart 2002); J.
Jasper Deuten, Cosmopolitanizing Technology: A study of four emerging technological
regimes (proefschrift Universiteit Twente, juni 2003); Arjan van Rooij , Building plants:
Markets for technology and the development of internal capabilities: DSM'sfertilizer business, 1925-1970 (proefschrift TU Eindhoven, verwacht in 2003).
5

6 Ernst Homburg, Arie Rip en James Small, 'Chemici, hun kennis en de industrie ' , in:
J.w. Schot e.a. (red.) , Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel II (Zutphen 2000)
298-315 ; A.H. van Otterloo, 'Nieuwe producten, schakels en regimes 1890-1920' en 'Ingredienten, toevoegingen en transformatie: heil en onheil' , in: Schot e.a. (red.), Techniek
in Nederland, deel III (Zutphen 2000) 248-261 resp. 296-309; Rienk Vermij, 'Schaalver-
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zoeht waren divers. De aandaeht ging vooral uit naar de researehorganisaties van
grote instellingen en bedrijven als TNO (Van de Sehootbrugge, Faasse, Somsen,
Baggen) / Philips (De Vries, Boersma),8 DSM (Van Royen, Homburg, Van Rooij),9
en Shell (Homburg), 10 maar daarnaast kwamen ook thema's aan bod als het middelgrote bedrijfsleven (Faber), de Nederlandse en koloniale landbouw (Maat, Leijdelmeijer),11 het teehniseh en wetensehappelijk onderwijs (Baggen, Somsen),1 2 het
wetensehaps- en teehnologiebeleid (Faber, Van de Goor), de rol van ingenieursbureaus bij teehnologie-overdraeht (Van Rooij, Homburg),13 sehaalvergroting en
normalisatie (Vermij) en kosmopolitisehe teehnologisehe regimes (Rip, Deuten).14
Wat heeft dit alles nu opgeleverd? De belangrijkste uitkomst, zo menen wij, is
het inzieht in de relaties tussen de R&D-laboratoria en hun omgeving. In oudere
studies, ook in het buitenland, werden de R&D-laboratoria doorgaans te veel op
ziehzelf besehouwd. De diseussies in de R&D-groep braehten eehter tal van dwarsgrot ing en haar idealen' , in: Schot e.a. (red.), Techniek in Nederland, dee I VII (Zutphen
2003 , te verschijnen); Peter Baggen, Jasper Faber en Ernst Homburg, 'Techniek en kennis ,
1890-1970' , in: Schot e.a. (red.), Techniek in Nederland, deel VII (Zutphen 2003 , te verschijnen).
7 G.A. van de Schootbrugge, 50 jaar TPD in beweging: Een halve eeuw natuurkunde
voor de praktijk (De lft (991); Gerard van de Schootbrugge e.a. , Sterke staaltjes: Vijftig
voorbeelden van vernieuwing uit de we reid van TNO (Delft 1997); Patricia E. Faasse, De

ontdekking van de ondergrond: Anderhalve eeuw toegepasf geowetenschappelijk onderzoek in Nederland (Utrecht 2002); Geert J. Somsen , 'Selling science: Dutch debates on the
industrial significance of university chemistry', in: Anthony S. Travis e.a. (red .), Determinants in the evolution of the European chemical industry, 1900-1939: New technologies,
political frameworks, markets and companies (Dordrecht 1998) 143-168.
8 Marc 1. de Vries (met bijdragen van F.K. Boersma), 80 years of research at the Philips
Natuurkundig Laboratorium (1914-1994): The role of the Nat. Lab. at Philips (Eindhoven
2002).
9 H. Lintsen (red.) (met bijdragen van o.a. E. Homburg en E. van Royen), Research
tussen vetkool en zoetstor Zestig jaar DSM Research 1940-2000 (Zutphen 2000).
10 Ernst Homburg, ' De Eerste Wereldoorlog: Samenwerking en concentratie binnen de
Nederlandse chemische industrie' en Ernst Homburg, James Small en Piet Vincken, ' Van
carbo- naar petrochemie, 1910-1940', in: Schot e.a. (red.), Techniek in Nederland, dee I II,
316-357.
11 Margaret Leidelmeijer, Van suikermolen tot grootbedrijr Technische vernieuwing in
de lava-suikerindustrie in de negentiende eeuw (proefschrift TU Eindhoven, juli 1997).
12 Peter Baggen, 'Technischer Vollzeitunterricht in den Niederlanden am Beispiel der
Mittelstufe des technischen Unterrichts', in: Technikgeschichte 68(2) (2001), 157-179.
13 Arjan van Rooij en Ernst Homburg, Building the plant: A history of engineering contracting in the Netherlands (Zutphen 2002).
14 C. Disco, A . Rip en B.J.R. van der Meulen, 'Technical innovation and the universities:
divisions of labour in cosmopolitan technical regimes', in: Social Science Information 31
(3) (J 992) 465-507.
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verbanden aan het Iicht. Zo kan de oprichting van TNO in de jaren twintig en
dertig moeilijk worden losgezien van de discussies die toen aan de TH Delft plaatsvonden over de wenselijk van een grotere relevantie voor, en financiering door, de
industrie. Een en ander hing ook nauw samen met de opkomst van industriele
researchlaboratoria in die jaren. Bedrijven stonden steeds voor de afweging: wat
doen we zelf, wat laten we bij TNO doen , en wat door een eventuele onderzoeksassistent die we op de TH Delft plaatsen? Tussen het hoger technisch onderwijs,
de industriele researchlaboratoria en de onderzoeksinstellingen van de overheid
bestonden sterke onderlinge afhankelijkheden, die in het veri eden veel te weinig
onderwerp van studie zijn geweest. Toch liggen er allerlei mogelijkheden, bijvoorbeeld door het traceren van de mobiliteit tussen deze instituties, en door een
onderzoek naar de formele en informele relaties tussen de verschillende laboratoria en instellingen. Boersma geeft in zijn proefschrift interessante doorkijkjes hoe
Holst, directeur van het Philips NatLab, zich bewoog in de standaardiseringscommissies en betrokken werd bij het universitair onderwijs.
Hoewel een samenvattende monografie over dit onderwerp nog een desideratum is, geven de hier gebundelde artikelen reeds inzicht in de onderlinge relaties
van de Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van de techniek en de landbouw, en in de wijze waarop ze tezamen geleideJijk een Nationaal Innovatie-Systeem (NIS) zijn gaan vormen. De artikelen van Jasper Faber, Harro Maat en, voor
een deel , Marjan van de Goor, gaan op dat laatste dieper in. Ook op een lager
aggregatieniveau dienen de R&D-Iaboratoria echter 'in context' te worden geplaatst. Marc de Vries en Kees Boersma doen dat door nadrukkelijk de relaties
tussen het NatLab en de rest van het Philips-concern tot onderwerp van studie te
maken . Arjan van Rooij doet hetzelfde door de verbanden tussen onderzoek, ontwikkeling en engineering te benadrukken. Studies van R&D-laboratoria hebben te
vaak aileen aandacht voor het eigenlijke onderzoek. Van Rooij betoogt echter dat
research en fabrieksontwerp niet los van elkaar mogen worden gezien.
Daarnaast bieden de vijf artikelen inzicht in de dynamiek en chronologie van
de ontwikkelingen in Nederland. In de eerste plaats is er de trend van 'geen' naar
'veeI' georganiseerde R&D . Tussen 1870 en 1910 werd er steeds vaker 'toepassingsgericht' wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar het beperkte zich aanvankelijk tot analyses en tests. 15 Tussen 1910 en 1930 begon vervolgens de opmars
van de R&D-laboratoria in de industrie (zie artikelen van Faber en De Vries/Boersma), maar ook die van sectoriele laboratoria, zoals dat van de Rijkslederdienst, en
'missie-laboratoria' zoals het RIZA (Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater).16 Ook de universiteiten deden toen, in sommige disciplines, steeds vaker
15 Vgl. Ingrid Vledder, Eddy Houwaart en Ernst Homburg, 'Particuliere laboratoria in
Nederland. Deel 1: Opkomst en bloei, 1865-1914', in: NEHA laarboek 62 (1999) 249290.
16 50 jaar zuivering van afvalwater Cs-Gravenhage 1970).
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georganiseerd onderzoek waarin meerdere onderzoekers samenwerkten. Na de
Tweede Wereldoorlog gingen deze ontwikkelingen door. Ais nieuw fenomeen kwam
toen de overheidsfinanciering van fundamenteel onderzoek op. Dat leidde niet tot
grote debatten over de vraag of dat wei moest, maar de mate waarin en de relatie
tot het toepassingsgerichte werk leidden tot hoofdbrekens en ' puzzels ', ook internationaal (Faber, Van de Goor).
Een tweede, later weer omgebogen, trend is de ontwikkeling van onderzoek
gericht op specifieke toepassingen naar 'basisonderzoek' , ook in de industrie, gericht op de vergroting van het kennisreservoir. Deze ontwikkeling begon in de
jaren twintig en dertig bij grote bedrijven als Du Pont en IG Farben. 17 Later zette
deze ontwikkeling ook in bij Shell en, vooral na de oorlog, ook bij DSM en Philips
(zie De Vries en Boersma). Na 1970 werd de rol van de 'basisresearch' overigens
bij Shell, DSM, Philips (De Vries en Boersma) en andere grote ondernemingen
weer drastisch teruggeschroefd. 18 In de jaren vijftig leefde het idee dat 'basisresearch' nodig was echter volop. Ook de nationale overheid raakte, zoals doorschemert in de Industrialisatienota's, steeds meer van het economische belang van 'brains
in de producten' overtuigd. Een belangrijke implicatie is dat hieruit blijkt dat zowei industriele researchleiders als de overheid steeds sterker in termen van een
kennissysteem gingen den ken dat zowel de wetenschap als de techniek omvatte.
De opkomst van het wetenschapsbeleid kan men zien als een reactie op de toenemende zorg voor het goed functioneren van dat systeem. De schok van de lancering van de eerste Sovjet 'Spoetnik' leverde de vonk en onheilsprofetieen over de
oplopende achterstand ten opzichte van Amerika de brandstof voor een steeds
sterkere bemoeienis van de overheid met het wetenschapsbeleid (zie Van de Goor).19
Bovenstaande ontwikkelingen deden zich, op hoofdlijnen, ook in het buitenland voor. In Nederland gebeurde alles over het algemeen een beetje later dan in
de grote omringende landen, behalve op het gebied van de landbouw (zie Maat).
Wanneer we de vraag stellen wat het specifiek-Nederlandse was van de hierna
geschetste ontwikkelingen dan moeten we constateren dat Nederland een relatief
klein land is, dat laat industrialiseerde. Import van kennis speelde lange tijd een
grote rol, maar langzamerhand gingen de Nederlandse instellingen en bedrijven

17 Carsten Reinhardt, ' Basic research in industry : Two case studies at l.G. Farbenindustrie AG in the 1920's and 1930's', in: Travis e.a. (red.), Determinants, 67-88.
18 Vergragt, Blase en Groenewegen (red.), 'De industriele laboratoria'; Lintsen e.a, Research tussen vetkool en zoetsto!
19 Irmgard Grattrup, In de schaduw van de Spoetnik (Baam 1958); Robert A. Divine,
The Sputnik challenge (New York 1993); H.B.G. Casimir e.a., Voorzieningen ten behoeve
van de research binnen defaculteiten der wis- en natuurkunde der Nederlandse universiteiten (Den Haag 1958); Jean-Jacques Servan-Schreiber, Le deft america in (Parijs 1967);
Arie Rip, Wetenschap als mensenwerk: Over de rol van de natuurwetenschap in de samenleving (Baam 1978) met name /33-146.
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meer zelf doen . Een ander opvallend gegeven is het relatief grote aandeel van een
vijftal grote multinationals in de Nederlandse economie. De 'grote vijf', bestaande uit de ABUP (de afkorting van de gemeenschappelijke lobby van AKU, BPM,
Unilever en Philips) en Staatsmijnen, hadden ook het leeuwendeel van hun research in Nederland geconcentreerd. Dat betekende dat de laboratoria van de grote vijf een overheersende positie in het Nederlandse NIS (Faber) innamen . Op
industrieel gebied deed Nederland dan ook in de jaren twintig en dertig redelijk
goed mee in het algemene internationale hi storische patroon. Maar de publieke
research-instituten , zoals TNO, liepen achter op Engeland en Duitsland, en wellicht ook op Frankrijk. Na 1945 bleef deze situatie bestaan, met het curieuze verschil dat wetenschap als cultuurgoed, wellicht als neveneffect van de verzuiling,
meer aandacht kreeg in het beleid dan dat dit in het buitenland het geval was.
Anders dan in de Verenigde Staten en Groot-Brittannie, waar het wetenschapsbeleid steeds sterk op economische doe len was gericht, bleef in Nederland het spanningsveld tussen technisch-economische kant van het wetenschapsbeleid (meer
' brains in de producten') en de culturele kant tot ver in de jaren zeventig voelbaar.
Inmiddels is de wereld van het technisch, industrieel en landbouwkundig onderzoek zelf ook veranderd. Vooral doordat er nu bewuster wordt geprogrammeerd
en gestreefd wordt naar netwerken en samenwerkingsverbanden tussen wetenschappelijke instituten, de industrie en andere sectoren. Deze kunnen, zeker in Nederland, voortbouwen op de vele relaties die reeds bestonden.

x
Het Nederlandse Innovatie Systeem, 1870-1990
JASPER FABER

1. Inleiding
De kennisverwerving van industriele bedrijven veranderde in de twintigste eeuw
ingrijpend van karakter. Rond 1900 was veel kennisverwerving kennisimport en
deden sommige directeuren een enkele keer zelf wat onderzoek. I In de loop van
de eeuw werd kennisverwerving echter een steeds belangrijker onderdeel van het
bedrijfsbeleid. 2 Ook de mogelijkheden om kennis te verwerven namen toe. Un iversiteiten en hogescholen werkten steeds vaker samen met de industrie, particuliere laboratoria waren een tijd lang de mogelijkheid om onderzoek uit te besteden , een functie die later ook werd vervuld door overheidsinstituten en TNO. Steeds
meer bedrijven gingen ertoe over om zelf kennis te genereren, en daardoor namen
ook de mogelijkheden voor samenwerking toe. AI deze ontwikkelingen kunnen
beschreven worden als de opbouw van een kennisinfrastructuur, en ook met een
term die in de economische Iiteratuur gangbaar is geworden, een innovatiesysteem. 3
lnnovatiesystemen be"invloeden de uitkomst van speurwerk en ontwikkeling. 4
Geen enkel bedrijf kan geheel in zijn eigen kennis voorzien. Bij het ontwikkelen
van een innovatie is er bijvoorbeeld vaak kennis nodig van toeleveranciers of afH.W. Lintsen, ' Kennisverwerving in de Nederlandse industrie in de 1ge eeuw ' , in:
Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 9 ( 1986) 175-189.
2 Jasper Faber, Kennisverwerving in de Nederlandse industrie 1870-1970 (Amsterdam
2001).
3 Bengt-Ake Lundvall (red.), National systems of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning (New York 1995); Chris Freeman en Luc Soete, The economics of industrial innovation (derde druk, Cambridge 1997); Charles Edquist (red.),
Systems of innovation (Londen 1997).
4 'Speurwerk en ontwikkeling' was lange tijd de gangbare vertaling van 'research and
development' . Ik gebruik hier de term ' speurwerk' in plaats van het meer gangbare 'on-
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nemers, en bij het speurwerk kan een bedrijf expertise in een bepaalde discipline
missen. Ais bepaalde kennis in een innovatiesysteem niet aanwezig is of niet makkelijk ontwikkeld en uitgewisseld kan worden, belemmert dat de ontwikkeling van
bepaalde innovaties. Het omgekeerde is ook waar. In een comparatieve analyse
van de innovatiesystemen in verschillende landen heeft Richard Nelson aangetoond dat er een wissel werking is tussen nationale innovatiesystemen de speciali satie van de nationale industrie.5 Het nationale innovatie systeem en de economische ontwikkeling van een land zijn nauw met elkaar verbonden.
Hoewel er enkele pogingen zijn gedaan om het Nederlandse innovatiesysteem
(NIS) te beschrijven, ontbreekt het aan een lange-termijnperspectief op de ontwikkeling ervan. 6 Dit is een groot gemis omdat zaken als de mentaliteit van wetenschappers, wetgeving, of de betrokkenheid van de overheid bij de economie, een
innovatiesysteem vele decennia lang bei·nvloeden. Dit artikel concentreert zich
daarom op de ontwikkeling van het NIS in de twintigste eeuw, op de invloed van
overheid, wetenschap, handel en industrie en op de samenhang tussen NIS, industriele structuur en economische ontwikkeling. 7 Het begint met een beknopte omschrijving van het begrip innovatiesysteem, en behandelt daarna de historische
ontwikkeling ervan in vijf paragrafen. In de conclusie wordt een verband gelegd
tussen de ontwikkeling van het innovatiesysteem en de economische groei.

2. Innovatiesystemen
Het begrip innovatiesysteem wordt soms breed gedefinieerd als de samenhangende
factoren die innovaties in een land bei"nvloeden.8 In een bedrijfshistorische context kan de definitie echter preciezer zijn: een innovatiesysteem is een netwerk van
instellingen die innovaties be·invloeden, zoals bedrijven, opleidings- en onderzoeks-

derzoek' ook om aan te geven dat het doel niet vermeerdering van kennis is, maar het
vinden van nieuwe ideeen die, toegepast in producten, economisch voordeel opleveren.
5 Richard R. Nelson (red. ), National innovation systems: a comparative analysis (New
York 1993).
6 D. Jacobs, P. Boekholt en W. Zegveld, De economische kracht van Nederland: een
toepassing van Porters benadering van de concurrentiekracht van Landen Cs-Gravenhage
1990); Pim den Hertog, Theo lA. Roelandt, Patricia Boekholt en Hendrien van der Gaag,
'Assessing the distribution power of national innovation systems: pilot study the Netherlands' (working paper TNO Apeldoorn 1995).
7 Voor een analyse van het innovatiesysteem in de landbouw wordt verwezen naar het
artikel van Harro Maat in dit NEHA-Jaarboek.
8 Richard R. Nelson en Nathan Rosenberg, 'Technical innovation and national systems' , in: Nelson (red.), National innovation systems, 3-21 , aldaar 4.
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instituten , waarbij de relaties binnen het netwerk bepaald worden door instituties
zoals wet- en regelgeving en sociale en culture le gebruiken.9
Een innovatiesysteem is een systeem, maar niet in de zin dat het volgens een
vooraf opgesteld plan tot stand is gekomen, dat de onderdelen zorgvuldig zijn
uitgekozen en de relaties met beleid tot stand gebracht. Enkele onderdelen mogen
mi sschien gepland zijn, andere zijn min of meer toevallig in het systeem beland of
zijn met een geheel andere bedoeling opgezet. De term systeem wordt veeleer
gebruikt om aan te geven dat het uit ongelijksoortige onderdelen bestaat die met
elkaar in verbinding staan en die samen als een geheel functioneren. Het is een
netwerk, en als het begrip innovatiesysteem niet reeds algemeen aanvaard zou
zijn, zou het wellicht beter zijn om te spreken van een innovatienetwerk.
Binnen innovatiesystemen zijn twee soorten structuren te onderscheiden: institutionele netwerken en persoonlijke netwerken. Tot de eerste soort hoort aile formele, contractueel vastgelegde, kennisuitwisseling, zoals bijvoorbeeld gebeurt in
speurwerkverenigingen, bij de uitbesteding van een onderzoek aan TNO , of bij de
aanstelling van een hoogleraar als adviseur. De tweede soort zijn bijvoorbeeld
vriendschappen en het 'elkaar kennen ' , bijvoorbeeld door een gemeenschappelijke opleiding. Eric von Hippel heeft laten zien dat in sommige sectoren in de Verenigde Staten (VS) de kennisoverdracht in dit soort informele netwerken veelvuldig voorkwam . lo Beide netwerken grijpen natuurlijk in elkaar, zeker in een land
als Nederland , waar veel onderzoekers een gemeenschappelijke opleiding hadden
en het aantal mensen dat zich met speurwerk en ontwikkeling (S&O) bezighield
niet erg groot was.
De grenzen van een innovatiesysteem zijn niet altijd duidelijk aan te geven.
Welke afbakening ook gekozen wordt, altijd blijken de grenzen permeabel te zijn
voor kennis en innovaties. Er zijn daarom maar weinig dwingende redenen te geyen om voor een bepaalde begrenzing te kiezen; de keuze hangt af van de doelstelling van het onderzoek. Ik heb ervoor gekozen om als hoogste niveau het Nederlandse innovatiesysteem (NIS) te kiezen. Binnen de nationale grenzen zijn de wetten
en regels die de kennisuitwisseling binnen het innovatiesysteem be"invloeden gelijk. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de octrooiwet, of wetten over contacten tussen bedrijven, of regels met betrekking tot contacten tussen hoogleraren ambtenaren - en bedrijven. Bovendien is uitwisseling van kostbare kennis een
zaak van vertrouwen en dat is eenvoudiger te kweken binnen een culturele entiteit
dan over culturele grenzen heen .1 1 Omdat natiestaten gekenmerkt worden door
een zekere culturele homogeniteit, zal ook vanwege deze culturele factoren een
innovatiesysteem nationale kenmerken vertonen. Tot slot maakt een inpassing van
9 Lars Gelsing, ' Innovation and the development of industrial networks', in: Lundvall
(red.), National systems, 116-128.
10 Eric von Hippel, The sources of innovation (Oxford 1988).
II Bent-Ake Lundvall, 'Introduction' , in: Lundvall (red.), National systems, 1-19.
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de bedrijven in een nationaal systeem het mogelijk om een verbinding te leggen
met de ontwikkeling van de Nederlandse industrie en de Nederlandse economie.

3. Kennis en innovaties omstreeks 1900
In de negentiende eeuw liep de Nederlandse industrie in technisch opzicht niet
voorop maar volgde ze de buitenlandse ontwikkelingen. 12 Kennisverwerving was
vooral kennisimport en als er al sprake was van een innovatiesysteem, dan was dat
eerder een import- en diffusiesysteem dan een systeem voor de creatie en ontwikkeling van nieuwe kennis. Veel fabrikanten maakten daarom een buitenlandse reis
om op de hoogte te raken van technische ontwikkelingen, of ze stuurden hun opvolgers naar een bevriende onderneming in het buitenland. 13 Een andere manier
om kennis te importeren was door buitenlandse technici of ingenieurs in te huren.
Deze manier was waarschijnlijk kostbaarder dan de bovenstaande twee, maar minder
arbeidsintensief. Daarnaast was er een wezenlijker verschil. Een buitenlandse reis
leverde eenmalig kennis op, terwijl een buitenlandse technicus zijn vernuft kon
aanwenden om voortdurend verbeteringen in het bedrijf door te voeren.

Kennisverwerving binnen Nederland
Een fabrikant had in de negentiende eeuw nogal wat mogelijkheden om kennis te
importeren. In eigen land waren er echter weinig personen of instellingen op wie
hij een beroep kon doen bij het ontwikkelen van innovaties. Weliswaar bestonden
er rond de eeuwwisseling zo'n achttien particuliere laboratoria die werk deden
voor handel en industrie, maar zij beperkten zich hoofdzakelijk tot chemische analyses. 14 Slechts een enkel laboratorium legde zich ook toe op het uitwerken van
procedes en het geven van chemisch-technische adviezen. Voor vragen op het gebied van werktuigbouw, verwarming en elektrotechniek konden bedrijven soms
een beroep doen op ingenieursbureaus oftechnische handelsondernemingen, maar
ook hier was de keus niet groOt. 15

12 l .W . Schot, 'lnnoveren in Nederland', in: H.W. Lintsen et al. (red.), Geschiedenis van
de techniek in Nederland: de wording van een moderne samenleving 1800-1890, dee 1 VI
(Zutphen 1994) 216-239.
13 Lintsen, ' Kennisverwerving'.
14 Ingrid Vledder, Eddy Houwaart en Ernst Homburg, 'Particuliere laboratoria in Nederland, deel I: opkomst en bloei, 1865-1914', in: NEHA-Jaarboek 62 (1999) 249-290, aldaar 255-257.
15 Faber, Kennisverwerving , 76-77 , 129,199; Arjan van Rooij en Ernst Homburg, building the plant. A history of engineering contracting in the Netherlands (Zutphen 2002)
42-59.
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Er waren aan het einde van de negentiende eeuw geen overheidslaboratoria die
opdrachtonderzoek deden en hoogleraren en fabrikanten werkten zelden intensief
samen. Universitaire wetenschappers legden zich in die tijd meer en meer toe op
de zuivere wetenschap, terwijl de leraren aan de Polytechnische School niet de
faciliteiten hadden om op grote schaal opdrachten uit te voeren. 16 Deze situatie
werd overigens noch door de overheid, noch door wetenschappers als onbevredigend ervaren, en ook fabrikanten zagen technisch onderzoek niet als een overheidstaak. Voor zover ze zich uitspraken over de wenselijkheid van overheidslaboratoria, bepleitten ze de oprichting van keuringslaboratoria. 17
Een fabrikant die een vinding wilde ontwikkelen, moest dus vaak zelf aan de
slag. Voorbeelden hiervan zijn legio. Om er een te noemen, Meindert Honig experimenteerde twintigjaar in zijn stijfselfabriek om ma'iszetmeel van een goede kwaliteit te krijgen. 18 In dit geval tevergeefs, want hij kreeg geen vat op de kwaliteit
van het mai'szetmeel. Daarom Iiet hij zijn zoon Klaas scheikunde studeren en stuurde
deze in 1887 naar het 'Chemische Staatslaboratorium' in Hamburg . Terug in de
fabriek slaagde Klaas erin de kwaliteit van het zetmeel te verbeteren en ontwikkelde hij diverse nieuwe toepassingen. Ook andere fabrikantenzonen en aspirant-fabrikanten gingen steeds vaker een technisch of natuurwetenschappelijk yak studeren voor ze begonnen te werken. Een bekend voorbeeld is J.c. van Marken , de
eerste die aan de Polytechnische School afstudeerde als technoloog, die vervolgens ena een buitenlandse reis, dat wei) de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek
(NSGF) oprichtte. 19
Een opleiding was natuurlijk geen garantie tegen problemen. Van Marken kwam
in de gistfabriek voor het raadsel van de wisselende kwaliteit van de gist te staan,
die hij met zijn scheikundige achtergrond niet kon oplossen. Het aantrekken van
een tweede technoloog, die onderzoek deed naar de voeding van de gist, bracht
ook geen uitkomst. In hetjaarverslag van 1884 concludeerde Van Marken dat 'hoe
langer zoo meer gebleken [is], dat de scheikunde aileen niet de wetenschap is, die
voldoende Iicht kan verspreiden in de duisternis, waarin het bedrijf der gisting nog
altijd blijft gehuld' .20 Hij kondigde de oprichting van een microbiologisch onder16 G.P.J. Verbong en E. Homburg, 'Theorie en praktijk: Chemische kennis en de chemische industrie', in: H.W. Lintsen et al. (red.), Geschiedenis van de techniek in NederLand:
de wording van een moderne samenLeving 1800-1890, deel V (Zutphen 1994) 243-269.
17 Jasper Faber, 'CJ van Nieuwenburg over organisatie van wetenschappelijk technisch
werk: stemmen uit de industrie over toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek 19001919', in: Gewina 21 (1998) 15-29.
18 Chantal Vancoppeno\le, Tussen paternalistische zorg en zakelijk management: c.J.
Honig als eindpunt van persoonsgericht sociaal ondernemersgedrag in een Zaans familiebedriJf(l930-1957) (Amsterdam 1993) 26-30.
19 B. Elema, Opkomst, evolutie en betekenis van research gedurende honderdJaren gistfabriek (Delft 1970) 5.
20 Geciteerd in: Elema, Opkomst, 6.

FABER HET NEDERLANDSE INNOVATlE SYSTEEM

213

zoekslaboratorium aan, waar de bioloog M .W. Beijerinck werd aangesteld om de
productieprocessen te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen. Het in 1885
opgerichte laboratorium van de NGSF wordt algemeen beschouwd als het eerste
industrieIe speurwerklaboratorium in Nederland. 21

Netwerken en ingenieursverenigingen
Aan het einde van de negentiende eeuw begonnen zich rond verschillende bedrijfstakken netwerken te vormen die later een onderdeel zouden worden van het
NIS. De machine-industrie vormt een goed voorbeeld. De bedrijven in deze sector
hadden zich lange tijd bijna uitsluitend toegelegd op het bouwen van stoommachines, maar in de jaren 1880 en 1890 begonnen ze steeds vaker ook arbeidswerktuigen te fabriceren. 22 Deze verandering viel samen met de verandering in de opleiding van het hogere technische personeel. V 66r 1870 was er nauwelijks personeel
met een formele hogere technische op\eiding. Het technisch kader in de fabrieken
bestond uitsluitend uit werktuigbouwkundigen die hun opleiding in de praktijk
hadden gekregen.23 Daarna vonden enkele in Delft opgeleide werktuigbouwkundigen geleidelijk emplooi in de machine-industrie. De jonge ingenieurs hadden
echter een meer wetenschappelijke opvatting van hun yak, waarin de universaliteit
van de kennis een belangrijke rol speelde. 24 Zij wilden niet aileen door toenemende ervaring betere ingenieurs worden, maar ook door uitwisseling van kennis en
gezamenlijke studie. Daarom richtten de werktuigbouwkundigen in 1889 de Nederlandsche Vereeniging van Werktuig- en Scheepsbouwkundigen (NVWS) op.
De vereniging groeide in tien jaar van 32 leden naar 316, waaruit de behoefte aan
een dergelijke stud ievereniging blijkt. 25 De NVWS organiseerde regelmatig bijeenkomsten over technische onderwerpen, waardoor de leden hun kennis konden
verbreden en verdiepen en op de hoogte bleven van nieuwe ontwikkelingen in hun
vakgebied. Daarnaast bevorderde de NVWS natuurlijk het contact tussen werktuigbouwkundigen van verschillende fabrieken waardoor informele uitwisseling
van kennis mogelijk werd.
In andere sectoren begonnen zich sectorale innovatiesystemen te vormen. ZoweI in de suikerindustrie als in de gewapend-betonbouw bestonden in 1900 net21 Verbong en Homburg, Theorie en praktijk', 254.
22 J.C.A . Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland, deel I (Den
Haag 1912) 52-59.
23 W.H.P.M. van Hooff, In het rijk van de Nederlandse Vulcanus: de Nederlandse machinenijverheid 1825-1914 (A msterdam 1990) 129-132.
24 Cornel is Disco, Made in Delft: professional engineering in the Netherlands 18801940 (Proefschrift Universiteit van Amsterdam 1990) 206.
25 Nil Disco, en Harry Lintsen, 'De vervlechting van ingenieursberoep en industrie 18901925', in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 9 (1983) 343-369.
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werken van bedrijven, speurwerk- en controlelaboratoria, een opleidingsinstituut
en een studievereniging. 26 In andere sectoren, zoals de elektrotechniek, was het
netwerk minder divers en bestond het aIleen uit bedrijven en een studievereniging Y Veel studieverenigingen gingen in het begin van de twintigste eeuw op in
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs , dat daarmee een belangrijk centrum werd
van ingenieursgemeenschappen. Chemici von den elkaar in de Nederlandsche Chemische Vereeniging. De opleidingen in Delft waren verbeterd en steeds meer Delftse
ingenieurs von den een betrekking in de industrie. Na de verheffing van de Polytechnische School tot Technische Hogeschool in 1905 zou dit nog toenemen . ZoweI de gemeenschappelijke opleiding als de ontmoetingsplaatsen binnen de verenigingen zouden in de twintigste eeuw vaste onderdelen worden van een Nederlands
innovatiesysteem dat zich inmiddels had gevormd. Daarmee hadden rond de eeuwwi sse ling enkele belangrijke onderdelen van dat NIS hun plaats gekregen.

4. Verandering van wet en mentaliteit, 1910-1930
Tussen 1910 en 1930 werd de basis gelegd VOOI' een Nederlands nationaal innovatiesysteem . De invoering van de octrooiwet in 1912 b6nvloedde de verhandelbaarheid en de waarde van technische kennis. Een aantal bedrijven richtte speurwerklaboratoria op, waarvan sommigen uitgroeiden tot de grootste in Nederland.
De Eerste Wereldoorlog bood de Nederlandse industrie een gouden kans om markten op de weggevallen buitenlandse concurrentie te veroveren. De oorlogsschaarste vestigde bovendien de aandacht van wetenschappers op het belang van de industrie.

Invoering van de octrooiwet

Nederland had in 1869 de octrooiwet afgeschaft, waardoor er geen juridische bescherming meer was van intellectueel eigendom. 28 De meeste betrokkenen, zowel
ingenieurs als industrielen, hadden baat bij de afwezigheid van een octrooiwet. 29
Ondernemers als F.G. Waller en C.F. Stork betoogden dat ze dankzij de afwezig-

26 Martijn Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing: de Nederlandse bietsuikerindustrie 1858-1919 (Amsterdam 1989) 251-257; P.w. Scharroo, Cement en beton, oud en nieuw:
geschiedkundig overzicht van de ontwikkeling van de betontechniek van de oudste tijden
tot heden (Amsterdam [1946]) 136-147.
27 Disco, Made in Delft 220-223.
28 Frits Gerzon, Nederland, een volk van struikrovers? (Den Haag 1986) 1-8.
29 R. Stokvis, ' Industrialisering en technische creativiteit: het octrooiwetloze tijdperk in
Nederland ( 1869-1910)" in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 19 ( 1993) no 4, 42-59.
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heid van de octrooiwet veel minder geld hoefde te besteden aan licenties.30 Rond
de eeuwwisseling kwam er echter een toenemende internationale druk op Nederland om opnieuw een octrooiwet in te voeren. Toen andere landen dreigden de
bescherming van Nederlandse handels- en fabrieksmerken op te schorten, ging de
Nederlandse regering overstag, met instemming van de meeste industrielen .31 In
1910 werd een nieuwe octrooiwet aangenomen die in 1912 in werking trad.
De directe invloed van de octrooiwet op de Nederlandse industrie in zijn geheel
was aanvankelijk gering. De meeste bedrijven maakten helemaal geen innovatieve
producten, noch op grond van zelf ontwikkelde kennis, noch op grond van gekopieerde kennis. De bedrijven die wei innovatieve producten maakten en in het buitenland afzetten, waren al bekend met octrooien. Wat weI veranderde was de waarde
van de kennis, omdat de verhandelbaarheid van kennis toenam. Kennis verkopen
is immers notoir lastig, omdat de koper niet vooraf kan weten wat hij koopt. Weet
hij het wei, dan hoeft hij het niet meer te kopen. Door nu het eigendom van kennis
te regelen in een octrooiwet, wordt het eenvoudiger om kennis te evalueren v66r
de koop.
Nederlandse bedrijven die gewoon waren buitenlandse producten te kopieren,
moesten voortaan kennis kopen of zelf in hun kennisbehoefte voorzien. Dit speelde vooral in de elektrotechnische industrie en in de machine-industrie. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat het aantal werktuigbouwkundige en elektrotechnische
ingenieurs in de industrie tussen 1908 en 1913 met 67 0/0 steeg. 32 Hierbij moet wei
worden opgemerkt dat deze percentages de aantallen in Delft opgeleide ingenieurs
betreffen, en dat er waarschijnlijk sprake was van vervanging van ingenieurs zonder een formele opleiding door Delftse ingenieurs. In de procesindustrie was de
situatie anders. De stijging van de aantallen chemici en scheikundig ingenieurs
bleef achter bij de aantallen werktuigbouwkundigen en elektrotechnici. In de procesindustrie is het vee I moeilijker vindingen van andere bedrijven na te maken
omdat daarvoor niet aIleen de geoctrooieerde kennis en een analyse van het product volstaat, maar kennis van het hele procede nodig is.

Grote en kleine industriele speurwerklaboratoria
Tussen 1906 en 1925 richtte een aantal grote industriele bedrijven speurwerkJaboratoria op, die door hun grootte het industriele speurwerk weldra zouden gaan
domineren. Internationaal georienteerd als deze bedrijven waren, had de oprichting niets of weinig van doen met de invoering van de octrooiwet in Nederland,
30 G.H.E. Bergsma, 'Octrooiwetgeving', in : De Ingenieur 25 (1910) 224-243, aldaar 236.
31 Gerzon, Nederland.
32 1.1. Hutter, ' Nederlandse laboratoria 1860-1940: een kwantitatief overzicht', in : Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 9 (1986) 150-174, aldaar 162.
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maar veeleer met de positie ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Een voorbeeld is de Koninklijke Petroleum Maatschappij, die sinds 1906 een klein speurwerklaboratorium had , waar de technoloog w.e. Knoops min of meer zelfstandig
onderzoek deed. 33 Pas enkele jaren later begon de directie de resultaten van het
speurwerk te gebruiken om de winstgevendheid van de olieverwerking op te voereno Het onderzoek werd toen onder andere gericht op het nitreren van de aromaten om tussenproducten voor kleurstoffen te maken . De aanleiding voor het opvoeren van de winstgevendheid was de felle concurrentiestrijd met Standard Oil
waarin Koninklijke/Shell verwikkeld was. Het lab groeide snel; in 1914 werkten
er 14 mensen, drie jaar later 22 en in 1925 tachtig. Tegen die tijd was het het
grootste speurwerklaboratorium in Nederland. Ook Philips richtte zijn Natuurkundig Laboratorium op vanwege de dreiging van de internationale concurrentie. 34 Later werd het laboratorium de drijvende kracht achter de diversificatie van
het bedrijf.3 5
Kleinere bedrijven kregen in deze periode eveneens steeds vaker een speurwerkafdeling. Zo richtte Noury & van der Lande, een meel- en oliefabriek te Deventer, in 1916 een laboratorium op om een vinding voor het bleken van meel
verder te ontwikkelen. 36 Het bedrijf had eerder al onderzoek laten doen naar bleking van meel door een zelfstandig gevestigde scheikundige, maar besloot na de
eerste positieve resultaten de man in dienst te nemen . Het Hengelose elektrotechnische bedrijf Heemaf nam in 1914 een elektrotechnisch ingenieur in dienst om
nieuwe apparaten te ontwikkelen. 37 De laatste voorbeelden suggereren dat speurwerkafdelingen bij kleinere bedrijven minder vaak werden opgericht om de internationale concurrentiepositie veilig te stellen en vaker om een nieuwe vinding te
ontwikkelen.
De meeste nieuw opgerichte speurwerkafdelingen onderhielden contacten met
hoogleraren van universiteiten of, vaker nog, de TH. Zo kreeg Koninklijke/Shell
onder meer advies van de Delftse hoogleraar H.I. Waterman , Philips van L.S. Orn-

33 Ernst Homburg, Arie Rip en James Small, 'Chemici, hun kennis en de industrie ', in:
lW. Schot et al. (red.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel II (Zutphen
2000) 299-315.
34 A. Heerding, Geschiedenis van de N. V. Philips ' GloeilampenJabrieken, deel 2: een
onderneming van vele markten thuis (Leiden 1986) 147-182, 384-391.
35 Marc J. de Vries, 80 years oj research at the Philips Natuurkundig Laboratorium
(1914-1994): the role oj the Nat.Lab. at Philips (manuscript, z.p. 2002); Kees Boersma,
In venting structuresJor industrial research. A history oJ the Philips Nat.Lab. 1914-1946
(Amsterdam 2002); Kees Boersma en Marc 1. de Vries, 'De veranderende rol van het
Natuurkundig Laboratorium in het Philips-concern gedurende de periode 1914-1994', in
dit NEHA-Jaarboek.
36 Faber, Kennisverwerving , 202-205.
37 Faber, Kennisverwerving, 155-156.
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stein uit Utrecht, en Noury & van der Lande van 1. Boeseken uit Delft. 38 De contacten waren vaak tot stand gekomen omdat oud-studenten die in een industrieel
laboratorium werkten, hun leermeester om advies vroegen. Zij gingen hier doorgaans graag op in. Voor hoogleraren betekende een adviseurschap immers niet
aileen een verhoging van hun inkomen, maar ook een manier om hun studenten
een baan in het industriele onderzoek te bezorgen. 39
Hoeveel industriele speurwerklaboratoria er in de eerste helft van de twintigste
eeuw werden opgericht, is moeilijk vast te stellen. De bronnen ontbreken en bovendien is het onderscheid tussen een speurwerklaboratorium en een keuringslaboratorium, of tussen een ontwerpafdeling en een speurwerkafdeling niet altijd
duidelijk te maken. Desalniettemin is het duidelijk dat het aantal speurwerklaboratoria enorm toenam, lOwel bij zeer grote bedrijven als ook bij kleinere.

De Eerste Wereldoorlog
De Eerste Wereldoorlog bracht voor de Nederlandse industrie twee tegengestelde
invloeden met zich mee . Door de bemoeilijkte verbindingen werden grondstoffen
schaars, maar het wegvallen van de Duitse concurrentie bood mogelijkheden om
de afzet op binnenlandse en buitenlandse markten te vergroten. Welke van deze
twee krachten overheerste, verschilde van sector tot sector, maar voor de Nederlandse economie als geheel was de oorlog niet ongunstig. 40
Door de schaarste en het wegvallen van de buitelllandse concurrentie ontstond
een vraag naar producten die Nederlandse bedrijven eerder niet hadden gemaakt.
Om de fabricage te beginnell, moest vaak wetenschappelijke en technische kellllis
worden verworven. Zo moest de chemicus J .C. Hartogs, die in 1911 de NY Nederlandse Kunstzijdefabriek (Enka) had opgericht, zelf de benodigde zwavelkoolstof
produceren. 41 Hoewel de chroniqueur van Enka's eerste vijftig jaren er niets over
meldt, Iigt het voor de hand dat aan de oprichting van dit fabriekje uitgebreide
proefnemingen vooraf zijn gegaan met advies of medewerking van Hartogs' leermeester, de Amsterdamse hoogleraar organische chemie A.F. Holleman. Zo leidde
schaarste tot de verankering van kennisverwerving bij Enka.

38 Homburg, Rip en Small , 'Chemici ', 310-311.
39 Geert J. Somsen, 'Selling science: Dutch debates on the industrial significance of university chemistry, 1903-1932' , in: Anthony S. Travis, Harm G. Schroter, Ernst Homburg
en Peter J.T. Morris (red.): Determinants in the evolution of the European chemical industry, 1900-1939: new technologies, political frameworks, markets and companies (Dordrecht enz. 1998).
40 Jan Luiten van Zanden , Een klein land in de 20e eeuw: economische geschiedenis van
Nederland 1914-1995 (U trecht 1997) 128, 140.
41 Max Dendermonde, Nieuwe tijden, nieuwe schakels: de eerste vijftig jaren van de
A.K.U. (z.p. [1961J) 25-30.
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Door de stijgende kenni sbehoefte nam het aantal ingenieurs en natuurwetenschappers in de industrie tussen 1913 en 1918 met ongeveer vijftig procent toe.42 Anders dan in de voorgaande periode, rand de invoering van de octrooiwet, groeide
nu ook het aantal scheikundigen en scheikundig ingenieurs fors. Bovendien stelden tientallen bedrijven hoogleraren aan als adviseur of commissaris. 43
Niet aileen kregen bedrijven in de oorlog meer belangstelling voor wetenschap,
academische wetenschappers kregen bij het zien van de oorlogsnoden belangstelling voor de toepassing van wetenschap. Op initiatief van de KNAW werd in 1917
de Commissie Lorentz opgericht, die met een forse overheidssubsidie onderzoek
deed voor 'volkswelvaart en weerbaarheid'.44 De mentaliteitsverandering bij
academische wetenschappers zette zich in het interbellum door. De betrekkingen
tussen bedrijven en hoogleraren namen toe in aantal. Sommige hoogleraren gingen bovendien zover dat ze 1aboratoriumruimte ter beschikking stelden voor opdrachtonderzoek.45

Proefstations en voorlichtingsdiensten
Tussen 1910 en 1930 werden de eerste speurwerklaboratoria opgericht die met
overheidssubsidie onderzoek deden voor de industrie. Oat was voor het NIS op
dat moment veel minder belangrijk dan de hierboven geschetste ontwikkelingen,
maar voor enkele sectoren groeiden deze laboratoria uit tot knooppunten van kennisdiffusie en centra van kennisverwerving. Bovendien liet de overheid hier voor
het eerst blijken speurwerk voor en voorlichting aan de industrie van belang te
vinden. In de loop van de twintigste eeuw zouden de door de overheid gesubsidieerde instellingen steeds belangrijker worden voor het NIS.
In 1910 werd de Rijksdienst voor Technische Voorlichting aan de Nijverheid
(Rijksnijverheidsdienst) opgericht, vanaf 1913 ondersteund door het Rijksnijverheidslaboratorium.46 Deze dienst gaf adviezen en inlichtingen op grond van literatuurstudie en was vooral belangrijk voor de kennisdiffusie. Andere diensten, zoals
de Rijksrubberdienst (1913) en de Rijksvezeldienst (1919) deden keuringen en
speurwerk voor handel en industrie. Hun oprichting paste binnen een streven van
de rijksoverheid naar de bevordering van eerlijkheid in de handel , dat in deze
42 Hutter, ' Nederlandse laboratoria' , 162.
43 RAZH, THO, inv.nr. 451; Homburg, Rip en Small, 'Chemici', 310-311.
44 Mededeelingen betreffende de wetenschappelijke commissie van advies en onderzoek
in het belang van volkswelvaart en weerbaarheid I (1918) 3
45 H.G. Heijmans, Wetenschap tussen universiteit en industrie: de experimentele natuurkunde in Utrecht onder WH Julius en LS Ornstein 1896-1940 (Utrecht 1994).
46 J. Eekels, H.H.C.M. Christiaans en R.H. Kaasschieter (red.), Ondernemen en vernieuwen: hommage aan de kleine en middelgrote industrie naar aanleiding van 75 jaar Rijksnijveri1eidsdienst (Delft 1985).
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peri ode zichtbaar was, getuige de invoering van de Waren wet en de oprichting van
een landelijk netwerk van Keuringsdiensten van Waren. 47

Resultaten van wetgeving en mentaliteitsverandering

Het innovatiegedrag van Nederlandse bedrijven was tussen 1910 en 1930 ingrijpend veranderd door de ontwikkeling van een nationaal innovatiesysteem. Kenniscreatie, speurwerk was belangrijker geworden ten koste van kennisimport. De
octrooiwet had kennis makkelijker verhandelbaar gemaakt. Bedrijven hadden speurwerklaboratoria opgericht, er waren publieke speurwerkinstituten en er was een
toenadering zichtbaar van wetenschappers tot de industrie.
Welke invloed had het innovatiesysteem op de innovaties die bedrijven deden?
De vraag is eenvoudiger te stellen dan te beantwoorden omdat innovaties niet
worden geregistreerd. Er is ook niet een goede andere kwantitatieve maat die direct inzicht kan geven in de innovativiteit van de industrie. Wei zijn er gegevens
over de octrooiactiviteit, die onder andere te maken hebben met de inventiviteit,
het aantal uitvindingen. Het aantal aan Nederlanders verleende Amerikaanse octrooien tussen 1910 en 1930 steeg vee I sneller dan het aantal aan Zwitsers, Belgen,
Zweden, Noren en Denen verleende octrooien. 48 Nu moeten dergelijke gegevens
met de nodige voorzichtigheid worden ge"interpreteerd. Een octrooi dient namelijk
om een tijdelijk monopolie op een product te krijgen, en als een bedrijf een nieuw
product in een bepaald land niet in de handel brengt, en dat ook niet van plan is,
heeft het in beginsel weinig zin om dat product daar te octrooieren. De relatieve
toename van het aantal Nederlandse octrooien in de VS kan dus ook gezien worden als een gevolg van de toename van het belang van de Amerikaanse markt voor
Nederlandse bedrijven. In verband hiermee is het opvallend dat het aandeel van
aan Nederlanders verleende Duitse octrooien, relatief ten opzichte van dezelfde
vijf andere landen, tussen de jaren 1910 en 1920 veel minder sterk steeg. Hoe het
ook zij, zeker is dat het aandeel van aan Nederlanders verleende octrooien zowel
in de VS als in Duitsland sneller steeg dan dat van andere kleine landen, hetgeen
een aanwijzing is voor een toename van de inventiviteit van Nederlandse bedrijyen. De toe name van de Nederlandse octrooiactiviteit kan waarschijnlijk voor het
grootste deel toegeschreven worden aan de oprichting van speurwerklaboratoria
bij Philips en Koninklijkel Shell. Uit een analyse van Spaanse octrooigegevens

47 A.H. van Otterloo, 'Nieuwe producten, schakels en regimes 1890-1920' , in : l.W. Schot
et al. (red.), Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, dee I III (Zutphen 2000) 249261; Jasper Faber, 'Een onafwijsbare plicht': chemici over het nut van natuurwetenschap
en de rol van de overheid, 1900-1940 (Rapporten W&S Nijmegen j 996-5).
48 Van Zan den, Klein land, 63-66.
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blijkt dat het grootste dee 1 van de aan Nederlanders verleende octrooien voor rekening kwam van Philips.49
Een nadere analyse van de Nederlandse octrooien die in de peri ode tussen 1913
en 1932 verleend werden, laat zien dat met name in de chemie en de textiel (kunstzijde) het aantal octrooien tussen 1913 en 1927 sterk steeg. 50 Juist in deze sectoren waren veel speurwerklaboratoria opgericht en hadden bedrijven banden aangeknoopt met academische wetenschappers. De beschikbare indicatoren wijzen
aldus in de richting van een groeiende inventiviteit als gevolg van een toegenomen
kenniscreatie in de industrie en een toegenomen samenwerking van industriele
bedrijven met externe kennisbronnen.

5. Groei en institutionalisering, 1930-1950
De jaren 1930 werden gekenmerkt door de ernstigste economische crisis in de
twintigste eeuw. Door de noodsituatie voelde de overheid zich gedwongen een
duidelijkere rol te gaan spelen op economisch gebied. Ook buiten de overheid
waren er talrijke mensen die ideeen ontwikkelden om de werkloosheid tegen te
gaan en de welvaart van Nederland te bevorderen. In niet weinig plannen werd een
belangrijke rol toebedeeld aan speurwerk als basis voor een sterke en winstgevende industrie. 51 Speurwerk voor de industrie werd steeds vaker gesubsidieerd. Het
onderzoek werd ge·institutionaliseerd binnen nieuwe organisaties die een duidelijke plaats binnen het NIS kregen. De drie belangrijkste organisaties die tussen 1930
en 1950 door de overheid werden opgericht, waren TNO, de Economisch-Technologische Instituten en ZWO. In de industrie nam het aantal speurwerklaboratoria
toe . Ook bedrijven in sectoren waar voor heen weinig waarde werd gehecht aan
wetenschappelijke kennis begonnen speurwerk te doen. Bovendien nam de samen werking bij het speurwerk toe, wat het systeemkarakter van het NIS versterkte.

Drie onderzoeksorganisaties
De Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
werd in 1932 opgericht, maar kwam pas na de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling. 52 TNO was een soort federatie van instituten. Het belang voor het NIS verschilde van instituut tot instituut. Zo was het Vezelinstituut TNO de spil in een
49 lose M. Ortiz-Yillajos, Teenofogia y desarrollo eeonomieo en fa Espana contemporanea. Estudio de fas patentes regisfradas en Espana entre 1882 y 1935 (Doctoral Thesis,
University of Alcala de Henares Madrid 1997).
50 Faber, Kennisverwerving , 38-40.
51 Faber, 'Een onafwijsbare pUehl', 20-28.
52 Een kwarteeuw TNO 1932-1957, gedenkboek bi) de voftooiing van de eerste 25 )aar
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netwerk van speurwerkverenigingen in de katoenindustrie en onderhield het goede
contacten met de meeste textielondernemingen.53 Het Nationaal Luchtvaart Laboratorium (NLL) daarentegen droeg liever bij tot de 'vooruitgang van den wetenschap' dan dat het opdrachtonderzoek deed. 54 Het NLL was echter een uitzondering. De stijgende inkomsten van TNO uit opdrachten van het bedrijfsleven wijzen
op een toenemend belang van de organisatie. 55
TNO was door zijn werkwijze vooral van nut voor de grotere bedrijven of voor
samenwerkende bedrijven. Het be lang was vooral gelegen in de diversiteit die de
organisatie in het innovatiesysteem bracht. Daardoor konden bedrijven problemen
die ze hadden eens van een andere kant laten bekijken. Noury & van der Lande
slaagde er bijvoorbeeld steeds niet in een goed procede voor de bereiding van
ascorbinezuur te ontwikkelen, maar na inschakeling van TNO lukte het wel. 56
De Economisch-Technologische Instituten (ETI's) waren provinciale instellingen die in de jaren dertig in verschillende provincies werden opgericht. De stuwende kracht achter hun oprichting was de Tilburgse hoogleraar, directeur van de
Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij en latere minister van Handel
en Nijverheid H.C.J.H. Gelissen. Gelissen was van mening dat de werkloosheid en
het welvaartsverlies aIleen bestreden konden worden door industrialisatie.57 De
ETI's waren bedoeld om de industrialisatie te bevorderen door bedrijven bij te
staan op bedrijfseconomisch en op technisch gebied. In hun werkwijze verschilden de ETI's sterk van TNO. Terwijl TNO onderzoek deed op aanvraag van bedrijven, waren de ETI 's zelf actief om kennis bij bedrijven te brengen. ETI 's deden echter maar op zeer beperkte schaal technisch onderzoek. Hun belang voor
het NIS bestond niet zozeer in het creeren van nieuwe kennis (al deden ze dat
incidenteel wei), maar vooral in het aanbieden van kennis aan bedrijven en het
stimuleren van innovaties. In de loop van de jaren vijftig verloor het technische
advies aan belang en gingen de ETI's zich vooral richten op sociaal-economisch
onderzoek.
De Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO)
werd in 1950 opgericht, maar de voorbereidingen waren al vlak na de oorlog begonnen. Het kabinet constateerde namelijk al op 13 september 1945 dat 'in Nederland het wetenschappelijk onderzoek, in vergelijking bij de landen, die een leidend aandeel hebben gehad in de zojuist beeindigde oorlog, niet meer op hetzelfde
hoge peil stond als in vroeger jaren en dus met kracht ter hand moest worden
werkzaamheid van de organisatie TNO (Den Haag 1957) 9-28; vgl. Marjan van de Goor,
'Organisatie van wetenschap: op weg naar een nationaal wetenschapsbeleid ', in dit NEHAlaarboek.
53 Faber, Kennisverwerving, 67-69.
54 C. Koning, 'Luchtvaart en onderzoek', in: T.N.O.-Nieuws 1 (1946) 5-6.
55 Een kwarteeu w, 125.
56 Faber, Kennisverwerving, 225-226, 236-237.
57 Faber, 'Een onafwijsbare plicht', 20-28.
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genomen' .58 Dit werd vooral als probleem ervaren omdat bij de ontwikkeling van
de atoombom was gebleken dat fundamentele wetenschappelijke kennis snel kon
lei den tot toepassingen. Het kabinet besloot daarom direct fondsen vrij te maken
voor de bevordering van het zuiver-wetenschappelijk onderzoek. Gebeurde dit
aanvankelijk met het doel om de welvaart te verhogen, gaandeweg kregen wetenschappelijke doelstellingen de overhand. ZWO bleef nog wei een beperkte bijdrage leveren aan het NIS omdat het academici de mogelijkheid bood ervaring op te
doen met wetenschappelijk onderzoek.
De oprichting van de drie organisaties toont aan dat de overheid voor zichzelf
een taak zag weggelegd in het stimuleren en financieren van speurwerk. De achterliggende reden daarvoor was het verhogen van de welvaart. In de jaren 1930 werd
een gunstig effect verwacht van toegepast onderzoek, in de jaren 1950 werd ook
van het zuiver-wetenschappelijke onderzoek economisch nut verwacht. Tezamen
zorgden TNO en ZWO voor een uitbreiding van het aantal ervaren onderzoekers
en van de totale uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek en speurwerk. In 1950
werd naar schatting f 165 miljoen uitgegeven aan speurwerk, waarvan f 15 miljoen (9%) voor rekening kwam van TNO en ZWO, en toen was ZWO nog maar
net begonnen.59

Uitbreiding van het industriele speurwerk
In het begin van de jaren 1930 bestonden er nog sectoren waarin nauwelijks enig
speurwerk werd gedaan, lOals de katoen- en wolindustrie, de scheepsbouw, grote
delen van de voedingsmiddelenindustrie en de keramische industrie. In 1940 was
de situatie veranderd. Niet elk bedrijf deed speurwerk, maar in elke industrietak
waren bedrijven te vinden die structureel wetenschappelijke en technische kennis
genereerden om producten en processen te vernieuwen of te verbeteren. Het totaal
aantal speurwerkafdelingen in de industrie werd in 1941 op honderd geschat, waarin
lO'n 2500 wetenschappers werkten. 60
De grootste laboratoria waren in 1940 het NatLab van Philips en het laboratorium van Koninklijke/Shell. Naar schatting namen ze samen meer dan de helft van
de uitgaven aan speurwerk voor hun rekening. 61 In 1940 richtten de Staatsmijnen
58 Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek, Voorbereiding en
werkzaamheden in de oprichtingsperiode 1945-1949 Cs-Gravenhage 1950) 5; vgJ. Van de
Goor, 'Organisatie van wetenschap'.
59 CBS , Speur- en ontwikkelingswerk in Nederland 1959, 1, Onderzoek buiten universifeiten en hogescholen (Zeist 1961) 29.
60 B.M . Sweers, 'Toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de Nederlandse nijverheid ', in: Economisch-Statistische Berichten ( 1941) 378-381.
61 W.J.D. van Dijck, ' Het toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek als noodzakelijke factor voor de ontwikkeling van onze industrie', in: Economisch-Statistische Berichten
27 (1942) 284-288.
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het Centraal Laboratorium op ter concentratie en versterking van het speurwerk,
dat voordien op verschillende plaatsen binnen het bedrijf werd gedaan.62 Hoewel
het lab vanwege de oorlog niet zo snel kon groeien als oorspronkelijk de bedoeling was, groeide het na de oorlog uit tot een van de vijf grootste industriele speurwerklaboratoria in Nederland, naast NY Research van AKU , het NatLab, het Koninklijke/Shel\ laboratorium en het laboratoria van Unilever. Het Centraal
Laboratorium was de belangrijkste kennisbron voor de Staatsmijnen bij de transformatie van een mijnbouwbedrijf in een chemische industrie.
De aanwezigheid van vijf grote laboratoria was een typisch kenmerk van het
NIS. Niet aileen werd daar het grootste dee 1 van het speurwerk in Nederland gedaan (in 1959 ruim 660/0), de bedrijven be'invloedden ook de rest van het NIS .63
Onderzoekers uit deze laboratoria werden bUvoorbeeld meer dan eens hoogleraar.
Zo werden van 1929 tot 1946 negen medewerkers van het NatLab hoogleraar.64 In
deze gevallen hoeft er geen sprake te zijn geweest van actieve bemoeienis van
Philips; de keuze voor het hoogleraarschap kan door de NatLab medewerkers zijn
gemaakt zonder rekening te houden met de belangen van hun werkgever. Anders
was dit met de bijzondere leerstoelen die Philips financierde na 1946. Degenen
die deze posities bezetten waren vaak enkele dagen per week werkzaam op het
NatLab, en de rest van de tijd aan een universiteit of hogeschool. Op die manier
kon Philips het onderzoek in een bepaalde faculteit be'invloeden, getalenteerde
studenten op het spoor komen en informele banden met de academische gemeenschap opbouwen. Soortgelijke overwegingen kunnen ten grondslag hebben gelegen aan benoemingen van medewerkers van AKU op cruciale posities in het innovatiesysteem rond de textielindustrie . Een medewerker werd hoogleraar
werktuigbouwkunde aan de TH Delft, met bijzondere aandacht voor de textieltechniek, een ander werd bijzonder hoogleraar polymeer-technologie. 65 Ook de
directeur van een instituut van TNO dat nieuwe ontwikkelingen in de textieltechniek in kaart bracht, was afkomstig van AKU .66
In sommige gevallen werkten de grote laboratoria samen, of stemden ze het
onderzoek op elkaar af. Zo kwamen de Staatsmijnen en AKU kort na de Tweede
Wereldoorlog overeen dat de eerste de grondstoffen zou produceren voor de synthetische vezels die AKU zou gaan maken . Het speurwerk werd langs overeenkomstige lijnen verdeeld. 67 Dit gebeurde in een gezamenlijke inspanning om, on62 H.W. Lintsen (red.), Resea rch tussen vetkool en zoetstof zestig jaar DSM Research
1940-2000 (Zutphen 2000) 14-29; Arjan van Rooij, 'Aangekochte technologie en industriele research bij het Stikstotbindingsbedrijf van de Staatsmijnen in de jaren 1930' , in dit
NEHA-Jaarboek.
63 CBS, Speur- en ontwikkelingswerk.
64 De Vries, 80 years.
65 1. Beyer, 1ngenieursopleiding en textielindustrie (Inaugurele rede Delft 1955); D.W.
van Krevelen, 1n retrospect (Amsterdam 1980).
66 Faber, Kennisverwerving , 97.
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der aanmoediging van de overheid, en in samenwerking met het kunststofinstituut
TNO een Nederlandse kunststoffenindustrie op te zetten. Op een ander gebied dat
na de Tweede Wereldoorlog sterk in opkomst was, bestrijdingsmiddelen voor landen tuinbouw, waren het Philips Duphar en Koninklijke/Shell die de dienst uitmaakten. Samen met Noury & van der Lande hadden ze zitting in de biocidencommissie TNO , die het onderzoek van TNO op dit gebied leidde. In feite bepaalden
de twee grote bedrijven het onderzoek, want Noury & van der Lande stapte na
enige tijd uit de commissie uit frustratie omdat er niet naar dit bedrijf geluisterd
werd. 68

Resultaten van groei en institutionalisering
Tussen 1930 en 1950 waren de veranderingen in het NIS minder ingrijpend dan in
de twee decennia ervoor. Het NIS verdiepte en verbreedde zich door een toenemend aantal bedrijven in een toenemend aantal industriesectoren dat speurwerk
deed. De uitgaven aan S&O door bedrijven stegen van flO miljoen in 1938 tot f 17
miljoen in 1947.69 En hoewel deze cijfers schattingen zijn met een grote onzekerheid, is de tendens onbetwist. De oprichting van TNO, ETI's en in mindere mate
ZWO had de mogelijkheden voor samenwerking uitgebreid. Bovendien was er
een toenemende samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en
universiteiten.
Wat hadden de veranderingen voor gevolgen voor de innovativiteit van de Nederlandse industrie? De aantallen Amerikaanse octrooien bleven stijgen, zowel
absoluut als relatief ten opzichte van vijf andere kleine Europese landen. 70 In de
jaren 1930 steeg het aandeel van Nederland zelfs meer dan twee keer zo veel als
de vijf andere landen. In het volgende decennium steeg het Nederlandse aandeel
slechts vier procent meer dan de andere landen. Nederland bleef achter ten opzichte van het neutrale Zweden en Zwitserland, maar verstevigde zijn positie ten opzichte van de andere bezette landen, Belgie, Denemarken en Noorwegen. Op grond
van Nederlandse octrooigegevens valt op dat de stijging van het aantal octrooien
zich in enkele sectoren veel sterker manifesteerde dan in andere. Yo oral de papierindustrie, de fotografie en de grafische industrie werden veel actiever op dit front. 7 I
In de meeste andere sectoren is geen duidelijke tendens waar te nemen. Het aantal
octrooien dat de Nederlandse industrie nam steeg dus, maar de stijging verschilde
per sector.
67 Lintsen (red .), Research, 32-43.
68 Faber, Kenn isverwerving, 232.
69 Van Dijck, ' Het toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek'; CBS, Speur- en onl-

wikkelingswerk in Nederland 1959, I, Onderzoek buiten universiteiten en hogescholen

(Zeist 1961) 28.
70 Van Zanden, Klein land, 63-66.
71 Faber, Kennisverwerving , 49.
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6. 'Nederlands toekomst: research', 1950-1970
De jaren vijftig en zestig waren de bloeiperiode van het Nederlandse speurwerk en
ontwikkeling. In geen enkele andere peri ode was er zoveel over het be lang van
speurwerk gesproken. De overheid, grote bedrijven, speurwerkinstituten en allerlei maatschappelijke organisaties verkondigden de boodschap dat speurwerk goed
was en meer speurwerk beter. Een treffend voorbeeld is te vinden in een boek dat
het Verbond van Nederlandsche Werkgevers (VNW) uit liet geven in 1952. In het
boek, dat een overzicht geeft van de ontwikkeling van de Nederlandse industrie na
de Tweede Wereldoorlog, staat tegenover bladzijde 385 een foto van een laboratorium. Wij kijken door het raam naar binnen en zien een aantal mensen aan het
werk. Twee dames met schorten en twee heren in labjassen zijn bezig mengsels te
breiden uit de vele stoffen die in potten op de tafels staan. In de achtergrond is een
man bezig met een titratie, terwijl rechts een man op een balans iets afweegt. Wat
deze mensen precies aan het doen zijn blijft onduidelijk, net als de aard van het
bedrijf waar ze in werken. Het doet er ook niet toe, want de boodschap die de foto
moet overdragen is algemeen en niet voor een specifieke sector bedoeld. Het onderschrift van de foto luidt namelijk: ' Nederlands toekomst: research '.72 Als laatste foto in het boek blijft hij het langst in de herinnering van de lezers, en dat is ook
de bedoeling. Het VNW wilde nog eens aan fabrikanten en directeuren duidelijk
maken dat ze toch vooral speurwerk moesten doen om hoogwaardige producten te
kunnen maken .

Industrialisatiebeleid

Van 1950 tot 1964 voerden de achtereenvolgende ministers van Economische Zaken , te beginnen met J.R.M. van den Brink, een industrialisatiebeleid. Industrialisatie werd als noodzaak gezien om de betalingsbalans van Nederland te herstellen
en werk te geven aan de snel groeiende bevolking. Tegelijkertijd constateerde Van
den Brink juist op het gebied van de ' technische research en ontwikkeling' een
achterstand. 73 Hij wees op het belang van TNO en kondigde aan nieuwe instituten
te willen oprichten, met name op het gebied van de metallurgie en de metaalbewerking. Maar ook de bedrijven zelf moesten aan de slag. Naast de grote ondernemingen, die eigen laboratoria hadden, ' [was] het dringend gewenst, dat ook de
minder grote ondernemingen in toenemende mate worden doordrongen van het

72 Verbond van Nederlandsche Werkgevers, De Nederlandse industrie sinds 1945: een

wereld van groei (z.p. 1952) tegenover 385.
73 Verbond van Nederlandsche Werkgevers, Nederlandse industrie, 17.
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belang van de research arbeid in eigen bedrijf' .74 De industrie moest streven naar
'een groter gehalte aan "brains" in onze producten' .75
EZ deed ook zelf actief pogingen om kennis in Nederland te importeren , met
name Amerikaanse kennis. Het stimuleerde de vestiging van Amerikaanse bedrijyen in Nederland. Bovendien werd op de ambassade in Washington een technischwetenschappelijk attache aangesteld, die als taak had ' industrie en speurwerkinstituten in Nederland voor te Iichten over de ontwikkelingen op speurwerkgebied in
de Verenigde Staten en Canada' .76 Aan industriele bedrijven werd met enige nadruk gevraagd van zijn diensten gebruik te maken. En of het aan de attache te
danken was of niet, in de daarop volgende jaren namen nogal wat bedrijven licenties uit de VS. 77
Het was niet vreemd dat de minister yond dat kennis juist uit Amerika moest
komen. Het paste geheel in het populaire idee, dat bijvoorbeeld ook aan de oprichting van ZWO ten grondslag had gelegen, dat de VS tijdens de oorlog een voorsprong op wetenschappelijk en technisch gebied hadden kunnen opbouwen. Dit
idee werd nog eens versterkt toen in het kader van de Marshall Hulp vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en technici uit de industrie studiereizen
maakten naar de VS. 78 De reizen werden gecoordineerd door de Commissie Opvoering Productiviteit (COP). Branchegewijs trokken tientallen zogenaamde productivity teams naar de VS om in bedrijven daar manieren voor de opvoering van
de productiviteit te bestuderen. De reizen waren in verschillende industriesectoren
aanleiding om speurwerk gezamenlijk ter hand te nemen of met extra kracht voort
te zetten. Meestal gebeurde dit na het oprichten van een zogenaamd productiviteitscentrum , een organisatie die bedrijven in een sector adviseerde over het opvoeren van de productiviteit.

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
Het is niet uit te maken of het een gevolg was van het industrialisatiebeleid, maar
steeds meer bedrijven richtten speurwerkafdelingen op of breidden bestaande labs
uit. De uitgaven aan S&O en de aantallen octrooien stegen. De kreet ' meer brains
in onze producten' werd vaker gebruikt.79 Enkele bedrijven sloegen nieuwe wegen in op basis van hun eigen speurwerk. CSM diversifieerde bijvoorbeeld in de
74 Verbond van Nederlandsche Werkgevers, Nederlandse industrie , 36 .
75 Minister van Economische Zaken J. Zijlstra, Vijfde Nota inzake de Industrialisatie van
Nederland (Den Haag 1955).
76 Zijlstra, ViJfde Nota.
77 Faber, Kennisverwerving , 52.
78 Frank Inklaar, Van Amerika geleerd: Marshall-hulp en kennisimport in Nederland (z.p.
1997)
79 Faber, Kennisverwerving , 97.
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sucrochemie en begon in 1949 met de productie van kunstharsen en een jaar later
met vitamine B.80 En Noury & van der Lande legde zich toe op de productie van
hulpstoffen voor de kunststoffenindustrie, die grotendeels in eigen laboratorium
ontwikkeld werden. 8]
Verschillende bedrijven verwachtten grote dingen van hun speurwerk en verloren daarbij het zicht op de markt wei eens uit het oog. Bij DSM bijvoorbeeld
verwachtte men met lysine een markt open te leggen voor synthetische ingredienten voor voedingsmiddelen. 82 En Koninklijke Scholten-Honig zocht zo lang naar
een manier om mai"szetmeel om te zetten in suiker tot het bedrijf er aan onderdoor
ging.83 Natuurlijk, dit zijn maar enkele voorbeelden, en ze mogen niet de aandacht afleiden van de vele positieve resultaten van het speurwerk in deze periode,
en van de vele bedrijven die zich niet lieten ver1eiden door al te fantastische vooruitzichten. Echter, het doorzetten van technisch en wetenschappelijk veelbelovende projecten, zelfs als de commerciele vooruitzichten slecht zijn, lijkt in deze periode vaker te zijn voorgekomen dan in andere tijden.
Het NatLab kwam in de ban van het fundamenteel onderzoek. In 1946 verliet
Holst het NatLab om door een driemanschap opgevolgd te worden. Zij waren vertrouwd met de ideeen van Vannevar Bush, dat fundamenteel wetenschappelijk
onderzoek zou steeds weer nieuwe terreinen ontsluiten voor de techniek, en in
navolging van onder andere Bell Laboratories van AT&T richtten zij zich meer en
meer op fundamenteel onderzoek. Het werk in het NatLab hoefde voortaan geen
directe relatie meer te hebben met producten van Philips, hooguit moest er een
verband zijn met eventuele toekomstige producten, maar daarbij hoefde de marktverwachting geen rol te spelen. In de praktijk werd het speurwerk vaak meer gestuurd door wetenschappelijke interesse dan door de zoektocht naar mogelijke
toepassingen. 84 Het geloof in de waarde van fundamenteel onderzoek breidde zich
ook tot andere industriele laboratoria uit. Zelfs de speurwerkvereniging van enkeIe katoenspinnerijen beleed de noodzaak van fundamenteel onderzoek, al ging het
lang niet zover als het Natlab. 85

80 Keetie E. Sluyterman, Driekwart eeuw CSM: cash flow, strategie en mensen (Diemen
1995) 128-130.
81 Faber, Kennisverwerving, 242-245.
82 Lintsen (red.) , Research, 72-81.
83 Paul de Laat, Een kwestie van vertrouwen: sociale effecten van de invoering van matrix-structuren in R&D organisaties, een case-studie van de organisatie-ontwikkeling bij
Scholten-Honig Research (Groningen 1990).
84 De Vries, 80 years; Boersma en De Vries, 'De veranderende roJ'.
85 Faber, Kennisverwerving , 100.
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'Nederlands toekomst: research!' (bron: Verbond Nederlandse Werkgevers, De
Nederlandse industrie sinds 1945: een wereld van groei (z.p., 1952), tegenover
pagina 385).
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Speurwerk en ontwikkeling in de mode
Het grote belang dat de overheid hechtte aan speurwerk resulteerde in regelmatige
speurwerkenquetes door het CBS, die een bron van kennis zijn over de ontwikkeling van het NIS in deze peri ode. Dankzij deze enquetes is voor het eerst een serie
kwantitatieve gegevens over uitgaven aan speurwerk beschikbaar, die door het
gebruik van dezelfde methode onderling vergelijkbaar zijn. De gegevens bevestigen de indruk van een toenemend belang van speurwerk v~~r de industrie. De
uitgaven voor speurwerk en ontwikkeling van ondernemingen namen tussen 1959
en 1973 toe van f 336 miljoen tot f 1790. Ongeveer twee derde van dit geld kwam
voor rekening van de vijf grootste bedrijven, Koninklijke/Shell, Unilever, Philips,
Staatsmijnen en AKU. Naast deze vijf bedrijven waren het vooral bedrijven in de
metaalnijverheid (waartoe ook de elektrotechnische industrie wordt gerekend), de
chemie en de voedings- en genotmiddelenindustrie die veel speurwerk deden.
De groeiende uitgaven aan speurwerk en ontwikkeling gingen in de jaren vijftig
gepaard met een stijging van de Nederlandse octrooiaanvragen in de VS en Duitsland. 86 In beide landen was het Nederlandse aandeel hoger dan dat van de andere
kleine landen , met uitzondering van Zwitserland. Hoewel het in de volgende decennia daalde, bleef de rangorde vrijwel gehandhaafd. Aileen in de VS streefde
Zweden Nederland voorbij.
De jaren 1950 en 1960 waren de gouden periode van het speurwerk in Nederland. Het idee dat Nederland , arm aan grondstoffen, in economisch opzicht moest
vertrouwen op de hoge opleiding van zijn bevolking werd door verschillende instanties uitgedragen. Vreemd genoeg was er veel minder aandacht voor de resultaten van S&O. Dit gold voor de overheid, die wei de uitgaven aan S&O liet meten
maar niet de resultaten , zoals aantallen octrooien of innovaties, maar ook voor
verschillende organisaties en zelfs voor enkele bedrijven, die zich lieten verblinden door de wetenschappelijke of technische schoonheid van het speurwerk en
daardoor geen oog meer hadden voor de commerciele uitkomsten.

7. Het Nederlandse innovatiesysteem na 1970
Na een groot aantal jaren exponentieIe groei van de uitgaven voor S&O namen ze
in 1973 voor het eerst af. Hoewel daarmee de groei nog niet direct voorbij was - in
1974 namen de uitgaven weer toe -Iuidde de tijdelijke teruggang (en de teruggang
in de conjunctuur die daaraan ten oorzaak lag) een nieuwe periode in voor het
Nederlandse innovatiesysteem. Eerst nam de groeivoet van de uitgaven af, en na
1989 ook de uitgaven zelf. Een groot dee I van deze teruggang kwam voor rekening van Philips. Er werden steeds meer kritische geluiden gehoord over het nut
van speurwerk en binnen bedrijven werd speurwerk steeds meer onderworpen aan
86 Van Zanden, Klein land, 63-66.
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rationalisatie. Tal van nieuwe methoden van speurwerkmanagement werden ge"introduceerd. Een van de meest populaire methoden aan het einde van de jaren 1970
was de lOgenaamde matrixorganisatie, waarin een groep binnen de speurwerkafdeling lOwe I binnen de verticale lijnhierarchie van het laboratorium als binnen
een horizontale eenheid met de productafdelingen vie\. Bedrijven als DSM en
Koninklijke Scholten-Honig probeerden op die manier de verbanden tussen de
speurwerkafdelingen en de rest van het bedrijf te versterken en de doorstroom van
kennis uit het speurwerk naar de productie te vereenvoudigen Y
Net lOals binnen de bedrijven de aandacht verschoof van speurwerk naar innovaties, verschoof ook de aandacht van beleidsmakers naar innovaties, zij het met
enkele jaren vertraging. Vanaf het einde van de jaren 1980 initieerde het Ministerie van Economische Zaken een aantal onderzoeken om de innovativiteit van het
Nederlandse bedrijfsleven te meten. Uit de verschillende onderzoeken komt een
duidelijk beeld naar voren. 88 De voedingsmiddelenindustrie, de landbouw en de
fabricage van landbouwmachines zijn in Nederland innovatiever dan in het buiten land. Hetzelfde geldt voor delen van de chemie, met name de polymeerchemie,
del en van de elektrotechniek en de scheepsbouw. Daarentegen blijven de innovativiteit van onder meer de farmacie, de textiel en de metaalindustrie lOwel binnen
Nederland als in internationaal verband achter.

8. Innovatiesysteem en economische ontwikkeling
Hoewel de eigenaardigheden van het Nederlandse innovatiesysteem pas in een
internationale vergelijking echt duidelijk worden, kunnen hier op grond van de
bovenstaande beschrijving wei enkele typische kenmerken worden benoemd. Nederland voerde laat een octrooiwet in, waardoor kenni s pas laat beschermd kon
worden. Dit had vooral gevolgen voor de machine-industrie en de elektrotechnische industrie die voor de nationale markt produceerde. De kleine schaal van de
machine-industrie, ondanks de aanwezigheid van bijvoorbeeld een grote textielsector, kan hier een gevolg van zijn geweest. De kleine schaal van zowel de industrie als het hoger onderwijs had tot gevolg dat veel industriele onderzoekers een
gemeenschappelijke opleiding hadden gevolgd. Omdat bovendien slechts een klein
aantal hoogleraren interesse had in een adviseurschap in de industrie, zeker v66r
de jaren 1960, kon een industrieel-academisch netwerk ontstaan dat van de acade87 De Laat, Kwestie; Lintsen, Research, 84-103; Boersma en De Vries, ' De veranderende
rol' .
88 Zie bij voorbeeld Ministerie van Economische Zaken , Meting I. indicatoren voor de
technologische plaatsbepaling van Nederland (Den Haag 1989); Engelsman en Van Raan,
Nede rland; A.H. Kle inknecht, J.O.N. Reijnen en 1.1. Verweij , Inno vatie in Nederlandse
industrie en dienstverlening, een enquete onderzoek (Den Haag 1990).
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mische zijde niet meer dan enkele knooppunten had. Mede hierdoor, maar natuUflijk ook door het overwicht van de vijf grote laboratoria, was het mogelijk dat de
grote bedrijven hun onderzoek deels op elkaar afstemden en daar organisaties als
TNO bij betrokken.
De ontwikkeling van het Nederlandse innovatiesysteem vertoonde opvallende
parallellen met de algemene economische ontwikkeling van Nederland. Volgens
Van Zanden werd tussen 1880 en 1920 de institutionele basis gelegd voor de ontwikkeling in de rest van de twintigste eeuw met de opkomst van het industriele
grootbedrijf, de vakbonden en de overheidsbemoeienis met de economie. 89 De
basis voor het Nederlandse innovatiesysteem werd zelfs binnen een nog kortere
peri ode gelegd: tussen 1910 en 1920 werden de eerste invloedrijke S&O laboratoria opgericht door bedrijven, kreeg de samenwerking tussen universiteiten, hogeschool en industrie gestalte, richtte de overheid de eerste gesubsidieerde speurwerkinstituten voor de industrie op en bevorderde de octrooiwet de
verhandelbaarheid van kennis. Eerder al waren ingenieursverenigingen en een
vereniging van chemici opgericht. Daarmee waren rond 1920 in beginsel aIle elementen aanwezig voor de kennisverwerving van de industrie in de rest van de
eeuw. Tegelijkertijd begon de negentiende-eeuwse manier van kennisverwerving
aan belang in te boeten. Nijverheidstentoonstellingen verdwenen vrijwel geheel
en steeds minder aanstaande fabrikanten liepen stages bij buitenlandse bedrijven.
Kennisdiffusie en import werd steeds minder belangrijk en het genereren van kenni s steeds belangrijker. En in tegenstelling tot de diffusie en import was het ontwikkelen van kennis een zaak van specialisten, vaak ingenieurs of wetenschappers, en niet, of niet in de eerste plaats, van de fabrikant zelf.
De overgang van een import- en diffusiesysteem op een nationaal innovatiesysteem voltrok zich in een tempo dat verschilde van sector tot sector. Er lag bijvoorbeeld haast veertig jaar tussen de oprichting van speurwerklaboratoria in de chemische industrie en de oprichting van afdelingen voor spe urwerk in de
katoenindustrie, al zijn hier de uitersten weI mee genoemd. Het verschil in tempo
had niet alleen te maken met moeilijk te be'invloeden factoren als de internationale
concurrentie en de winstmarge in bepaalde bedrijfstakken. Ook aspecten van het
Nederlandse innovatiesysteem waren van belang, zoals de aanwezigheid van hoogopgeleide onderzoekers, speurwerkinstituten en hoogleraren die bedrijven wilden
adviseren.
Kennisverwerving door bedrijven was de basis van technische vooruitgang, die
de arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van de producten verhoogde en daardoor
bijdroeg aan de economische groei.90 Volgens Van Zanden was in de jaren 1920

89 Van Zanden. Klein land, 242-248.

90 Angus Maddison, Dynamic forces in capitalist development: a long-run comparative
view (Oxford enz. 1991 ) 66-72.
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en in de jaren 1950 de economische groei hoger dan op grond van de toename van
arbeid, kapitaal, scholing en kennisverwerving (ge"interpreteerd als S&O) verklaard
kan worden. Het lijkt mij echter dat de afwijking mede veroorzaakt wordt door de
onnauwkeurige maat voor S&O die hij gebruikt, namelijk Amerikaanse octrooien.
Octrooien zijn immers een slechte maat voor S&O: vanwege het creatieve karakter van speurwerk is er geen eenduidige relatie tussen de bestedingen aan S&O en
de uitkomsten, en die zijn soms weI en soms niet octrooieerbaar, en zelfs als ze
octrooieerbaar zijn, worden ze niet altijd geoctrooieerd. 91 Bovendien be staat technische vooruitgang niet uit speurwerk, maar uit innovaties, en veel innovaties bouwen niet alleen voort op speurwerk, maar ook op andere processen, zoals de aankoop van kennis, training en leren door te doen .92
Wellicht kan een deel van de bovenmatige prestaties van de Nederlandse economie in de jaren 1920 en 1950 beter verklaard worden uit kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in speurwerk. In beide decennia yond een uitbreiding van het
industrieIe speurwerk plaats, in ieder geval in aantallen speurwerkafdelingen en
waarschijnlijk ook in bestedingen en mensuren. Bovendien waren er kwalitatieve
veranderingen die ertoe bijgedragen kunnen hebben dat de uitkomsten groter waren dan alleen op grond van de toename in bestedingen en arbeid verondersteld
mocht worden. In de jaren 1920 namen de contacten tussen wetenschap en industrie toe, met name in de chemische en aanverwante sectoren. Daarmee kreeg de
industrie toegang tot een nieuwe kennisbron, die het kon gebruiken als toevoeging
op en ter verbetering van het eigen speurwerk. In de jaren 1950 zorgde de uitbouw
van TNO voor een soortgelijke ontwikkeling, alleen nu voor bijna aile sectoren
van de industrie. Het is goed mogelijk dat de toegang tot de tweede bron van
kennis de effectiviteit van het speurwerk van de bedrijven heeft verhoogd, omdat
problemen voorgelegd konden worden aan onderzoekers met een andere achtergrond en andere ervaring.
Het is niet mogelijk om de ontwikkeling van de Nederlandse industrie te beschrijyen zonder aandacht te besteden aan het Nederlandse innovatiesysteem. Speurwerk en ontwikkeling, industrieel-academische netwerken en door de overheid
ondersteunde onderzoekinstituten hadden een invloed op de ontwikkeling van de
industrie. Het innovatiesysteem is echter slechts een deel van de verklaring van die
ontwikkeling. Ook factoren als de ligging van Nederland , de afkeer van protectionisme bij de overheid en de eigenaardigheden van de Nederlandse kapitaalmarkt
speelden een roJ.

91 Freeman en Soete, Economics, 112-21; Bj\iirn L. Basberg, ' Patents and the measure-

ment of technological change: a survey of the literature', in: Research Policy 16 (1987)
131-141.
92 Brouwer en Kleinknecht, 'Measuring the unmeasurable'.

XI

Ret innovatiesysteem voor de Nederlandse landbouw
HARROMAAT

De landbouw is de eerste economische sector in Nederland waar kennisverwerving en techniekontwikkeling in breed organisatorisch verband werd opgezet.
Halverwege de negentiende eeuw werden de eerste aanzetten gegeven tot het planmatig en op nationale schaal genereren en verspreiden van nieuwe kennis om de
landbouw een technologische impuls te geven. De landbouwcrisis van eind negentiende eeuw werd aanleiding voor de Nederlandse overheid om de investeringen
op dat terrein f1ink op te schroeven. Dit legde de basis voor een stelsel, of innovatiesysteem, dat in sterke mate bepalend was voor de technische vooruitgang van de
Nederlandse landbouw in de twintigste eeuw. Ik gebruik hier het concept 'innovatiesysteem', omdat het recht doet aan de complexe ontwikkeling van de organisatie van het landbouwkundig onderzoek. I

1. Historische interpretaties
De historiografie van de techniekontwikkeling in de Nederlandse landbouw heeft
een bescheiden omvang. Het aantal studies dat zich waagt aan een nationaal overzicht voor wat betreft de twintigste eeuw is op de vingers van een hand te tellen,
waarbij de recente bijdrage van Bieleman en Priester aan de serie Techniek in
Nederland de meest volledige is. 2 Wanneer ook de ontwikkeling van het landbouwonderwijs wordt meegenomen, zijn er nog een aantal goede studies toe te
Vgl. Jasper Faber in dit NEHA-laarboek.
2 J. Bieleman en P.M. Priester, 'Landbouw', in: J.W. Schot et aI, Techniek in Nederland
in de twintigste eeuw, deel III (Zutphen 2000) 11-233; D.J. Maltha, Honderdjaar landbouwkundig onderzoek in Nederland 1876-1976 (Wageningen 1976); CL.I. van der Meer,
H. Rutten en N. Dijkveld Stol, Technologie in de landbouw: effecten in het verleden en
beleidsoverwegingen voor de toekomst (Den Haag 1991); lM.O. van der Poel, Honderd
jaar landbouwmechanisatie in Nederland (Wageningen 1967); A.I. Vijverberg, Glastuinbouw in ontwikkeling: beschouwingen over de verwetenschappelijking van de sector (Wa-
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voegen. 3 Wat opvalt aan deze geschiedenissen is dat ze vrijwel zonder uitzondering de ontwikkelingen in de twintigste eeuw verklaren door te wijzen op twee
dominante actoren: de overheid en de wetenschap. Bovendien is er overeenstemming over het beginpunt van deze ontwikkeling, namelijk het eind van de grote
landbouwcrisis rond 1890. De heersende gedachte is dat de overheid vanaf dat
moment de regie over de landbouw in handen nam , door middel van directe (veelal economische) maatregelen en door middel van het initieren van technische innovaties op basis van wetenschappelijk onderzoek. Dit beeld strookt grotendeels
met het beeld dat de overheidsinstellingen zelf hebben gecreeerd van deze ontwikkelingen en dat bekend staat als het ' OVO drieluik' (een afkorting die staat voor
Onderzoek, Voorlichting en Onderwijs). Deze aanduiding is begin twintigste eeuw
door de overheid om publicitaire redenen ge"lntroduceerd.
In die weergave is het wetenschappelijk overheidsonderzoek de stu wende kracht
achter de vooruitgang in de landbouwsector. Daarom spreekt de bestaande historiografie ook weI van verwetenschappelijking. 4 In dit artikel wil ik die interpretatie bijstellen. Hoewel het onmiskenbaar is dat overheid en wetenschap een ste mpel
hebben gedrukt op de ontwikkelingen in de twintigste-eeuwse landbouw, kunnen
specifieke ontwikkelingen in de technische vernieuwing in de landbouwsector daar
toch onvoldoende mee worden verklaard.
Het gebruik van overheidsingrijpen en verwetenschappelijking als verklarende
factoren voor de techniekontwikkeling in de landbouw in de twintigste eeuw heeft
geresulteerd in een vorm van geschiedschrijving die de nadruk legt op het resultaat en minder op de uitgangssituatie. Een dergelijke vorm van geschiedschrijving
kan worden aangeduid met de term finalisme. 5 Het overheidsingrijpen en de rol
van de wetenschap veranderden echter gedurende de twintigste eeuw. De finalistische benadering heeft te weinig aandacht voor de complexiteit van de problemen
waarvoor men oplossingen zocht, voor de verschillende visies die hierin meespeelgeningen 1996); P.J.P. Zuurbier, De besturing en organisatie van de landbouwvoorlichtingsdienst (Wageningen 1984).
3 N.G. Addens, De Vereeniging voor Hooger Landbouwonderwijs te Groningen;. Historisch overzicht naar aanleiding van Iwar vijftigjarig bestaan (Groningen 1960); N.B
Goudswaard, Agrarisch Onderwijs in Nederland 1783-1983; hoe het wor!site/de en groeide
(Culemborg 1986); l. van der Haar en l.A. Faber, De Geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wagen ingen, 3 delen (Wageningen 1993).
4 Een voorbeeld: 'Eeuwenlang was de kennis omtrent het beheersen van deze processen
gebaseerd op ervaring en vormde deze ervaringskennis het richtsnoer van de boer bij het
uitoefenen van zijn bedrijf. ( ... ) Daarin kwam na 1890 snel verandering. Een van de meest
in het oog springende lijnen in de ontwikkeling van de landbouw sindsdien was namelijk
de verregaande mate van verwetenschappelijking van deze kennis.' Bieleman en Priester,
'Landbouw ', 16.
5 R. de Wilde en G. de Vries, 'De constructie van historische continuHeit; disciplinegeschiedenis en het verleden van de sociologie', in: Mens en Maatschappij 62 (1987) 57 -71.
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den en voor de alternatieven die door bepaalde, minder dominante, actoren werden aangereikt. 6 In de navolgende paragrafen zal een poging worden gedaan te
Jaten zien dat de techniekontwikkeJing en het beJeid van de overheid een vaak
grillig en moeizaam verloop hadden . ZoweJ de sturende roJ van de overheid als de
invloed van wetenschappelijk onderzoek waren veeleer een resultante van dat proces. Ze vormden niet een vooraf opgezet, richtinggevend kader.
In het verJengde van het voorgaande is er een conceptueel bezwaar aan te voeren
tegen het begrip verwetenschappelijking. Dit begrip heeft zijn oorsprong in de
filosofie van de Frankfurter Schule, met name het werk van Jiirgen Habermas.
CentraaJ in zijn werk is de opdeling van de samenJeving in twee fundamenteel
verschillende domeinen, het systeem en de leefwereld. De moderne periode, met
name de twintigste eeuw, wordt gekenmerkt door een steeds verdergaande kolonisering van de leefwereld door het systeem. 7 De verwetenschappelijking van de
landbouw is een afgeleide van dat proces en verwijst naar een kolonisering van de
Jandbouwpraktijk door de wetenschap. 8 Deze wetenschapsfilosofische voorsteJling van zaken staat haaks op de bevindingen van de hedendaagse wetenschapssociologie, waaruit naar voren komt dat de wetenschap en de praktijk juist in hoge
mate vergelijkbaar zijn en innig met elkaar vervlochten. 'Moderne empirische
wetenschappen zijn voor een belangrijk deel praktische wetenschappen en weI in
dubbele zin: zij zijn gericht op praktische doelen en zij ontwikkelen zich tezamen
met praktijken.'9
Ik kies hier voor een wetenschapssociologisch perspectief dat aandacht heeft
voor de interactie tussen onderzoekers, beleidsmakers, vertegenwoordigers van
de landbouwsector, het bedrijfsleven , enzovoorts. Het resultaat van die interacties
is niet alleen maar wetenschappelijk onderzoek, maar ook een reeks van veranderende activiteiten, waarbij wetenschappelijke criteria niet per definitie de boventoon voeren. Vanuit wetenschapssociologisch perspectief gaat het er dus veeJeer
6 Bijvoorbeeld in de paragraaf 'De institutionalisering van de plantenveredeling' (Bieleman en Priester, 'Landbouw ', 186-188) wordt het ontstaan van de regelgeving omtrent
het verde len van landbouwgewassen beschreven als een opeenvolging van wettelijke regels en aanpassingen hiervan. Dat bij dit proces partijen betrokken waren met radicaal
andere belangen en visies wordt slechts terloops genoemd. Over de standpunten en handelwijze van die partijen wordt niets vermeld.
7 Voor een bondige samenvatting en kritiek: P. Wagner, A sociology of modernity: liberty and discipline (London en New York 1994) 114-119.
8 H. Koningsveld, ' Klassieke landbouwwetenschap: een wetenschapsfilosofische beschouwing', in: H. Koningsveld et ai, Landbouw, landbouwwetenschap en samenleving:
filosofische opstellen (Wageningen 1987) 1-20. De in noot 2 vermeldde werken van Bieleman en Priester en Vijverberg verwijzen in hun begripsbepaling naar het werk van Koningsveld.
9 G. de Vries, 'Feitelijk expansion is me, een restrictionistische visie: praktische wetenschappen en waardevrijheid' in: Kennis en Methode 14 (1990) 45.
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om de heterogeniteit van de techniekontwikkeling aan te tonen, zonder daarbij de
invloed van de wetenschap uit te sluiten.
Een laatste bezwaar tegen de gangbare interpretatie van de techniekontwikkeling voor de landbouw betreft de nadruk die er wordt gelegd op het OVO drieluik
en op de rol van de overheid. Hoewel het OVO drieluik eigenlijk aileen betrekking
heeft op het kennisbeleid van de overheid, is de term vrijwel het synoniem geworden van de kennisverwerving en techniekontwikkeling in de landbouwsector. Ten
onrechte wordt daarmee de aandacht onttrokken aan innovaties vanuit de private
sector, inclusief de innovaties die door boeren zelf zijn ontwikkeld. Hierdoor valt
niet uit te maken of het gangbare beeld wordt geschraagd door feiten of dat het een
in de historiografie genesteld beeld is dat aileen kan voortbestaan zolang onderzoek naar de techniekontwikkeling in de private sector uitblijft. Recent onderzoek
doet echter vermoeden dat de techniekontwikkeling in de landbouw ook sterk door
het private bedrijfsleven be'invloed is.1O
Het plaatsen van kanttekeningen van conceptuele en methodologische aard bij
de bestaande historiografie is, tot slot, ook vanuit actueel oogpunt van belang. In
recente jaren heeft de overheid haar rol in de techniekontwikkeling voor de landbouw ingeperkt en gereorganiseerd, bijvoorbeeld door middel van het privatiseren
van het voorlichtingsapparaat in 1993. Historisch onderzoek kan de vraag beantwoorden of er daarbij sprake is van een omslag, en ook of vroegere organisatorische verbanden een effect hadden op de landbouwtechniek.
Er kleven dus nogal wat bezwaren aan de gangbare interpretatie van de techniekontwikkeling in de Nederlandse landbouw, met haar nadruk op overheid en
wetenschap. In navolging van andere auteurs in dit jaarboek stel ik voor de term
innovatiesysteem te gebruiken om de techniekontwikkeling op dit terrein nader te
karakteriseren . Deze term laat meer ruimte voor verschillende invloeden en actoren. Daarmee is niet gezegd dat het begrip innovatiesysteem onproblematisch is.
Faber stelt dat het onj ui st is om te menen dat het systematische van een innovatiesysteem betrekking heeft op een gegeven ordeningsprincipe of vooropgezet plan.
I I Het systeembegrip verwijst bovenal naar een aantal onderiing verbonden elementen. Hoewel de ontwikkeling van het systeem niet vooraf is gepland (en dus
eigenlijk onsystematisch is), is er wei degelijk sprake van een bepaalde ontwikkeling. De bedoeling van dit artikel is om de ontwikkeling in dit innovatiesysteem
voor de landbouw te beschrijven door in te gaan op een aantal karakteristieke
gebeurtenissen die het systeem hebben gevormd.

10 Sieleman en Priester stippen versehillende aetoren en ontwikkelingen aan. Sieleman
en Priester, 'Landbouw', passim. Zie ook de interaetie tussen het NatLab van Philips en de
glastuinbouw: Kees Boersma, Inventing structuresJor industrial research. A history oJthe
Philips Nat.Lab. 1914-1946 (Amsterdam 2002) 160-181; Ernst Homburg, Geschiedenis
van DSM Agro (te versehijnen) .
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2. De roep om wetenschap
Aile vormen van landbouw in de gematigde klimaatzones hebben te maken met de
beperkingen van een kort groeiseizoen en met de relatief lage snelheid waarin
organische restproducten composteren. Dit betekent dat er in een beperkte groeiperi ode een opbrengst moet worden gehaald die voldoende is voor een heel jaar.
Bovendien moeten er middelen worden gevonden om een snelle uitputting van de
bodem te voorkomen. Hiermee wordt duideJijk dat arbeid en bemesting twee cruciale factoren zijn in de landbouw van Noordwest Europa. 12
Tot ongeveer begin negentiende eeuw was innovatie in de Nederlandse landbouw vooral een kwestie van afkijken van andere boeren, nadoen of namaken en
vervolgens inpassen in het eigen bedrijf. Die strategie had door de eeuwen heen de
Nederlandse landbouw op een relatief hoog peil gebracht. 13 In de eerste helft van
de negentiende eeuw kwam er in die situatie verandering. In de eerste plaats veranderde het aanbod van innovaties. Het meest aansprekende voorbeeld hiervan is
de invoer van guano: vogelmest die van de rotsen voor de kust van Peru werd
geschraapt en per schip werd vervoerd naar Europa. 14 Op zich was het gebruik van
meststoffen van buiten het boerenbedrijf - naast de mest die werd geproduceerd
door de eigen veestapel - niet nieuw. WeI nieuw was de grote afstand vanwaar de
mest werd aangevoerd, iets wat mogeJijk werd met de opkomst van stoomaandrijving, waardoor schepen sneller en groter werden en transportkosten daalden. Deze
ontwikkeling betekende niet aileen dat innovaties van ver konden worden aangevoerd, maar ook dat landbouwproducten goedkoper over een grotere afstand konden worden afgezet. Verschuivingen van en tussen markten, die door de transportrevolutie van de negentiende eeuw in gang werden gezet, resulteerden eveneens in
verschuivingen in aard en oorsprong van kennis en techniekontwikkeling in de
landbouwsector.
In dezelfde periode dat de guano zijn opmars maakte yond er een tweede belangrijke verandering plaats. Kennis- en techniekontwikkeling voor de landbouw
kreeg vanaf ongeveer 1840 de serieuze aandacht van een georganiseerde elite. In
een tijdsbestek van enkele jaren kreeg vrijwel iedere provincie een zogenaamde
Maatschappij van Landbouw. Bovendien organiseerden deze maatschappijen teZie Faber in dit NEHA-Jaarboek voor een nadere duiding.
Voor een karakterisering en samenvatting van verschillende modellen van landbouwbeoefening zie: F. Bray, The rice economies: Technology and development in Asian societies (Oxford 1986).
13 J.L. van Zanden, The transformation of European agriculture in the nineteenth century: the case of the Netherlands (Amsterdam 1994).
14 1.L. van Zanden, 'Mest en ploeg', in: H.W. Lintsen et ai, Geschiedenis van de techniek
in Nederland: de wording van een moderne samenleving J800-1890, deel I (Zutphen 1992)
II
12

53-69.
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zamen ieder jaar een landhuishoudkundig congres, waarvan het eerste in 1846 in
Zwolle werd gehouden.'S De belangrijkste drijfveer achter die organisaties was de
groei en internationalisering van technische innovaties in de landbouw, waarbij de
gedachte meespeelde dat Nederland een achterstand had in te hal en ten opzichte
van andere landen. '6 Het landhuishoudkundig congres en de provinciale maatschappijen van landbouw wilden hierin verandering brengen. Drie zaken kregen daarbij
de meeste aandacht: in de eerste plaats de ontwikkeling van een gedegen landbouwstatistiek, in de tweede plaats de invoering van de innovaties zelf, en in de
derde plaats het opzetten en verbeteren van landbouwonderwijs.' 7
Het ontwikkelen en toepassen van wetenschappelijke inzichten voor de landbouw loopt als een rode draad door de verslagen van het landhuishoudkundig congres. De achterliggende gedachte was dat met een wetenschappelijke benadering
de Nederlandse landbouw snel gemoderniseerd zou kunnen worden. Modernisering betekende in de ogen van een groot aantal vertegenwoordigers van de landbouwmaatschappijen een snelle uitstoot van arbeid, vergroting van het areaal per
bedrijfseenheid en intensivering van de productie. De eerste twee processen zouden vooral door middel van mechanisatie in gang worden gezet. Intensivering zou
tot stand komen met behulp van verbeterde bemestingstechnieken, gewasverbetering en gewasbescherming.I BDe modernisering van de landbouw werd gezien als
een logisch proces waarvoor aileen een duw in de juiste richting gegeven diende te
worden. Veel van de pleidooien voor landbouwonderwijs legden dan ook de nadruk op de oprichting van een landbouwacademie in combinatie met een proefboerderij waar de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten en technieken in praktijk konden worden gebracht. 19

IS Verslag van hef verhandelde op hef Nederlandsch Landhuishoudkundig congres (A msterdam 1847-1880). Voor de voorgeschiedenis zie: I.M.G. van der Poel , Heren en boeren: een studie over de Commissien van Landbouw 1805- 1851 (Wage ningen 1949); H.
Maat, Science cultivating practice. A history of agricultural science in the Netherlands
and its colonies, 1863-1986 (Dordrecht 2001) 28-34.
16 I.M.G. van der Poel en R.1 .C. Wessels, De verslagen van hef Nederlandsch landhuishoudkundig congres 1846-1953: samengesteld ter gelegenheid van het honderdste congres te s-Herfogenbosch op 17 en 18 september 1953 (Groningen 1953) 9.
17 De publicatie van Van der Poel en Wessels (zie voorgaande noot) geeft een overzicht
van aile behandelde onderwerpen.
J8 Van Zanden, 'Mest en Ploeg', 55.
J9 'Wat het wetenschappeJijk onderricht aangaat, dit behoort zoodanig te worden opgevat, dat de aJgemene begrippen der natuurwetenschappen worden geJeerd en dat men,
gesteund door de noodige huJpmiddeJen, de beginseJen van elk dezer wetenschappen onderwijze, met het oog op het gebruik, dat de landbouwer daarvan maken moel. ' Verslag
aan dell Koning uitgebracht door de commissie ter overweging der regeling van het landbouwol1derwijs in Nederland, benoemd bij KB 1516/1856, I1r40, (Den Haag, J 856) 10.
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Het bijbrengen van de wetenschappelijke principes van de landbouw aan een beperkte groep boerenzonen werd aldus voldoende geacht om de modernisering van
de landbouw in gang te zetten. Yoor het opzetten van landbouwonderwijs deed
men een beroep op de overheid. Deze stond niet geheel onwelwiJlend tegenover
de vele plannen en nam in J 863 verschillende vormen van landbouwonderwijs op
in de Wet op het Middelbaar Onderwijs. 20 Daarmee was er een juridische inbedding van het landbouwonderwijs en de mogelijkheid om subsidie te krijgen. Het
initiatief tot oprichting van landbouwscholen, alsmede aanvullende financiering,
diende vanuit de agrarische sector of van locale overheden te komen. Dertien jaar
na het scheppen van deze wettelijke kaders kwam er een school voor wetenschappeJijk landbouwonderwijs, de Rijkslandbouwschool, opgericht in Wageningen. 21
Aan deze school was een proefstation verbonden, maar niet, zoals in eerdere voorstellen van de landbouworganisaties, een proefboerderij.
De omslag van proefboerderij naar proefstation had twee oorzaken. In de eerste
plaats was er volgens de belangrijkste ontwerper van de wet, 1.R. Thorbecke, in
het Middelbaar Onderwijs geen plaats voor praktisch onderricht. Het hanteren van
dit principe betekende dat er voor een proefboerderij of vergelijkbare vormen van
vaardigheidstraining geen plaats was in het landbouwonderwijs. Voor veel vertegenwoordigers van de landbouwsector getuigde deze opvatting van weinig realiteitszin en er ontstond een felle polemiek tussen voor en tegenstanders van de wet.
Hoewel na de dood van Thorbecke de restrictie veel minder streng werd gehanteerd, hielden de ontwerpers van de Rijkslandbouwschool vast aan het principe
om geen proefboerderij aan de school te verbinden. 22
Daarmee is echter nog niet verklaard waarom er weI plaats was voor een proefstation. De oorzaak hiervoor moet gezocht worden in de praktijk. De bloeiende
handel in meststoffen, zoals guano, bracht met zich mee dat er ook malafide praktijken ontstonden waarin aJlerJei mengsels werden verhandeld van dubieuze kwaIiteit. Dit gold ook voor andere producten zoals veevoer en zaaizaad. Scheikundige analyse van deze stoffen zou dergelijke frauduleuze handelingen kunnen traceren
en daarmee indammen. Yanuit hedendaags perspectief een zeer voor de hand liggende suggestie, maar dat was halverwege de negentiende eeuw zeker niet het
gevaJ. Een onderzoekslaboratorium was in die tijd een vrijwel onbekend fenomeen.
Het idee van wetenschappelijke analyse was overgenomen uit Duitsland, waar
de chemicus Justus Liebig (1803-1873) rond 1840 de grondslagen legde van de
20 Goudswaard, Agrarisch Onderwijs, 110-116.
21 H.K. Roussingh, 'Schets van het ontstaan van de landbouwhogeschool te Wageningen', in: Mededelingen Gelre , 68 (1974-1975) 173-194.
22 De eerste directeur van de school liet echter toch een proefboerderij bouwen in 1880.
1.M.G. van der Poel , 'C.1.M. lonkindt Coninck (1834-1885): de eerste directeur van de
Rijkslandbouwschool ', in: Landbouwkundig Tijdschrift 89 (1977) 396-403.
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experimentele (Iandbouw)chemie door hierover een theorie te formuleren en door
het propageren van een experimentele aanpak door middel van laboratoria en veldproeven. 23 Veellandbouworganisaties in Duitsland en andere landen richtten daarop zelf laboratoria op om meststoffen en andere producten te kunnen analyseren.
Bovendien was het de bedoeling dat er aan deze proefstations innovatiegericht
onderzoek zou plaatsvinden, vooral de bepaling welke meststoffen voor welke
grondsoorten en gewassen het meeste resultaat hebben.
In Nederland kwam in 1847, op het tweede landhuishoudkundig congres te Arnhem, een speciale commissie bijeen die aanbevelingen deed over onderwijs in de
landbouwscheikunde en over het inzetten van bestaande laboratoria voor de analyse van producten. Verschillende hoogleraren in de scheikunde stelden hun
(onderwijs)laboratoria ter beschikking voor de analyse van landbouwproducten.
In 1877 werd hiervoor door de overheid een afzonderlijk Rijkslandbouwproefstation geopend, verbonden aan de in het najaar van het voorgaande jaar geopende
Rijkslandbouwschool. Directeur van dat proefstation werd de Duitse chemicus
Adolf Mayer (1843 -1 942). In het eerste halfjaar deed men '8 1 onderzoekingen
van zaden', '3 1 onderzoekingen van meststoffen ', ' 11 onderzoekingen van voederstoffen ' en '19 grondanalyses', vrijwel aile op aanvraag van handelaren en landbouwers.24 AI snel werd duidelijk dat de behoefte aan dergelijke analyses de capaciteit van het Wageningse proefstation verre van overtrof.
De Rijkslandbouwschool had een minder voorspoedige start. Vooral de instroom
van leerlingen in de cursus voor wetenschappelijk landbouwonderwijs liet te wensen over. In de eerste vijf jaar schommelde het leerlingenaantal tussen de tien en
twintig . Het leerlingenaantal van de lagere landbouwcursus die aan de school werd
gegeven klom in dezelfde periode snel op tot meer dan vijftig leerlingen.
De snelJe groei van de controleanalyses en de tegenvallende interesse in de cursus voor wetenschappelijke landbouw maakten dat al snel de roep kwam om het
wetenschappelijk landbouwonderwijs en -onderzoek anders te organiseren. Wat
betreft het onderzoek betekende dit vooral een uitbreiding van het aantal proefstations om het grote aantal aanvragen voor analyses aan te kunnen. Ten aanzien van
het onderwijs waren veel vertegenwoordigers uit de landbouwsector de mening
toegedaan dat een wetenschappelijke opleiding alJeen weinig effect zou sorteren.
Sommigen pleitten er zelfs voor om het wetenschappelijk landbouwonderwijs maar
helemaal op te heffen. Directe kennisoverdracht door middel van lager landbouw23 E.Homburg, Van beroep 'Chemiker ': opkomst van de industriele chemic us en het polytechnisch onderwijs in Duitsland (1790-1850) (Delft 1993); H.A.M. Snelders, 'Landbouw en scheikunde in Nederland in de VOOf- Wageningse peri ode (1800-1876)" in: A.A. G.
Bijdragen 24 (1984) 59-104; M.W.Rossiter, The emergence of agricultural science: Justus Liebig and the Americans, 1840-1880, (New Haven 1975).
24 Rijkslandbouwschool te Wageningen, Programma van het onderwijs voor het leerjaar 1877-1878 (Wageningen 1877) 43. (Hierna: Programma van het onderwijs)
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onderwijs was in hun ogen vee I effectiever en de bestaande universiteiten zouden
de daarvoor benodigde wetenschappelijke inzichten weI aanleveren.
De landbouwcrisis van de jaren tachtig bracht de ontwikkelingen in een stroomversnelling. De overheid stelde een commissie in die moest onderzoeken hoe het
best gereageerd kon worden op de neerwaartse conjunctuur. Het resultaat was een
reeks maatregelen met als voornaamste doel het wegnemen van hindernissen voor
economisch herstel. Hieronder vielen ook de tot dan toe beperkte capaciteit van
het landbouwkundig onderzoek en onderwijs.25 In 1890 werden nieuwe proefstations geopend in Groningen, Hoorn en Breda. Achtjaar later kreeg ook Maastricht
een proefstation en in datzelfde jaar werd in Wageningen een extra station geopend voor analyse van zaaizaad. Ook voor het lagere landbouwonderwijs werd
meer geld uitgetrokken. Bovendien kwamen er regionale landbouwleraren, aangestuurd door de Dienst der Rijksland- en Rijkstuinbouwleeraren (de latere Landbouwvoorlichtingsdienst). Deze ambulante krachten hadden tot taak controle uit
te oefenen op het lokale landbouwonderwijs, aanvullend via lezingen en andere
activiteiten boeren van nieuwe informatie te voorzien en gegevens te verzamelen
over de landbouw in hun regio. Het concept van rondtrekkende deskundigen was
afgekeken van Duitsland waar het allangere tijd functioneerde. 26 Op het landhuishoudkundig congres was al eerder een pleidooi gehouden voor het instellen van
dit ambt.
Ook op het gebied van de landbouwtechniek en de productiviteit kwamen eerder
in gang gezette ontwikkelingen onder invloed van de crisis in een stroomversnellingY Hetzelfde gold voor de taakverdeling tussen de overheid en de particuliere
sector, vertegenwoordigd door de provinciale landbouwmaatschappijen en het landhuishoudkundig congres. De particuliere sector organiseerde het uitproberen en
verspreiden van technische innovaties, welke merendeels door Nederlandse of
buitenlandse bedrijven, ambachtslieden of boeren waren ontwikkeld. De overheid
werd geacht om wetenschappelijk kennis te ontwikkelen voor de landbouw, welke
door middel van onderwijs en de regionale landbouwleraren doorstroomden naar
de landbouwsector. Ook had de overheid een rol als arbiter, door middel van het
testen van producten die aan boeren werden aangeboden door fabrikanten en handelaren, zoals meststoffen, of producten die door boeren werden geproduceerd,
zoals melk of suikerbieten.

25 Verzameling van adviezen door de landbouwcommissie ingesteld bi) Koninkli)k Besluit van 18 September 1886, No. 28 aan de regeering uitgebracht, voor wover deze in de
verschillende nummers van de Staatscourant zi)n gepubliceerd (Den Haag 1891).
26 Een van de eerste leraren aan de Rijkslandbouwschool , Otto Pitsch, had bijvoorbeeld
eerder als Wanderlehrer in het Rijnland gewerkt. W.B. , ' Prof. Dr. Otto Pitsch ', in: Landbouwkundig Tijdschrift 30 (1918) 255-259.
27 Van Zanden, The transformation of European agriculture, 107-109.
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Laboratorium van het RijksproeJstation voor zaadcontrole, circa 1905 (bron: Een
en ander betreffende de regeeringsbemoeiingen in zake den landbouw (Den Haag
1907).
De proefstations hadden weliswaar de taak om wetenschappelijk onderzoek uit te
voeren, maar dit was vooral bedoeld om meer kennis te vergaren over de landbouw. Kennis die vervolgens in het onderwijs en via de regionale landbouwleraren
terug moest vloeien in de sector en die door die sector zelf diende te worden omgezet in technische innovaties en verhoging van productiviteit en kwaliteit. De
organisatorische veranderingen onder invloed van de landbouwcrisis bouwden aldus voort op de taakverdeling tussen overheid en particuliere sector die in de jaren
zestig en zeventig van de negentiende eeuw was ontstaan. De overheid trok na
1890 meer geld uit voor onderwijs en onderzoek, maar de gedachte achter die
financiele steun verschilde niet wezenlijk van de beleidsprincipes uit voorgaande
decennia.

3. Aanzet tot een innovatiesysteem
De groei en uitbreiding van de landbouwkundige instellingen eind negentiende
eeuw had verschuivingen tot gevolg, zowel wat betreft de organisatie als de onderlinge taakverdeling. In 1897 werd een afdeling Landbouw toegevoegd aan het
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Ministerie van Binnenlandse Zaken . Aan het hoofd daarvan kwam een DirecteurGeneraal, de voormalige voorzitter van de Staatscommissie voor de Landbouw,
C.J. Sickesz (1839-1904). Hij werd in 1901 opgevolgd door H.J. Lovink (18661938). Aan de afdeling werd toen ook de inspectie van het landbouwonderwijs
toegevoegd, welke tot dan toe onderdeel was van de inspectie van het middelbaar
onderwijs. De inspecteur, F.B. Lbhnis (1851-1927), werd voortaan tevens belast
met het toezicht op de landbouwleraren en consulenten. 28 Met de komst van Lovink verhuisde de afdeling Landbouw van Binnenlandse Zaken naar het Ministerie
van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Tevens werd de nieuwe functie van Inspecteur van Landbouw gecreeerd die Lohni s op zich nam , naast zijn toezicht op de
landbouwconsulenten. Dit weerspiegelde tevens een verschuiving in het takenpakket van de consulenten (zie onder). In 1906 kreeg de afdeling een grotere zelfstandigheid, waarbij de naam veranderde in ' Directie van den Landbouw' .
De uitbreiding van de landbouwkundige instellingen had ook directe gevolgen
voor het wetenschappelijk onderwijs. Zoals gezegd waren vertegenwoordigers van
de landbouworganisaties niet erg tevreden met de uitwerking van de school in
Wageningen op de Nederlandse landbouw. Met de uitbreiding van de overheidsdiensten voor de Iandbouw en het eveneens groeiend aantal toeleverende en verwerkende bedrijven, richtte de Wageningse opleiding zich veel meer op het leveren van deskundigen voor die sectoren. Dit valt direct af te Iezen uit de omschrijving
van het onderwijsprogramma. In 1896 stond het oorspronkelijke doe I nog voorop,
namelijk onderwijs dat is bestemd voor ' Iandbouwers, die eene meer wetenschappelijke opleiding verlangen. ' 29 In de formulering van 1902 was de omslag reeds
zichtbaar. Het onderwijs moest dienen als 'opleiding voor wetenschappelijk gevormde landbouwkundigen , zowel voor Nederland als voor Nederlandsch-Indie. ' 30
In 1905 kwam een nadere aanduidingen van het toekomstig werkgebied, te weten
' het personeel, dat de Staat, maatschappijen en particulieren noodig hebben ter
behartiging van de belangen en ter beoefening van den Iandbouw in den uitgebreidsten zin genomen (00 .).' 31 Om de lezer duidelijk te maken wat dit inhield,
voegde men een lange lijst voorbeelden toe. Het landbouwende deel van de bevolking was vrijwel geheel afgeschreven als doelgroep, met uitzonderingen van 'zoons
van groote grondeigenaren, meer gegoede landbouwers en groote kweekers' . 32 Uit
deze veranderende omschrijvingen valt af te leiden dat de vraag naar landbouwkundigen begin twintigste eeuw, zoweI vanuit de overheidsinstellingen als de par28 De landbouwconsulenten waren in dienst van de provinciale landbouworganisaties,
maar werden eveneens aangestuurd vanuit de Den Haag. Zuurbier, De besturing en organisatie van de landbouwvoorlichtingsdienst.
29 Programma van het onderwijs (1896) 64 .
30 Programma van het onderwijs (1902) 133.
31 Programma van het onderwijs (1905) 15.
32 Ibid .
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ticuliere sector, dusdanig groot was dat het onderwijs in Wageningen zich voornamelijk op die vraag ging richten. Maar er speelde nog een andere factor mee in
deze omslag.
Naast de groeiende vraag naar landbouwkundigen was ook de verandering in
het stelsel van hoger onderwijs een reden voor hervorming van het wetenschappelijk landbouwonderwijs. In de eerste jaren van de twintigste eeuw werkte men toe
naar een wetswijziging waarmee technisch, landbouwkundig, veeartsenijkundig
en handelsonderwijs van het hoogste niveau toegang kregen tot het stelsel van
hoger onderwijs. 33 De aspiratie van de Wageningse school om het predikaat hogeschool te verkrijgen leverde nogal wat discussie op over het wetenschappelijk gehalte van het landbouwkundig onderwijs. De heersende gedachte onder academici
was dat het uitgangspunt van hoger onderwijs de zuivere wetenschap moest zijn,
dat wil zeggen kennis als product van onderzoek dat enkel en aileen voortkwam
uit wetenschappelijke interesse. Goed wetenschappelijk onderwijs betekende een
voorbereiding op het doen van zuiver wetenschappelijk onderzoek. Maatschappelijke invloeden en praktische vragen werden beschouwd als onzuiverheden en vanuit
dat standpunt werd veel kritiek geleverd op de sterke orientatie op de landbouw in
het Wageningse onderwijs en onderzoek. Concreet hield dit in dat er een strikte
scheiding aangebracht moest worden tussen aan de ene kant het wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs en aan de andere kant het lager landbouwonderwijs en de
proefstations. Zo stelde de Utrechtse hoogleraar F.A.F.e. Went (1863-1935) voor
het wetenschappelijk deel van Wageningen in een nieuwe faculteit aan een van de
bestaande universiteit onder te brengen. 34 De consequentie hiervan lOU niet aileen
zijn dat het onderwijs en onderzoek een andere ministeriele inbedding lOU krijgen, maar eveneens dat dubbelfuncties van leraren aan de Wageningse school ontkoppeld dienden te worden. Dit werd blijkbaar als te ingrijpend gezien, want het
voorstel van Went ging niet door. De belangrijkste hervormingen die wei werden
doorgevoerd waren: het overplaatsen, in 1912, van de lagere landbouwopleidingen naar Groningen en Deventer, het aanstellen van universitair geschoolde onderzoekers, die op persoonlijke titel een hoogleraarschap kregen, de verzwaring
van het curriculum, en, tenslotte, in 1918 de officiele verheffing van de instelling
tot hogeschool.
De veranderingen in de organisatie van het landbouwkundig onderzoek richtten
zich in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw vooral op het takenpakket
van de proefstations. Zoals vermeld was het aantal proefstations fors uitgebreid
om tegemoet te komen aan de grote vraag naar kwaliteitscontrole. Het Iijkt er sterk
op dat de uitbreiding van de capaciteit deze vraag aileen maar deed toenemen. In
elk geval uitten de directeuren van de proefstations al snel hun ongenoegen over
33 P. Baggen, Vorming door Wetenschap. Universitaironderwijs in Nederland 1815-1960
(Delft 1998) 137-143.
34 H. Maat, Science cultivating practice, 88-100.
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de hoge last van het analysewerk. Goed beschouwd was deze ontwikkeling positief te noemen - niet in de laatste plaats omdat de analyses tegen een vergoeding
werden verricht - maar de directeuren zagen met lede ogen aan hoe deze analyses
andere onderzoekstaken in de weg stonden. Deze andere taken waren in een Koninklijk Besluit uit 1892 omschreven als 'het verrichten van cultuur- of bemestingsproeven ( . .. )' en 'het instellen van wetenschappelijke onderzoekingen van
meer algemeene aard, den landbouw betreffende. ' 35 Hoewel dit respectievelijk als
tweede en derde taak aan de proefstations werd opgedragen, gingen er steeds meer
stemmen op om hier meer gewicht aan te geven en derhalve meer ruimte voor te
maken in het proefstationswerk. In 1907 werd een eerste reorganisatie doorgevoerd waarbij aile stations gescheiden afdelingen kregen voor landbouwkundig
onderzoek en controleanalyses. Het bleek echter dat hier in de praktijk nauwelijks
gehoor aan werd gegeven. Het onderwerp verdween niet van de agenda, de directeur van het Wageningse proefstation werd naar Duitsland gestuurd om te kijken
hoe de zaken daar werden aangepakt en uiteindelijk werd in 1915 de knoop doorgehakt. 36 In het nieuwe reglement werd uitgegaan van een volledige scheiding van
de twee typen onderzoek. De stations van Maastricht, Goes (voorheen gevestigd
in Breda) en de twee stations in Wageningen gingen zich richten op controleonderzoek, de stations van Groningen en Hoorn kregen de status van onderzoeksstation.
Zoals gezegd waren de proefstationsdirecteuren vooral bezorgd over de geringe
tijd die ze aan onderzoek konden besteden, maar het is onwaarschijnlijk dat de
directeuren alleen handelden vanuit hun ambtelijk plichtsbesef. Drie andere factoren waren eveneens van invloed.
In de eerste plaats speelde de kritiek van buitenstaanders op de landbouwkundige instellingen een rol. Vanuit academische kringen was er niet aileen kritiek op
het wetenschappelijke gehalte van het onderwijs, maar ook op het onderzoek. Een
van de scherpste criticasters was wederom de Utrechtse hoogleraar Went. Hij bestempelde de analyses aan de proefstations als controlewerk dat weinig met wetenschap van doen had en derhalve kon worden uitgevoerd door ' ondergeschikt
personeel, dat geen wetenschappelijke aspiraties heeft ( ... ). ' 37 Yoor serieus onderzoek, dat wil zeggen zuiver wetenschappelijk onderzoek, moest de onderzoeksagenda worden bepaald door wetenschappelijke inzichten en niet door maatschappelijke vraag. Hoewel Wents kwalificatie van het controlewerk niet werd
onderschreven, was men het er over eens dat er meer ruimte voor zelfstandig onderzoek moest komen .38 Het creeren van die ruimte lag niet aileen in de lijn van de
35 0.1. Hissink, 'De reorganisatie van het Proefstationwezen in Nederland', overdruk uit:
De Indische Mercuur (1916) 1-42, aldaar 9.
36 Hissink, 'De reorganisatie van het Proefstationwezen in Nederland', 22-24.
37 F.A.F.e. Went, Plantkunde en landbouw (Utrecht, 1908) 27.
38 'Het zal goed zijn hier direct te wijzen op een misverstand, dat in vele kringen schijnt
te bestaan en dat is dit, dat de tot stand gekomen reorganisatie niet beoogt een splitsing in
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formele taakomschrijving van de proefstations, maar ook in de lijn der verwachtingen die in wetenschappelijke kring werden gekoesterd .
Een tweede ontwikkeling was de oprichting van andersoortige onderzoeksinstellingen, voortkomend uit de onderzoeksactiviteiten van hoogleraren aan de
Wageningse school. Een goed voorbeeld hiervan is het Instituut voor Phytopathologie, opgericht in 1906 met 1. Ritzema Bos (1850-1928) als directeur. Ritzema
Bos was een van de eerste leraren aan de Wageningse school, maar vertrok naar
Amsterdam om daar leiding te geven aan het Phytopathologisch Laboratorium
Willie Commelin Scholten, de voorloper van het huidige Centraal Bureau voor de
Schimme1cultures. 39 Hij gaf eveneens leiding aan de Phytopathologische Dienst,
in 1898 aan dit laboratorium verbonden met als voornaamste doel exporterende
boomkwekers te voorzien van verklaringen dat hun plantmateriaal gezond was.
Deze overheidsdienst, onderdeel van de afdeling Landbouw, werd in 1906 met
directeur en al overgeplaatst naar Wageningen. Ritzema Bos werd hoogleraar op
persoonlijke titel en kreeg bovendien een laboratorium tot zijn beschikking, het
Instituut voor Phytopathologie. Een jaar eerder was al een Instituut voor Landbouwwerktuigen opgericht, onder leiding van S. Lako (1848-1922) , eveneens leraar aan de Wageningse school. Tenslotte werd er in deze periode gewerkt aan een
Instituut voor Plantenveredeling, waarmee we verderop nader kennis zullen maken. Het ontstaan van deze onderzoeksinstellingen weerspiegelde een ontwikkeling die vrijwel gelijktijdig gestalte kreeg aan de universiteiten. 40 De feitelijk consequentie was dat de Wageningse hooglaren zich begaven op een terrein waar ook
de proefstations actief waren of in elk geval actief dienden te zijn. Een sterkere
profilering op het gebied van innovatiegericht onderzoek was daarmee enerzijds
een signaal dat de proefstations dit terrein niet zomaar zouden afstaan en anderzijds het creeren van de mogelijkheid om samen te werken met de instituten.
Een derde en laatste factor die meespeelde in de reorganisatie van de proefstations was een verandering in de activiteiten van de landbouwvoorlichting. Zoals
vermeld stond deze dienst eerst onder leiding van de inspecteur van het landbouwonderwijs, maar kwam ze in 1901 onder verantwoordelijkheid van de inspecteur
van de landbouw. Deze verschuiving was meteen terug te vinden in de taakomschrijving van de voorlichters. Waar voorheen het geven van voordrachten en onderwijs op de eerste plaats stond, werd vanaf 1901 als eerste genoemd het 'toezicht op de proefvelden en proeftuinen, waarvan het plan door hen wordt opgemaakt

wetenschappelijk onderzoek en controlewerkzaamheden, doch in landbouwkundig onderzoek en controle-onderzoek'. Hissink, 'De reorganisatie van het Proefstationwezen in
Nederland', 23.
39 P. Faasse, Zuiver om de Wetenschap: de Akademie en haar levenswetenschappelijke
instituten (Amsterdam 1999) 91-102.
40 Baggen , Vorming door Wetenschap, 122-125.
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en waarover zij jaarlijks verslag uitbrengen. ' 4 1 In snel tempo groeide lOwel het
aantal voorlichters als het aantal veldproeven dat ze uitvoerden. Verreweg het grootse deel daarvan bestond uit bemestingsproeven, een activiteit die eveneens was
opgedragen aan de proefstations. Ook hier was er dus sprake van een zekere overlap in de taakomschrijving, hetgeen de proefstations en de bestuursambtenaren
voor de keus stelde om ofwei deze taak geheel aan de voorlichtingsdienst te laten,
ofwel samenwerking mogelijk te maken door de proefstations meer ruimte te geyen op dit onderdeel.
Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de reorganisaties van
de publieke instellingen voor landbouwkundig onderzoek en onderwijs in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw een gevolg waren van de dynamiek van
het veld waarin deze instellingen opereerden. Wat betreft het onderwijs waren de
voornaamste factoren de groeiende vraag naar deskundigen en de wijziging in het
onderwijsstelsel. De veranderingen in de opzet van het landbouwkundig onderlOek waren in belangrijke mate het gevolg van de gebrekkige mogeJijkheden van
de proefstations voor een eigen onderzoeksprogramma. Het landbouwkundig onderzoek beyond zich wat orientatie en organisatie betreft nog in een verkennende
fase. Hieruit valt af te leiden dat er in deze periode nog geen sprake was van een
gericht en effectief innovatiebeleid of een innovatiesysteem van bescheiden omyang. De invloed van de overheidsinstellingen op de innovatie in de landbouwsector bestond voornamelijk uit een nauwelijks gecoordineerde stroom adviezen . Deze
adviezen kwamen van instituten en individuele experts, waaronder voorlichters en
(hoog)leraren van de landbouwschool. 42 Bedrijven, handelaren en boeren konden
deze adviezen omzetten in concrete innovaties of naast zich neerleggen. Veel van
deze adviezen waren gebaseerd op experimenten, die voor een niet gering deel
door de medewerkers van de voorlichtingsdienst werden uitgevoerd. Zoals we hiema
wilen zien, was er echter gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw
nogal wat aan te merken op de kwaliteit van de landbouwkundige experimenten.

4. Het proefveldonderzoek
Het experimenteren met meststoffen, zaaizaad en andere hulpmiddelen is in feite
lO oud als de landbouw zelf. Goed beschouwd was en is iedere boer die zijn yak
serieus neemt continu bezig met het uitvoeren van experimenten, waarvan de resultaten zichtbaar worden in kwaliteit of kwantiteit van de opbrengst. De weten41 Directie van den Landbouw, Een en ander betreffende de regeeringsbemoeiingen in
zake den landbouw (Den Haag 1907) 69.

42 Zo schatte de directie van landbouw het aantal schriftelijke adviezen van de Rijkslandbouwleraren in 1905 op 1600. Directie van de Landbouw, Een en ander betreffende de
regeeringsbemoeiingen in zake den landbouw, 70.
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schappers die zich vanaf hal verwege de negentiende eeuw met de landbouw bezig
gingen houden, zagen zich echter voor andere problemen gesteld. Bij een wetenschappelijk experiment gaat het niet om de onderlinge afstemming van verschillende factoren, maar juist om de bepaling van de werking van een factor, bijvoorbeeld het stikstofgehalte van mest. Pas als duidelijk was hoe die ene factor de
opbrengst be"invloedde, was het mogelijk aanbevelingen te geven die met een enige zekerheid hetzelfde resultaat zouden geven op meerdere bedrijven. Toen men
halverwege de negentiende eeuw doorkreeg dat men hier te maken had met kansrekening raakten mathematici betrokken bij de verwerking van uitkomsten van
landbouwkundige experimenten. 43 Yoor de landbouwkundigen was bovendien van
belang waar en op welke manier men proefvelden ging aanleggen. Het gebruik van
meerdere parallelle vakken raakte spoedig ingeburgerd. Ondanks deze vernieuwingen liet een eenduidige oplossing voor het probleem van de onzekere uitkomsten nog j aren op zich wachten.
De onduidelijkheid over de juiste methode om veldproeven uit te voeren had tot
gevolg dat de landbouwvoorlichters, die begin twintigste eeuw een groot aantal
proefvelden in beheer hadden, vaak hun eigen methodes ontwikkelden. Deze methodes waren veelal een combinatie van eenvoudige rekenmethodes en de ervaring die de voorlichters hadden opgedaan met grondsoorten en andere variabelen
in de regio waar ze werkten. Deze handelswijze werd begin jaren ' 10 openlijk aan
de kaak gesteld door J. Hudig (1880-1967), medewerker van het Groningse proefstation. Hudig was een Delftse scheikundige die aan de universiteiten in Hannover
en Berlijn en aan het proefstation in Groningen ervaring had opgedaan met de
proefveldproblematiek. Yolgens Hudig begingen de voorlichters de fout om simpelweg het gemiddelde te berekenen van een aantal uitkomsten op verschillende
velden, een praktijk die hij overigens ook meermalen in andere landen was tegengekomen. 44 Ais voorbeeld nam Hudig het verslag van een landbouwvoorlichter,
ene Rauwerda, over proeven met twee verschillende meststoffen. ' Leggen we er
de nadruk op, dat in dit verslag niets van de soort der zandgronden, niets van de
bemestingstoestand, hunne vroegere bemesting, en van de hoeveelheid meststoffen gezegd wordt, niets van den tijd van aanwending, en ook niets van den regenval gedurende de groeiperiode (die voor de verwerking van zwavelzure ammoniak
zoo essentieel is) en dat toch een gemiddelde berekend is , dan zal men mij moeten
toegeven dat 't resultaat dezer berekening geen vertrouwen inboezemen kan.'45
Het weerwoord van Rauwerda weerspiegelde de positie van de voorlichters tussen
wetenschap en praktijk. Hij ontkende niet dat er aan zijn methode iets zou manke43 G. Gigerenzer et ai, The Empire of chance: How probability changed science and
everyday life (New York en Melbourne 1989) 70-109.
44 1. Hudig, 'Nog eens de beteekenis der "waarschijnlijke fout" berekening bij het landbouwkundig onderzoek.' , in: Landbouwkundig Tijdschr(ft 24 (1912), 355-357.
45 Ibid. , 356.
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ren , maar zag het als de taak van de voorlichters om desondanks toch adviezen te
geven . ' Wanneer zij daarbij maar niet vergeten te vermelden, dat er ditmaal raad
wordt gegeven op niet volkomen vaststaande wetenschappelijke gronden , dat dus
mistasten mogelijk is, dan behoeft dit allerminst schade te doen aan het vertrouwen, dat de boer in de voorlichting stelt. ' 46 In zijn reactie liet Rauwerda zich nogal
laatdunkend uit over de wetenschap en dat was tegen het zere been van Hudig. In
een uitgebreid artikel ging deze in op het rapport en liet er geen spaan van heel.
Hoewel Hudig begrip had voor de positie van de voorlichters tussen wetenschap
en praktijk, wees hij erop dat deze hun aanbevelingen formuleren op basis van
cijfers, iets wat onterecht exactheid suggereert. 'De praktijk is niet geholpen met
berekeningen die fout zijn, doch meer gebaat met een ronde erkenning, dat de
gegevens waarover zij beschikt ontoereikend waren.' 47 Hudig sloot af met een
pleidooi voor een instituut dat de kwaliteit van het proefveldonderzoek zou verbeteren.
Vanwege de Eerste Wereldoorlog bleef het onderwerp een tijd liggen. 48 In 1922
kwam het idee van een centraal orgaan voor proefveldonderzoek aan de orde op
het Landhuishoudkundig Congres in een voordracht van J.D Koeslag, medewerker van het in 1912 opgerichte Instituut voor Plantenveredeling. Volgens hem was
er in al die jaren nog maar weinig veranderd. 'Totdusverre was de landbouwconsulent in zijn ambtsgebied vrijwel autonoom. Samenwerking tusschen de verschillende consulenten en met de verschillende wetenschappelijke instellingen bestond
er zeer weinig. '49 Om in die situatie verandering te brengen stelde hij voor om een
aantal commissies in te stellen die voor verschillende onderdelen een plan van
aanpak zouden maken en bovendien de resultaten van proeven moest beoordelen .
Koes lag kriti seerde eveneens de kwaliteit van de veldproeven, maar deed dit door
een onderscheid te maken tussen proeven ter demonstratie en proeven voor onderzoek. Volgens hem hadden de proeven in voorgaande jaren vooral het karakter van
demonstratieproeven. Deze had den hun langste tijd gehad en men moest zich meer
gaan richten op onderzoeksproeven . Precies op dat punt kreeg hij nog al wat repliek van de aanwezige voorlichters die benadrukten dat demonstratieproeven altijd nodig zouden blijven.
Het idee van Koeslag werd opgepikt door het ministerie, maar niet eerder dan in
1930, toen een Regelingscommissie voor het Landbouwproefveldwezen werd in46 A. Rauwerda, ' Wetenschappelijk onderzoek en voorlichting van den practischen landbouwer ' , in: Landbouwkundig Tijdschrift 25 (1913) 18-23, aldaar 19.
47 1. Hudig, ' Wetenschappelijk onderzoek en voorlichting van den practischen landbouwer ', in: Landbouwkundig Tijdschrift 25 (1913) 101-109, aldaar 109.
48 Tussen 1913 en 1919 was het aantal proefvelden bijna gehalveerd.
49 J.D. Koeslag, ' Het proefveldwezen in Nederland in vergelijking met het buitenland ',
in: Verslag van hel 74e landhuishoudkundig congres Ie Leeuwarden ( 1922) 32-53, aldaar
42.
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gesteld. Een jaar later kwam een voorlopige handleiding voor veldproeven uit en
in 1934 de definitieve versie, welke tevens het eerste nummer was van een serie
mededelingen van de landbouwvoorlichtingsdienst. 50 In deze handleiding werd
onderscheid gemaakt tussen 'a. demonstratievelden, b. observatie- en orienteeringsproeven, c. opbrengstproeven, d. instituutsproeven ', waarbij vooral de opbrengstproeven als belangrijk werden aangemerkt. 51 De handleiding bevatte een uitgebreide beschrijving van de opzet van de verschillende proeven en eveneens
richtlijnen voorde wiskundige verwerking van de uitkomsten. De voorlichters werd
nog eens extra op het hart gedrukt niet te snel te gaan generaliseren. 'Zooveel
mogelijk wachtte men met het trekken van concJusies totdat aile gegevens, welke
over een bepaald vraagstuk bekend zijn, samenvattend bewerkt zijn. ' 52 Voor dat
bewerken en samenvatten werd in 1939 in Wageningen het Centraal Instituut Landbouwkundig Onderzoek geopend. Op basis van de resultaten ontwierp dat instituut in samenspraak met de voorlichters een plan voor de proeven in het daarop
volgende jaar. Het proces van standaardisering van het proefveldonderzoek kreeg
daarmee een voorlopige afronding. Er was voortaan voor aile landbouwvoorlichters een eenduidige methode voor het uitvoeren van veldproeven beschikbaar en
er was een centrale aansturing voor de opzet en de verwerking daarvan.
De ontwikkeling van de organisatie van landbouwkundige veldproeven maakt
duidelijk dat het innovatiesysteem voor de landbouw pas na verloop van vele jaren
een systematisch karakter kreeg. Een gestandaardiseerde proefveldtechniek is essenti eel voor het innovatiesysteem voor de landbouw omdat veldproeven de schakel vormen tussen het wetenschappelijk onderzoek en de landbouwpraktijk. In
zowel de wetenschappelijke praktijk als in de landbouwpraktijk is experimenteren
de manier om innovaties tot stand te brengen, maar wat werd gezien als een geldig
experiment verschilde in beide praktijken. Zoals we hebben gezien hadden de landbouwvoorlichters zelf een manier ontwikkeld om de koppeling tussen beide vormen van experimenteren tot stand te brengen. De pogingen om het wetenschappelijk experiment als uitgangspunt te nemen werd dan ook niet zondermeer door de
voorlichters geaccepteerd. Hun roep om rekening te houden met de wijze waarop
boeren experimenten beoordelen werd gehonoreerd door ruimte te laten voor het
uitvoeren van de zogenaamde demonstratieproeven. Een andere beperkende factor in de standaardisering van proefveldonderzoek was het ontbreken van een eenduidige mathemati sche onderbouwing. De beschreven gebeurtenissen laten zien
dat de organisatie en regulering van de landbouwpraktijk door middel van de standaardisatie van het proefveldonderzoek niet simpelweg plaatsvonden vanuit het
primaat van de wetenschap, maar dat organisatie van het proefveldonderzoek, het
50 Regelingscommissie voor het landbouwproefveldwezen te Wageningen, 'Handleiding
voor veldproeven' , in: Mededeeling Landbouwvoorlichtingsdienst 1 (1934) 1-57.
51 Ibid. , 6.
52 Ibid. , 13.
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uitvoeren van proeven en het ontwikkelen van kennis over het uitvoeren van veldproeven elkaar onderling be"invloedde en stimuleerde.

5. De veredeling van landbouwgewassen
Een innovatie die van oudsher zeer belangrijk was voor boerenbedrijven is het
gebruik van nieuw zaaizaad, aangekocht of eigenhandig geselecteerd uit de oogst
van het vorig seizoen. Goed zaaizaad was van groot belang voor de landbouwsector en zoals we zagen werd in 1898 dan ook een afzonderlijk proefstation opgericht voor de analyse van zaaizaadmonsters. De belangrijkste klanten van dit proefstation waren zaadhandelaren die de kwaliteitsindicatie van het station gebruikten
om vertrouwen te kweken bij hun afnemers. Het proefstation voor zaaizaad testte
de zuiverheid , kiemkracht, vochtgehalte en een aantal andere aspecten, maar was
niet actief op het gebied van de systematische speurtocht naar betere gewassen
door middel van kruising en selectie. Veredeling van landbouwgewassen werd tot
begin twintigste eeuw vooral gedaan door gespecialiseerde boeren of kweekbedrijven Y Daarmee is echter niet gezegd dat de wetenschap geen belangstelling
had voor dit onderwerp.
Verschillende leraren aan de Rijkslandbouwschool in Wageningen experimenteerden met kruisingen in de proeftuinen bij de school, waaronder M.W. Beijerinck
(1851- j 931). Beijerinck is vooral bekend geworden door zijn werk op het terrein
van de microbiologie, maar in zijn Wageningse periode, die tien jaar duurde, was
hij als leraar botanie vooral gefascineerd door de mechanismen en principes van
erfelijkheid. 54 Die interesse deelde hij met meerdere biologen van zijn generatie,
waaronder Hugo de Vries (1848-1935) en 1. W. Moll (J 851-1933).55 Deze interesse was hoofdzakelijk theoretisch van aard, namelijk het achterhalen van de principes en het mechanisme van erfelijkheid. Die kernvraag van de evolutietheorie bepaalde eveneens hun interesse in het veredelen van landbouwgewassen. De
grondlegger van de evolutietheorie zelf, Charles Darwin, had laten zien dat kwekers het natuurlijke proces van variatie en selectie in een versneld tempo nabootsten, reden om hun werkzaamheden nauwgezet te volgen. Omgekeerd waren de
biologen van mening dat hun theoretische inzichten een goede basi s vormden v~~r
53 Bijvoorbeeld het Zeeuwse bedrijf Van der Have. c.F. Roosenschoon , 100 jaar van del'
Have 1879-1979 (Kapelle, 1979).
54 A.C. Zeven, 'Martinus Willem Beijerinck: a hybridizer of Triticum and Hordeum species at the end of the 19th century and his investigations into the origin of wheat' , in:
Euphytica 19 ( 1970) 263-275.
55 B. Theunissen, 'The beginnings of the "Delft tradition" revisited: Martinus W. Beijerinck and the genetics of microorgani sms' , in: lournal of th e History of Biology 29 (1996)
197-228.
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het veredelen van planten en dieren. Het idee om de veredeling van landbouwgewassen onder te brengen in een wetenschappelijk instituut werd dan ook voor het
eerst in deze kringen geopperd.
De gedachte om in Nederland een veredelingsinstituut op te richten was ontstaan naar aanleiding van een publicatie van Hugo de Vries waarin hij het werk
aanprees van de Zweedse botanicus H.N. Nilsson , leider van een onderzoekstation
voor de veredeling van graangewassen in het Zweedse Svalof. 56 Kort daarop nodigde de Groningse hoogleraar I .W. Moll Nilsson uit voor een lezing, waarbij hem
om advies werd gevraagd voor het oprichten van een vergelijkbaar instituut in
Nederland. In het verlengde hiervan stuurde men in 1909 een Groningse delegatie
naar Sva16f om de Zweedse opzet te bestuderen. 57 Een afschrift van het rapport,
met daarin de aanbeveling het Zweedse voorbeeld te volgen, ging naar de Directeur-Generaal van landbouw. Deze stond op zich niet afkeurend tegenover het idee,
maar zag een veredelingsinstituut het liefst in Wageningen. Hij belegde daarop
een vergadering met vertegenwoordigers van Wageningen en Groningen en daarin
stemde men in met zijn voorkeur voor Wageningen als vestigingsplaats. In 1912
werd het Instituut voor de Veredeling van Landbouwgewassen geopend, een naam
die als snel werd verkort tot Instituut voor Plantenveredeling. De directeur was
I.O.E Pitsch (1842-1939), die vanaf het openingsjaar aan de Wageningse school
was verbonden en die evenals Beijerinck allerlei kruisingsexperimenten had uitgevoerd. 58 De reden waarom Pitsch zelf geen initiatief had genomen tot de oprichting van het instituut moet worden gezocht in zijn scepsis ten aanzien van het
enthousiasme over het Zweedse onderzoeksinstituut.
In een verhandeling uit 1909 bekritiseerde Pitsch de stelligheid waarmee Hugo
de Vries de werkwijze van Nilsson aanprees als wetenschappelijke methode voor
de veredeling van gewassen. Volgens Pitsch was de werkwijze van Nilsson niet
wezenlijk anders dan die van gewone kwekers , namelijk het nauwkeurig registreren van de uitkomsten van kruisingen zodat de herkomst van goed presterende
nakomelingen was te achterhalen. Het feit dat een kruising goed uitpakte was vooral
een kwestie van geluk. S9 Over de verklaring van De Vries dat goed presterende
nakomelingen het resultaat zouden zijn van mutaties, merkte Pitsch op dat het
vrijwel ondoenlijk was om te achterhalen waardoor een bepaalde verandering in
eigenschappen werd veroorzaakt. Als het al moeilijk was om achteraf te bepalen
56 H. de Vries, Plant breeding: comments on the experiments of Nilsson and Burbank
(London 1907).
57 R. Dojes et aI. , Rapport over de veredeling van zaaizaad; in verband met een bezoek
aan het Zweedse instituut te SvalOf (Groningen 1910).
58 N.H.H. Addens, Zaaizaad en pootgoed in de Nederlandse landbouw (Wageningen
1952) 237-238. O. Pitsch, Toelichting tot het 'Totstandkomen en tot het werkprogram ' van
het instituut voor vera/eling van landbouwgewassen (Wageningen 1912).
59 O. Pitsch , Waarheen op het gebied der veredeling van kultuurgewassen ? (Wageningen
1909).
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wat de oorzaken zijn van veranderingen, dan was het zeker vrijwel ondoenlijk om
vooraf een theoretisch onderbouwde veredelingsmethode te ontwikkelen . Dezelfde argumentatie vinden we in 1923 terug in de inaugurele rede van Pitsch ' opvolger, C. Broekema (1883-1940). Net als Pitsch gaf Broekema er blijk van goed op
de hoogte te zijn van de stand van zaken in de erfelijkheidsleer, maar ondanks aile
wetenschappelijke ontdekkingen waarschuwde hij voor al te hoge verwachtingen.
'Er is nog geen denken aan dat wij de veredeling kunnen gaan beschouwen als
toegepaste genetica.'60 Daarmee had Broekema meteen ook het probleem van het
veredelingsinstituut blootgelegd. Immers, van een onderzoeksinstituut werd verwacht dat het innovaties genereerde op basis van wetenschappelijk onderzoek,
waarmee de zaaizaadsector en vooral boeren vooruitgang konden boeken. Om
toch enigszins aan die verwachting te kunnen voldoen concentreerde Broekema
zich op andere werkzaarnheden van zijn instituut.
In 1924 werd een reglement van kracht dat regelde dat kwekers nieuwe rassen
konden laten erkennen door het Instituut voor Plantenveredeling. Dit reglement,
dat de basis vormde van de zogenaamde rassenlijst, was niet geheel nieuw want al
in 1914 had Pitsch een soortgelijke verordening opgesteld waarin erkenning door
het instituut op vrijwillige basis werd aangeboden. Die vrijwillige basis maakte
dat er in de praktijk nauwelijks gebruik van werd gemaakt. Herziening was geboden. ' Daar het mij voorkomt dat het werk van het Instituut het hoogste nuttig effect
zal opleveren indien het wordt verricht in nauw verband met dat van Rijkslandbouwconsulenten, keuringsorganisaties, kweekers en verdere personen en instellingen die op het gebied van plantenveredeling, onderzoek en verspreiding van
goede rassen werkzaam zijn', zo scheef Broekema in 1924, 'is door mij aan de
Directie van den Landbouw voorgesteld, het reglement van 1914 zoodanig te wijzigen, dat bedoelde samenwerking meer tot ontwikkeling kon komen .'61 Vrij vertaald kwam dit er op neer dat de erkenning van nieuwe rassen door het instituut
voortaan verplicht was. Die verplichting hield in dat aileen zaad van erkende rassen verhandeld mocht worden. Broekema was zich er van bewust dat hij, ondanks
de juridische status van de rassenlijst, nog altijd in hoge mate afuankelijk was van
de medewerking van aile partijen in de zaaizaadsector. De belangrijkste partijen
naast het instituut waren zaadhandelaren, kwekers en landbouworganisaties. Zij
hadden een sterke onderhandelingspositie ten opzichte van het instituut, maar hadden ook onderling verschillende belangen te verdedigen . Het duurde dan ook tot
eind jaren ' 30 voordat overeenstemming werd bereikt over de precieze invulling
en uitvoering van het reglement. 62 Een en ander werd vervolgens in 1941 geforma60 C. Broekema, Plantenveredeling en Wetenschap (Wageningen 1923) 10.
61 Insituut voor Plantenveredeling, Beschrijvende Rassenlijst voor landbouwgewassen
(Wageningen 1924).
62 Maat, Science cultivating practice. 135-137 ; P.A.C.E. van del' Kooij , Kwekersrecht in
Ontwikkeling (Zwolle 1990).

MAAT HET INNOVATIESYSTEEM VOOR DE NEDERLANDSE LANDBOUW

255

Iiseerd in het zogenaamde Kwekersbesluit, hetgeen het wettelijke sluitstuk vormde van de onderlinge afspraken en regels.
De rassenlijst bracht het Wageningse instituut de leidende rol in de praktijk van
de plantenveredeling die ze op basis van wetenschappelijk onderzoek alleen niet
had kunnen verwerven. Concreet had dit tot gevolg dat er door het instituut een
groot aantal proeven uitgevoerd moest worden. Hoewel het nemen van deze proeyen de nodige kennis en expertise vereiste, was de uitvoering grotendeels routinewerk. Het Instituut voor Plantenveredeling, opgezet als onderzoeksinstelling, was
voor de agrarische sector dan ook vooral van be lang als controlerende instantie.
Dit duurde voort tot 1942 toen op basis van het Kwekersbesluit een aparte instelling voor de rassenproeven werd ingesteld, het Instituut voor Rassenonderzoek
van landbouwgewassen (IYRO). Wat resteerde van het onderzoeksinstituut werd
zes jaar later opgesplitst in de Stichting voor Plantenveredeling en het Instituut
voor Plantenveredeling. De eerste ging zich vooral bezighouden met voorlichting
aan kwekers en het uitvoeren van een ondersteunend veredelingsprogramma, het
instituut richtte zich op fundamenteel onderzoek en het opleiden van deskundige
plantenveredelaars. 63
Samenvattend kan worden gesteld dat het instituut voor de veredeling van landbouwgewassen op een specifieke wijze een positie kreeg in het innovatiesysteem
voor de landbouw. In de eerste plaats kwam het initiatief voor de opzet voor dit
instituut niet direct uit de landbouwkundige instellingen of overheidsorganen voor
de landbouw, maar van enkele hoogleraren in de biologie in samenwerking met
enkele provinciale landbouworganisaties. Hun pleidooi voor een wetenschappelijke benadering van de veredeling van landbouwgewassen werd met enige scepsis
ontvangen door de Wageningse specialisten op dit gebied. De ontwikkeling van
het Instituut voor Plantenveredeling laat zien dat die scepsis niet geheel ongegrond was. De vooraanstaande positie in de veredelingswereld die het instituut
desondanks ontwikkelde, was gebaseerd op een controlesysteem dat niet zozeer
op wetenschappelijk onderzoek maar vooral op administratieve principes was gestoeld. 64 Het idee om op basis van wetenschappelijk onderzoek leiding en sturing
te geven aan de veredelingspraktijk mislukte derhalve. Gezien de lange periode
van onderhandeling die vooraf gingen aan de formalisering van het controlesysteem voor de veredeling van landbouwgewassen, was het veeleer de veredelings63 Onder fundamenteel onderzoek werd verstaan: 'geslachts en soortkruisingen; heterosis, kunstmatige mutaties, resistentieonderzoek; physiologisch onderzoek.' Archief Landbouwhogeschool , inventaris 1575.
64 In 1933 karakteriseerde een medewerker van het instituut dit stelsel - voor wat betreft
tarwe - als voigt: 'De controle op de rasechtheid bij tarwe berust in ons land zoo goed als
geheel op de controle der certificaten, een controle der papieren dus.' J.D. Koeslag, 'De in
Nederland in het belang der tarwezaaizaadvoorziening genomen maatregelen', in: Landbouwkundig Tijdschrift 45 (1933) 847-857, aldaar 854.
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praktijk die een sterke invloed had op de ontwikkeling van het onderzoeksinstituut. Deze ontwikkeling was dus min of meer het tegenovergestelde van een verwetenschappelijking van de veredeling van landbouwgewassen. Wat betreft de
organisatie en ontwikkeling van het innovatiesysteem zien we opnieuw dat pas na
verloop van jaren duidelijkheid ontstond over de taakverdeling van de landbouwkundige instellingen. Pas in de jaren veertig splitste men het instituut in verschillende onderdelen die in onderlinge wissel werking garant moesten staan voor een
verbeterde relatie tussen wetenschap en landbouwpraktijk.

6. De relatie met TNO
De ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijke Onderzoek (TNO) is goed gedocumenteerd en zal hier niet
opnieuw worden behandeld.65 In de verschillende voorstellen en ook in de definitieve wettekst was voorzien dat het landbouwkundig onderzoek een belangrijke
plaats zou innemen binnen TNO. In de periode dat TNO werd voorbereid, de jaren
'20, waren de landbouwkundige instellingen echter zelf al enige tijd verwikkeld in
een proces van onderlinge afstemming en organisatie. Zoals we reeds hebben gezien waren taakverdeling en onderlinge afstemming tussen de verschillende onderdelen verre van duidelijk. Vanuit dat perspectief bekeken zou je verwachten
dat de oprichting van TNO voor de landbouwkundige onderzoekers en voorlichters een uitgelezen kans was om een heldere organisatiestructuur te krijgen door
simpelweg op te gaan in TNO. Dat was ook min of meer wat de oprichtingscommissie van TNO voor ogen had . Maar zoals zo vaak bleek de werkelijkheid weerbars tiger.
De oprichtingscommissie van TNO werd voorgezeten door F.A.F.e. Went, die
we eerder tegenkwamen als criticus van het landbouwkundig onderwijs en onderzoek in Wageningen. In 1922, eenjaar voordat Went zijn taak als voorzitter van de
commissie oppakte, verscheen in Wageningen een brochure van een leerling van
Went, A.H. Blaauw (1882-1942), in 1917 aangesteld als hoogleraar plantenfysiologie. Went was voor Blaauw niet aileen een leermeester in de botanie, maar eveneens in de opvatting over het verschil tussen zuivere wetenschap en toegepaste
wetenschap.66 In de brochure gaf Blaauw een uiteenzetting over wat er allemaal
mis was in de organisatie van de landbouwkundige instellingen. Wat betreft het
65 Th.1 . van Kasteel , 'Ontstaan en groei van TNO' , in: Nederlandse Organisatie voor
Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Een kwarteeuw TNO 1932-1957: Gedenkhoek hi) de voltooiing van de eerste 25 jaar werkzaamheid van de organisatie TNO op 1
mei 1957 (Den Haag 1957), 1-39; 1. AI, Research als overheidstaak (Delft 1952); Baggen ,
Vonning door Wetenschap , 122-131.
66 P.E. Faasse, Experiments in growth (Amsterdam 1994) 46-72.
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onderzoek richtte hij zijn pijlen vooral op de instituten. Om zijn kritiek te begrijpen moeten we eerst even terug naar 1918, hetjaar waarin de Wageningse school
een plaats kreeg in het stelsel van hoger onderwijs en werd opgewaardeerd tot
Landbouwhogeschool. In het reglement voor de Landbouwhogeschool was de taakstelling van de drie bestaande instituten (voor respectievelijk landbouwwerktuigen, plantenziektekunde en plantenveredeling) ongewijzigd overgenomen. Die
taakstelling was tweeledig en omvatte enerzijds het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en anderzijds het informeren van de praktijk en uitvoeren van overheidsmaatregelen. 67 Daarnaast kregen vrijwel aile hoogleraren een laboratorium
ter beschikking voor eigen onderzoek. Al tijdens de reorganisatie was er kritiek op
de praktische activiteiten van de instituten. De curatoren van de hogeschool vonden bijvoorbeeld dat die praktische activiteiten in afzonderlijke instituten ondergebracht moesten worden.68 Hiermee zou het onderscheid tussen een instituut en
laboratorium feitelijk ongedaan worden gemaakt. De reglementen bleven echter
onveranderd van kracht met als gevolg dat aan de Landbouwhogeschool twee 01'ganisatievormen voor onderzoek kende. Blaauw heropende vier jaar later de discussie over dit punt. Hij was van mening dat de instituten, vanwege de relatie met
de praktijk, de hoogleraren belemmerden in hun vrijheid van onderzoek:
'Aanvaardt men een duideJijk en gewenscht onderscheid tusschen den hoogleraal' met zijn labol'atorium, zijn onderwijs aan de studenten en verder zijn vrij
door hemzelf gekozen onderzoekingen, die voor de landbouw-wetenschap van
belang kunnen zijn , - en anderzijds de Proef- en de Controle-stations, de keuringsdiensten enz. met hun directeuren direct gericht op de belangen, vragen en
onderzoekingen voor de praktijk, - dan hebben we verder nog te zoeken naar
een waarborg dat er voldoende contact blijve tusschen bepaalde docenten met
hun leerlingen en dezen arbeid vool' de praktijk. '69
Blaauw pleitte dus voor een duidelijke scheiding tussen het onderzoek aan de hogeschool en dat van de overige onderzoeksinstellingen, een scheiding die ook ten
grondslag lag aan het door de commissie Went opgestelde oprichtingsrapport van
TNO.70 Met andere woorden, indien men aan de ideeen van Blaauw gevolg zou
geven, zou een samensmelting van de praktijkgerichte landbouwkundige instellingen met TNO in principe vrij moeiteloos kunnen verlopen. Maar hoewel Blaauw
zeker niet aileen stond in zijn opvattingen kwam er vooralsnog geen verandering
in de bestaande situatie.
67 J. van der Haar, De Geschiedenis van de Landbouwuniversiteit, deel 1, 165-167.
68 Ibid.
69 A.H. Blaauw, Over organisatorische verbetering der landbouwhogeschool (Den Haag,
1922) 20.
70 Baggen, Vorming door wetenschap, 129.
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De verschillende hoogleraren die een onderzoeksinstituut ter beschikking hadden
waren niet zomaar bereid deze instellingen op te geven. Sterker nog, de hoogleraar
plantenveredeling en tevens directeur van het onderzoeksinstituut op dit terrein,
C. Broekema, was van mening dat het hybride karakter van zijn activiteiten juist
een groot voordeel had. In zijn ogen was indeling naar verschillende basisproducten een vee I zinvoller opzet van het landbouwkundig onderzoek. In 1937 hield hij
een voordracht over dit onderwerp en noemde als voorbeeld het nationaal Comite
voor Brouwgerst, een samenwerkingsverband tussen kwekers van gerst, mouters,
brouwers, het Instituut voor Plantenveredeling en andere betrokkenen, eigenhandig door hem opgezet. 71 In de ogen van Broekema moest al het landbouwkundig
onderzoek op die leest worden geschoeid en hij zag in de oprichting van TNO een
teken dat de overheid ook die richting uit wilde. Achteraf beschouwd had hij daarin niet helemaal ongelijk aangezien het brouwcomite in de jaren vijftig werd voortgezet als Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier TNO. Desondanks zou ook het
voorstel van Broekema het niet halen . Een bezwaar tegen zijn voorstel, als zodanig naar voren gebracht door enkele van zijn toehoorders, was dat het haaks stond
op de bestaande indeling van de onderzoeksinstellingen op basis van landbouwkundig onderwerp, zoals bodem, plantenziekten etc. Een van de toehoorders die
dit bezwaar opwierp, was Otto de Vries (1881-1948), een zoon van Hugo en directeur van het Bodemkundig Instituut in Groningen. Deze de Vries zou in 1943 de
Landbouworganisatie TNO gaan leiden. In de tussenliggende periode werd niet
aileen verder vorm gegeven aan TNO, maar eveneens aan de instellingen voor
landbouwkundig onderzoek.
Vanaf eind jaren dertig werd het aantal landbouwkundige onderzoeksinstituten
f1ink uitgereid. We hebben reeds kennis gemaakt met het Centraal lnstituut voor
Landbouwkundig Onderzoek, opgericht in 1939. In de oorlogsjaren werden nog
zes ander instituten opgericht, waaronder het Landbouw-economisch Instituut en
het Nederlands Vlasinstituut, hetgeen duidelijk maakt dat als organisatieprincipe
soms het landbouwkundig onderwerp (discipline) en soms het product dienst deed. 72
In dezelfde peri ode vond de realisering plaats van de wettelijke regeling voor TNO,
met daarin ruimte voor een aantal uitvoeringsorganisaties van TNO. In 1943 werden twee van zulke organisaties opgericht die direct betrokken waren op de landbouw. De eerste was de Landbouwnijverheidsorganisatie TNO, welke echter nauwelijks tot ontwikkeling kwam, in 1951 ondergebracht als commissie bij de
71 C. Broekema, 'Organisatie van het Landbouwkundig onderzoek', in: Landbouwkundig Tijdschrift 50 (1938) 173-191.

72 De volledige Iij st: Landbouw-Economisch Instituut (1940), Rijksinstituut voor Rassenonderzoek (1942), Afdeling onderzoek Cultuurtechische Dienst (1942), Instituut voor
Veredeling van Tuinbouwgewassen (1943), Nederlands Vlasinstituut (1943), Instituut voor
Tuinbouwtechniek (1944). Maltha, Honderd jaar landbouwkundig onderzoek in Nederland, 108-114.

MAAT HET INNOVATIESYSTEEM VOOR DE NEDERLANDSE LANDBOUW

259

Nijverheidsorganisatie TNO en opgeheven in 1959. De tweede was de Landbouworganisatie TNO, onder leiding van O. de Vries.?3 Hij maakte een aanvang met de
inlijving van de landbouwkundige onderzoeksinstellingen en bracht als eerste de
Groningse onderzoeksinstituten onder het mandaat van TNO. De bedoeling was
dat andere landbouwkundige instituten zouden volgen, maar na de oorlog werd dat
proces stopgezet. Toen de Vries in 1948 kwam te overlijden werd de leiding van
Landbouworganisatie TNO overgedragen aan de DG van Landbouw. Deze stuurde al weldra aan op een nieuwe invulling van deze organisatie. In plaats van directe coordinatie van onderzoek werd er een raad gevormd, welke functioneerde als
een soort adviesorgaan voor de landbouwkundige instellingen en de overheid. ?4
De directe zeggenschap over de landbouwkundig onderzoeksinstituten, inclusief
de Groningse instellingen die eerder onder TNO vielen, kwam in handen van het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening dat direct na de oorlog
werd ingesteld.
De plotselinge omkering in de het beleid ten aanzien van TNO had deels te
maken met de naoorlogse situatie waarin de dreiging van voedselschaarste de overheid er toe aanzette een strak landbouwbeleid te gaan voeren. Toch is dat geen
voldoende verklaring aangezien reeds voor de oorlog de landbouwkundige instellingen verwikkeld waren in een proces van enerzijds groei en anderzijds een betere onderlinge afstemming van onderzoek en andere taken. Met andere woorden,
de kwestie van centralisatie en coordinatie in het toegepast onderzoek, waarvoor
TNO werd opgericht, speelde al geruime tijd bij de landbouwkundige onderzoeksinstellingen. Ondanks het feit dat pas na de Tweede Wereldoorlog een duidelijke
organisatiestructuur werd aangebracht in het landbouwkundig onderzoek, betekende de oprichting van TNO eerder een extra complicatie in dit proces dan een
de eerste stap op weg naar centraal beheer. Zoals we hebben gezien inspireerde de
discussie omtrent de oprichting van TNO de discussie over de organisatie van de
landbouwkundige instellingen. Tegelijkertijd leidde de vraag of en hoe het landbouwkundig onderzoek onder te brengen bij TNO tot enige vertraging in het proces om het innovatiesysteem voor de landbouw te organiseren. TNO bleek zowel
belemmering als katalysator in de vorming van een innovatiesysteem voor de landbouw.

73 Naast de centrale organisaties werden ook specifieke onderzoeksinstituten opgezet,
zoals het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur, ondergebracht bij
de Landbouworganisatie TNO.
74 Dit werd de Nationale Raad yoor Landbouwkundig Onderzoek TNO, opgericht in
1957. A.P. Verkaik, Organisatiestructuur landbouwkundig onderzoek en achtergronden
van haar totstandkoming (Den Haag 1972).
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7. Conclusie
Het innovatiesysteem voor de landbouw kreeg gedurende de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw een structuur die de aanduiding systeem enig recht doet.
Pas vanaf dat moment valt een duidelijke en consequent doorgevoerde organisatie
te ontdekken. Er zijn verschillende redenen om midden twintigste eeuw en niet
eind negentiende eeuw te beschouwen als de periode waarin een door de overheid
gestuurd innovatiesysteem voor de landbouw werd gerealiseerd. In de eerste plaats
hebben we gezien dat de uitbreiding van de overheidsinvesteringen in landbouwkundig onderwijs en onderzoek, eind negentiende eeuw, voortborduurden op een
stramien dat enkele decennia daarvoor was ontwikkeld. Dit betekende een rol voor
de overheid als aanbieder van kennis en als controleur van producten, maar niet
als producent van concrete innovaties. De ontwikkelingen, in gang gezet met de
grotere financiele inbreng, waren vooraf niet voorzien en resuIteerden veeleer in
organisatorische aanpassingen achteraf dan in een planmatige sturing vooraf. In
het voorgaande zijn verschillende van die ontwikkelingen de revue gepasseerd,
elk met een specifiek karakter. Een van de organisatorische problemen ontstond
als gevolg vanwege een onverwacht grote vraag naar analyses van meststoffen,
zaaizaad en ander producten. Dit legde een grote claim op de proefstations waardoor geen tijd over bleef voor een eigen onderzoeksprogramma. Oe oplossing
werd gezocht in een onderscheid tussen onderzoeksstations en controlestations,
gerealiseerd in 1915. Een andere aanleiding voor wijziging van de organisatie van
het landbouwkundig onderzoek was de wissel werking tussen de organisatie van
kennisoverdracht en de ontwikkeling van kennis. Dit kwam naar voren in het geval
van de organisatie van het proefveldonderzoek. Aangezien er zeker voor 1900
geen eenduidige en algemeen geaccepteerde wetenschappelijke methode was om
veldproeven uit te voeren , hanteerden de landbouwvoorlichters ieder voor zich
hun eigen methodes, gebaseerd op een combinatie van statistische kennis en ervaring met de verschillende grondsoorten en andere variabelen in hun werkomgeving. Zoals we zagen yond afstemming van deze praktijken plaats in de jaren dertig hetgeen betekende dat het proefveldonderzoek werd gestandaardiseerd en
centraal aangestuurd . Een derde soort wijziging was een gevolg van het uitblijven
van praktisch toepasbare kennis. Oit kwam naar voren in de ontwikkeling van het
Instituut voor Plantenveredeling. Oit instituut was het resultaat van hoge verwachtingen ten aanzien van het effect van de genetica op de veredeling van landbouwgewassen. Aangezien deze verwachtingen niet of maar zeer ten dele konden worden ingelost - vaardigheid, ervaringskennis en toeval waren belangrijker dan
genetische kennis - creeerde het instituut voor zichzelf een leidende positie door
het opzetten van een controlesysteem. Begin jaren veertig werd dit onderdeel afgesplitst en ondergebracht in een afzonderlijke instellingen. Tot slot traden er wijzigingen op in de organisatie van het innovatiesysteem voor de landbouw door
invloeden vanuit aangrenzende gebieden. Oit betreft de kritiek van universitaire
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hoogleraren op het landbouwkundig onderwijs en onderzoek, het initiatief van
enkele hoogleraren biologie tot het oprichten van een onderzoeksinstituut voor
veredeling van landbouwgewassen en de ontwikkeling van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijke Onderzoek.
Al deze ontwikkelingen tezamen laten zien dat de ontwikkeling van onderzoek,
voorlichting en onderwijs voor de landbouw zich het best laat beschrijven in termen van een zich ontwikkelend innovatiesysteem. Twee verklarende factoren die
in de bestaande historiografie veel aandacht krijgen , de sterk sturende rol van de
overheid en daaraan gekoppeld het proces van verwetenschappelijking, moeten
op basis het voorgaande voortaan met enige voorzichtigheid worden gehanteerd.
Wat betreft de rol van de overheid is gebleken dat gedurende de eerste helft van de
twintigste eeuw de sturende rol eerder een gevolg was van de ontwikkeling van het
innovatiesysteem dan de oorzaak. Organisatorische kwesties en problemen die zich
voordeden als gevolg van de groei van en wijzigende situatie in de landbouwkundige instellingen werden telkens opgelost door het aanbrengen van een hierarchische gelaagdheid. Onderaan in de hierarchie stonden, verspreid over het land, de
instellingen met een directe en hechte band met de landbouwpraktijk. Hogerop en
bij voorkeur gelokaliseerd in Wageningen stonden de onderzoeksinstellingen met
aan de top de Landbouwhogeschool en - in Den Haag - de Directie en later het
Ministerie van Landbouw. De voorstellen voor een bepaalde organisatorische veranderingen kwamen in de meeste gevallen voort uit discussies tussen onderzoekers , landbouworganisaties en andere betrokkenen. Zeker in de beginperiode was
het lang niet altijd mogelijk voor de overheid om sturend op te treden, simpelweg
omdat er onduidelijkheid was over de aard en intensiteit van de problemen waarvoor onderzoek een oplossing zou moeten aandragen of dat er geen effectieve
middelen in de vorm van kennis of technieken voor handen waren om de problemen aan te pakken. Dat is ook precies de reden waarom het concept verwetenschappelijking ontoereikend is als verklaring voor de ontwikkeling van het in novatiesysteem. Zoals we hebben gezien was in veel gevallen wetenschappelijke
kenni s niet het enige en doorslaggevende uitgangspunt voor de organisaties van
het innovatiesysteem en het ontwikkelen van bepaalde innovaties. De wijze waarop het ontwikkelen van technische innovaties voor de landbouw werd georganiseerd en gerealiseerd was een uitkomst van verschillende factoren en de interactie
tussen meerdere actoren. Een groep actoren die in het voorgaande maar weinig
aandacht heeft gekregen, maar die hoogstwaarschijnlijk een substantiele bijdrage
heeft geleverd aan de technische innovatie van de Nederlandse landbouw, omvat
de agro-industriele bedrijven en kleinere commerciele techniekproducenten. De
wijze waarop het ontwikkelen van technische innovaties voor de landbouw werd
georganiseerd en gerealiseerd, was de uitkomst van een gecompliceerd proces
waarin een veelheid aan actoren een rol speelde. Uit deze constatering valt af te
leiden dat de bestaande historiografie geen volledig beeld geeft van het innovatiesysteem voor de landbouw. De positieve zijde hiervan is dat er nog een interessant

262

NEHA-JAARBOEK 2003

en slechts gedeeltelijk ontgonnen terrein open ligt voor verder techniekhistorisch
onderzoek.

XII

Aangekochte technologie en industriele research bij
het Stikstofbindingsbedrijf van Staatsmijnen in de
jaren 1930
ARJAN VAN ROOIJ

1. Inleiding
Op een zomermorgen in 1939 verzamelde een aantal technici van Staatsmijnen
zich op het Stikstotbindingsbedrijf, waar sinds negen jaar kunstmest werd gemaakt. I
Op die dag werd plechtig de eerste kruiwagen beton gestort voor het gebouw van
het Centraal Laboratorium, dat de industriele research zou gaan huisvesten. De
directie vreesde achterop te raken als onderzoek en ontwikkeling (in het vervolg:
R&D) niet werden uitgebreid en versterkt. Het gezelschap dat zich op die bewuste
morgen verzamelde, stond echter in de schaduw van het Stikstotbindingsbedrijf.
Daar was op basis van aangekochte technologie een groot bedrijf uit de grond
gestampt dat vele tonnen kunstmest per dag maakte. Bovendien was, door kundige
chemici en ingenieurs aan te trekken, een eigen technische organisatie opgebouwd
die in de loop van de jaren 1930 een aantal innovaties realiseerde. Dit artikel gaat
over deze complementaire ontwikkeling: de aankoop van technologie met parallel
daaraan de opbouw van een eigen technische organisatie en een eigen technisch
kunnen. Daarbij staat de vraag centraal wanneer Staatsmijnen technologie aankoch ten en wanneer ze interne ontwikkeling van processen verkozen . Op deze
manier wordt de oprichting van het Centraal Laboratorium in een nieuw perspectief geplaatst en worden een aantal gebieden in de literatuur met elkaar in verband
gebracht. Het gaat daarbij om studies naar technologiemarkten in de chemische
industrie, geschiedenissen van industriele research en economische studies naar
R&D.

Met dank aan Jasper Faber, Ernst Homburg, Harro Maat en Johan Schot voor kritiek
en commentaar.
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Op zich is weI het nodige bekend over het functioneren van technologiemarkten in
de chemie. In bepaalde sectoren van deze industrie bestond een markt waar technologie, in de vorm van complete fabrieken, octrooien of anderszins, verhandeld
werd. Ingenieursbureaus speelden hierbij vaak een cruciale rol. Zij ontwikkelden
zelfstandig technologie en bouwden op basis dam'van complete installaties voor
meerdere ondernemingen. Bovendien werkten ingenieursbureaus ook met processen die door chemische bedrijven waren ontwikkeld. Mede door deze praktijken
kon nieuwe technologie zich snel verspreiden over de hele industrie, vooral na de
Tweede Wereldoorlog. 2 Technologiemarkten waren echter niet in aile sectoren van
de chemische industrie even belangrijk. Met name sectoren waar bulkproducten
werden gemaakt - dat wil zeggen producten die op basis van hun chemische formule
werden verkocht en in grootschalige installaties werden geproduceerd - kenden een
goed functionerende technologiemarkt. Andere sectoren hadden een andere technologische dynamiek waarbij ingenieursbureaus een veel beperktere rol speelden. 3
Studies naar technologiemarkten in de chemische industrie hebben zich tot nu
toe vrijwel uitsluitend bezig gehouden met de vraag waarom chemische bedrijven
hun technologie aan anderen verkochten en welke rol ingenieursbureaus daarbij
speelden. Aan het gedrag van bedrijven die kennis inkochten , is nog nauwelijks
aandacht besteed en vooral de rol van de R&D organisatie wordt over het hoofd
gezien.
Historische en economische studies over industriele research hebben op dit punt
ook weinig te bieden. In geschiedenissen van R&D wordt vaak impliciet of expliciet de stelling verdedigd dat het gebruik maken van externe technologie een eerste fase is in de ontwikkeling van R&D: technologie werd aangekocht terwijl het
industriele onderzoekslab nog jong was, maar dit werd minder naarmate het lab
zich verder ontwikkelde. Zodoende werd de input voor diversificatie steeds meer
de interne industriele research in plaats van aangekochte technologie. David Hounshell en John Smith beschrijven op deze manier de geschiedenis van research bij
Du Pont. Dit Amerikaanse bedrijf leunde tot de jaren 1920 sterk op technologie
van buiten, vaak binnengehaald door bedrijfsovernames, maar begon steeds meer
op eigen R&D te vertrouwen toen dat successen opleverde en overnames steeds
moeilijker werden door het concurrentiebeleid van de Amerikaanse overheid.
Wolfgang Wimmer beschrijft op vergelijkbare wijze de geschiedenis van de far2 P.H. Spitz, Petrochemicals: The rise of an industry (New York 1988); R.B. Stobaugh ,
Innovation and competition: The global management of petrochemical products (Boston
1988); R. Landau en N. Rosenberg, 'Successful commercialization in the chemical process industries ', in: N. Rosenberg et aI., Technology and the wealth of nations (Stanford
1992) 73-119.
3 E. Homburg, 'Chemische techniek en chemische industrie ', in: J.W. Schot et aI., Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (Eindhoven 2000) deel II, 271-279, aldaar 273275.
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maceutische R&D bij het Duitse Bayer. Deze onderneming had haar wortels in de
kleurstoffenindustrie en werd eind jaren 1880 actief in de farmacie door kennis en
technologie van buiten aan te kopen. Net als Du Pont ging Bayer echter voor innovaties steeds meer steunen op interne research. Door het succes van Bayer werden
andere Duitse farmaceutische bedrijven gedwongen om dat innovatiemodel te volgen. Volgens Wimmer was industriele research essentieel voor de concurrentiepositie van deze bedrijven.-l
Ook uit economische hoek is bijval gekomen voor het idee dat technologieaankopen een eerste fase zijn in de ontwikkeling van R&D organisaties. 5 In het algemeen worden technologieaankopen en industriele research in de economie als complementair gezien. De stelling is dat bedrijven weliswaar gebruik maken van externe
bronnen van kennis en technologie maar dat daarmee interne R&D wordt aangevuld in plaats van vervangen. Het lab wordt opgevat als dat dee I van een bedrijf
dat bij uitstek geschikt is om interessante technologische opties buiten het bedrijf
op te sporen, zo nodig verder te ontwikkelen en uiteindelijk te implementeren. Dit
complementariteitsidee is zowel in theoretische als empirische studies uitgewerkt
en het vormde ook de basis voor een historisch artikel van David Mowery uit 1983
dat de rol en de activiteiten onderzoekt van drie Amerikaanse bureaus die research
uitvoerden op contract basis. De conclusie is dat het externe onderzoek complementair was aan interne R&D: bedrijven die nauwelijks aan industriele research
deden, besteedden ook relatief simpele taken uit; bedrijven die juist complexere
opdrachten verstrekten, hadden zelf ook een relatief fors industrieel onderzoekslab. Vooral de ontwikkeling van nieuwe producten en processen moesten bedrijven zelf doen.6

4 D.A. Hounshell en 1.K. Smith, Science and corporate strategy: Du Pont R&D, 19021980 (Cambridge 1988). Zie ook 1.K. Smith, 'The scientific tradition in American Industrial research ' , in: Technology & culture 31 (1990) 121-131, aldaar 126-127; W. Wimmer,
" Wir haben fast immer was Neues " : Gesundheitswesen und Innovationen del' PharmaIndustrie in Deutschland, 1880-1935 (Berlin 1994).
5 A. Arora et aI., 'Markets for technology and their implications for corporate strategy' ,
in: Industrial and corporate change 10 (2001) 419-451 , aldaar 420 en 424.
6 Theoretische studies met name: OJ. Teece, ' Technological change and the nature of
the firm', in: G. Dosi et aI., Technical change and economic theory (London 1988) 256281; W.M. Cohen en D.A. Levinthal, ' Absorptive capacity: A new perspective on learning
and innovation ', in: Administrative science quarterly 35 (1990) 128-152. Empirische studies bijvoorbeed: 1. Lowe en P. Taylor, ' R&D and technology purchase through license
agreements: Complementary strategies and complementary assets ', in: R&D management
28 (1998) 263-278; F. Sen en A. Rubenstein, ' External technology and in-house R&D's
facilitating role', in: Journal of product innovation and management 6 (1989) 123-138;
D.C. Mowery, 'The relationship between intrafirm and contractual forms of industrial research in American manufacturing, 1900-1940', in: Explorations in economic history 20
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In de hier genoemde de literatuur over industriele research wordt de rol die R&D
speelde onvoldoende gedifferentieerd. Mowery onderscheidt simpele en complexe
projecten op basis van de onzekerheid die eraan kleefde en de mate waarin de
activiteiten gestandaardiseerd waren. Analyse van materialen was bijvoorbeeld
een simpel onderzoek (lage onzekerheid met een hoge mate van standaardisatie)
terwijl de ontwikkeling van een nieuw product een complex project was (hoge
onzekerheid en nagenoeg geen standaardisatie van taken). In andere gevallen is dit
echter een stuk moeilijker toe te passen.
De taxonomie die ik hier gebruik, maakt een onderscheid tussen researchactiviteiten en R&D strategie. Bedrijven kunnen met industriele research verschillende
doelen nastreven. Enerzijds kan een onderneming een offensieve R&D strategie
volgen , gericht op het genereren van een doorbraak in een bepaa\d veld om zodoende een lei den de positie te krijgen. Een bedrijf kan echter ook een defensieve
R&D strategie volgen. Een dergelijke onderneming probeert zich een doorbraak
toe te eigenen , en misschien te verbeteren, om zodoende een eigen positie op te
bouwen en het leidende bedrijf te kunnen volgen. Naast een offensieve en defensieve researchstrategie kunnen vijf researchactiviteiten worden onderscheiden:
productresearch, procesresearch, ontwikkeling, engineering en service research.
Bij productresearch is het werk gericht op de ontwikkeling van producten terwijl
procesresearch tot doel heeft om processen te vinden. Ontwikkeling betekent in de
eerste plaats procesontwikkeling, wat in feite voortgezette procesresearch is die
zich richt op het ontwerp van apparaten en het opschalen van het proces. Ontwikkelingswerk omvat echter ook procesverbetering en onderzoekswerk gericht op
verbetering van de producteigenschappen. Bij deze activiteiten kan eventueel gebruik worden gemaakt van proeffabrieken. Engineering behelst het doorrekenen
van het proces, het uittekenen van de installatie voor de bouw en de keuze van de
materialen en apparaten. Vooral grote bedrijven in de chemische industrie hadden
voor de Tweede Wereldoorlog vaak al een aparte afdeling voor dit type ingenieurswerk. Service research tenslotte is gericht op het oplossen van de problemen uit
het lopende bedrijf en op het beantwoorden van eventuele vragen van klanten. 7
Als met deze taxonomie naar de literatuur wordt gekeken, valt op dat aan ontwikkeling en engineering tot nu toe nagenoeg geen aandacht is besteed. 8 In studies
(1983) 35 I -37 I. Zie ook D.C. Mowery, The emergence and growth of industrial research
in American manufacturing, J899- J 945 (Proefschrift Stanford University 1981) 236-294.
7 1. Selman, 'Over de ontwikkeling van het researchwerk ' in: M. Kemp, Mijn en spoor
in goud (Maastricht 1952) 73-89, aldaar 75 -77. Selman was sinds I augustus 1948 bedrijfschef van de researchorganisatie van DSM, zie: Gouden research, DSM Research 50
jaar: /940-1990 (Heerien 1990) 28 . C. Freeman en L. Soete, The economics of industrial
innovation (Cambridge 1997) 265-285 , met name 268-275.
8 Er zijn natuurlijk uitzonderingen zoals R.H. Multhaup en G.P. Eschenbrenner, Technology's harvest: feeding a growing world population (Houston 1996) over de ontwikkeling van een nieuw ammoniakproces in de jaren 1960.
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Het bedrijfslaboratorium van het Stikstofbindingsbedrijf in de jaren dertig, met
op de achtergrond de watertoren van de fabriek (bran: Centraal Archief DSM,
Heerlen).
als die van Wimmer en Hounshell en Smith gaat de aandacht uit naar bedrijven
met een offensieve R&D strategie. Het idee dat het gebruik maken van externe
technologie een eerste fase was in de opbouw van researchlaboratoria kan dus weI
eens beperkt zijn tot bedrijven die kozen voor een dergelijke strategie. Uit het
werk van Wimmer valt op te maken dat de omvang van de onderneming daarbij
geen doorslaggevende rol speelde. Relatief kleine Duitse farmaceutische bedrijyen volgden toch het voorbeeld van het grote Bayer. De economische literatuur
onderscheidt over het algemeen geen researchactiviteiten maar heeft het impliciet
meestal over productresearch bij bedrijven met een offen sieve R&D strategie. De
conceptualisatie van complementariteit suggereert echter dat deze vooral speelt
bij bedrijven met een defensieve strategie. Het opsporen en implementeren van
externe technologie door middel van R&D impliceert immers dat het niet gaat om
het creeren van een doorbraak.
Dit artikel vertrekt vanuit deze discussie. Met het begrip complementariteit wordt
een nieuw perspectief geopend op de oprichting van het Centraal Laboratorium
door Staatsmijnen. Hierbij staan de ontwikkelingen op het Stikstofbindingsbedrijf
(SBB) in de jaren 1930 centraal. Zodoende vormt dit artikel in de eerste plaats een
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aanvulling op de geschiedschrijving van de research bij dit bedrijf. In het recente
verleden zijn ter gelegenheid van het vijftig en zestig jarig bestaan van het onderzoekslaboratorium boeken verschenen. 9 In 1952, ter ere van het vijftig jarig bestaan van Staatsmijnen, zijn ook geschiedenissen van de research gemaakt. 10 Al
deze werken, maar in het bijzonder de recente studies, hebben een organisatorische focus: het gaat om het industriele onderzoekslaboratorium zelf en minder om
hoe het lab binnen het SBB en het bedrijf paste. Ais gevolg beginnen deze studies
bij 1938, toen de directie besloot om de research te centraliseren en te versterken.
Wat v66r dat jaar gebeurde, wordt slechts in grote stappen behande1d.
In de tweede plaatst wordt aan de hand van de ontwikkelingen op het SBB een
aanzet gegeven om het begrip complementariteit scherper af te bakenen dan tot nu
tot nu toe is gebeurd. De literatuur suggereert criteria waar een casus aan moet
voldoen om deze doelstelling te kunnen realiseren. Uit de discussie van de historische literatuur over industriele research voigt dat het zinvol is om aandacht te
besteden aan een bedrijf met een defensieve researchstrategie, en aan ontwikkeling en engineering als researchactiviteiten. Uit de literatuur op het gebied van
technologiemarkten in de chemie blijkt dat een dergelijk bedrijf bij uitstek in de
bulksector van de chemie te vinden is. Het SBB voldoet aan deze criteria. De
stikstofmeststoffenindustrie was en is een sector van de chemische industrie die
nog wei het dichtst bij het ideaaltype bulksector komt. Stikstofhoudende kunstmest wordt geproduceerd in relatief zeer grote installaties en de verkoop gebeurt
met name op basis van het percentage stikstof dat ze be vat, hoewel de kwaliteit
van de producten natuurlijk ook een rol speelt. De stikstofmeststoffenindustrie
kende bovendien een zeer levendige technologiehandel sinds het midden van de
jaren 1920. Staatsmijnen zijn een interessante case omdat het bedrijf voor het
SBB veel technologie aankocht maar daarnaast een eigen technische organisatie
opbouwde en al snel begon met industriele research op het voor de onderneming
nieuwe terrein van de chemie. Staatsmijnen ontwikkelden zich zelfs spoedig tot
een aanbieder van technologie. Zoals zal blijken, lag de kracht van de technische
organisatie van het SBB vooral op het gebied van ontwikkeling en engineering.
Ik zal beginnen met een kort overzicht van het Staatsmijnenbedrijf als geheel en
de start in de kunstmest. Daarbij zal in het bijzonder de rol van aangekochte technologie aan bod komen zodat de context wordt geschetst van de drie cases die ik
behandel: ammoniumsulfaat, waar aangekochte technologie reeds snel werd verbeterd, fosfaatammonsalpeter, waar Staatsmijnen op basis van aangekochte octrooien een proces op commerciele schaal ontwikkelden, en tenslotte alcohol, een

9 Gouden research ; H. Lintsen, Research tussen vetkool en zoetstol zestig jaar DSM
Research 1940-2000 (Eindhoven 2000).
10 Sraatsmijnen 1902-1952 (Heerlen 1952) 237-253; Selman, ' Over de ontwikkeling van
het researchwerk'.
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voorbeeld van een offensieve researehstrategie. 11 Aan de hand hiervan zal ik de
opbouw van het eigen teehnisehe vermogen proberen te illustreren om vervolgens
de opriehting van het Centraal Laboratorium in perspeetief te plaatsen.

2. Ret Staatsmijnen-bedrijf
De Nederlandse Staat richtte in 1902 'Staatsmijnen in Limburg' op met de bedoeling om de kolenvelden te exploiteren die nog niet aan particuliere ondernemingen
waren uitgegeven. 12 Staatsmijnen groeiden al snel uit tot de grootste mijnonderneming in Nederland. De direetie van Staatsmijnen, en vooral de in 1913 tot direeteur benoemde prof. dr. ir. F.K.Th. van Iterson, wilde het bedrijf zoveel mogelijk
indekken tegen prijssehommelingen op de kolenmarkt en dit streven zette een keten van diversificaties in gang. Op de eerste plaats werd begonnen met de productie van cokes, een brandstof voor hoogovens en andere industriele installaties. In
de jaren 1910 en ' 20 werden door Belgische en Duitse ingenieursbureaus twee
grote cokesfabrieken gebouwd. De bouw van deze twee installaties leidde tot de
beslissing om grootsehalig kunstmest te gaan produeeren. Cokesfabrieken produceerden niet aileen cokes maar ook cokesovengas. Uit dit gas kon waterstof gewonnen worden dat met stikstof uit de lucht gebonden kon worden tot ammoniak.
Op basis van dit tussenproduct was het mogelijk om een heel scala aan stikstofmeststoffen te m<;lken. Staatsmijnen, net als vele andere producenten van cokes,
bewandelden deze route en tussen 1928 en 1932 werd een groot kunstmestbedrijf
uit de grond gestampt waarbij de benodigde teehnologie werd ingekocht. Tussen
1928 en 1930 bouwde het Belgische ingenieursbureau S.A. Ammoniaque Synthetique et Derives (ASED) een ammoniakfabriek en een sulfaatfabriek waar respectievelijk ammoniak en ammoniumsulfaat werden gemaakt. Het benodigde zwavelzuur
werd aanvankelijk ingekocht maar al snel werd besloten om een zwavelzuurfabriek
te bouwen. Deze installatie werd in eigen beheer gebouwd, met technische assistentie van de Yerenigde Chemise he Fabrieken, op dat moment de grootste producent
van superfosfaat en zwavelzuur in ons land. Al deze installaties waren nog maar
net in bedrijf toen reeds de eerste uitbreiding en diversificatie werd gerealiseerd.
Staatsmijnen besloten om kalkammonsalpeter (KAS) te gaan maken en kochten
daartoe bij het Duitse ingenieursbureau Uhde een salpeterzuurfabriek en een nitraatfabriek. Deze installaties kwamen in 1932 in bedrijf.

11 Voor een volledig lijkend overzicht van chemische R&D tussen 1930 en 1938 zie
Selman, 'Over de ontwikkeling van het researchwerk', 79.
12 Tenzij anders vermeld, is deze paragraaf gebaseerd op Staatsmijnen 1902-1952, passim; H.J. Merx, Chronoiogisch overzicht van de geschiedenis van het Stikstojbindingsbedrijf, 1925-1952, intern rapport Staatsmijnen (Heerlen 1955) 1-18.
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Staatsmijnen kochten dus veel technologie in bij de opbouw van het SBB . Het was
een groot en technologisch georienteerd bedrijf en bij de opbouw van het Stikstofbindingsbedrijf kon daarvan gebruik gemaakt worden. 13 Ook werden nieuwe technici en operators aangenomen . V~~r het middenkader werd een afdeling chemische techniek aan de MTS in Heerlen opgezet. 14
Figuur 1. Fabriekenschema van de kunstmestproductie bi) Staatsmi)nen, jaren 1930
Cokesfa briek Emma

Cokesfabriek Ma urits

( 19 19)
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Opmerking: Jaren tussen haken verwij zen naar het jaar waarin de fabriek in bedrijf kwam.

3. Naar een beter product: grof kristalIijn ammoniumsulfaat
Een van de technici die in de begindagen naar het SBB werden gehaald , was de
scheikundige dr. G. Berkhoff. Van Iterson zocht eigenlijk een natuurkundige die
zich bezig zou moeten gaan houden met de gas- en luchtscheiding, waar door
middel van cryogene techniek, dat wil zeggen bij zeer lage temperaturen , de voor
de ammoniaksynthese benodigde waterstof en stikstof geproduceerd werden . Een
natuurkundige bleek echter niet direct voorhanden zodat men voor de scheikundige Berkhoff koos. Hij trad per 1 april 1929 in dienst van Staatsmijnen maar hij
werkte eerst nog een tijdje op het cryogene laboratorium van de Rijksuniversiteit
13 Vergelijk B. Gales, 'Houwen en stof bijten ? Maakbaarheid in een mijnstreek', in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg 45 (2000) 27-64.
14 Rijksarchief Limburg, Maastricht (hierna RAL), archief DSM 17.26/ 09A inv.no. 21:
Brief Van Iterson aan bestuur der Middelbare Techni sche School te Heerlen, 6 februari
1929.
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Leiden om ervaring op te doen. Daarna ging hij naar het Belgische Willebroek,
waar ASED installaties exploiteerde die vergelijkbaar waren met die op het SBB.
Zo leerde hij de productie van ammoniak in al haar facetten kennen. Eenmaal op
het SBB ging Berkhoff in het laboratorium werken. Hij hield zich allereerst bezig
met de gas- en luchtscheiding maar ontwikkelde zich in de jaren 1930 tot de researchman van het kunstmestbedrijf. 15 Berkhoff was vaak bij vergaderingen met
ingenieursbureaus en andere leveranciers van installaties en hij was ook degene
die in oktober 1932 een belangrijk stuk schreef over mogelijke diversificatie-richtingen voor het SBB, zowel op het gebied van kunstmest als binnen de chemische
industrie in het algemeen. 16
Berkhoff speelde ook een rol bij de ontwikkeling van een verbeterd proces voor
de productie van ammoniumsulfaat. De aanleiding om het proces te verbeteren
was dat de concurrentie met een product van hoge kwaliteit op de markt kwam.
Net als vele andere bedrijven, produceerde het SBB ammoniumsulfaat met behulp
van zogenaamde saturatoren, wat in feite met lood beklede procesvaten waren.
Door ammoniakgas en zwavelzuur in een dergelijk apparaat in te brengen, werden
ammoniumsulfaatkristallen gevormd die vervolgens konden worden afgescheiden
met centrifuges (vgl. figuur 2). Deze productiemethode werd sinds de negentiende
eeuw toegepast door de stadsgas- en cokesindustrie en ook Staatsmijnen hadden
er ervaring mee opgedaan in hun cokesfabrieken. Het Duitse chemieconcern Badische Anilin- & Soda-Fabrik (BASF), een van de pioniers in de stikstofmeststoffenindustrie, ontwikkelde echter gedurende de Eerste Wereldoorlog een geheel nieuw
proces dat ammoniumsulfaat voortbracht uitgaande van ammoniak, gips en kooldioxide. Het product had betere eigenschappen dan het met saturatoren geproduceerde sulfaat. De hygroscopiciteit was lager, dat wil zeggen dat het minder water
aantrok waardoor de korrels minder de neiging hadden om samen te bakken, en
bovendien was het beter strooibaar, dat wil zeggen dat het product minder verstoof
bij het uitstrooien over het land. 17
BASF exporteerde veel naar Nederland en concurreerde bovendien met het
SBB op exportmarkten. Staatsmijnen moesten hierdoor de kwaliteit van hun product zien te verbeteren. In 1931 startte Berkhoff een onderzoek dat zich richtte
op het beheersen van de kristalgrootte van ammoniumsulfaat. Hij probeerde het
15 DSM , Heerlen: Personeelsdossier Berkhoff. Met dank aan Ernst Homburg .
16 Zie onder andere: RAL, 17.26/ 03A inv.no. 2816: Bezoek van Dr. Barth van BamagMeguin te Berlijn op 28 november 1930. Te woord gestaan door Dr. Berkhoff en Ross van
Lennep, 28 november 1930; 17.26/ 03A inv.no. 2929: Rapport betreffende bezoek aan de
phenolfabriek der IG Farbenindustrie Leverkusen op 10 mei 1938, 16 mei 1938, ondertekend door Goris; 17.26/34 inv.no 4: Stikstofbindingsbedrijf der Staatsmijnen. Enige economische opmerkingen, door Berkhoff, oktober 1932.
17 Ullmanns Encyklopddie der technischen Chemie (Miinchen 1951-1970) 3de druk.
Daarvan dee 1 3, 1953,616-623.
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Figuur 2. Vereenvoudigd productieschema van ammoniumsulfaat

Ammoniumsulfaat

Gebaseerd op: Ullmanns Encyklopddie der technischen Chemie (Miinchen 1951-1970)
3de druk. Daarvan dl. 3, 1953, 616.

kristallisatieproces theoretisch en praktisch te begrijpen, wat leidde tot een verbeterde bediening en een gewijzigd ontwerp van de saturatoren . De installatie van de
sulfaatfabriek werd vervolgens in fasen omgebouwd. In september 1933 werd de
verbouwing afgerond . Het onderzoek van Berkhoff richtte zich ook op het zwavelzuur. Verontreinigingen hadden een negatieve invloed op de grootte van de ammoniumsulfaatkristallen. Berkhoff ontdekte dat de verontreinigingen gebonden konden worden door wat fosfaat in de saturator te brengen. Deze ingrepen waren al
een hele stap vooruit. Tenslotte werd ontdekt dat de hygroscopiciteit door toevoeging van wat gaso\ie aan het product kon worden verminderd. De gasolie vormde
een dun laagje rond de ammoniumsulfaatkristallen waardoor deze minder de neiging hadden samen te bakken.l s
Door al deze ingrepen kon het SBB-ammoniumsulfaat zich meten met het product van de concurrentie. Het onderzoek van Berkhoff was de cruciale factor in de
verbetering van het proces. Concurrentie met het product van BASF was de aanleiding om het onderzoek op te starten en zodoende was de research defensief van
karakter. Het zwaartepunt lag in ontwikkelingswerk, voornamelijk in de verbetering van de kwaliteit van het product. Engineering was cruciaal om de installatie
van de sulfaatfabriek te verbeteren. Het SBB innoveerde zo voor de eerste keer,
reeds drie jaar nadat het in bedrijf was gekomen.
Het verbeterde proces voor de productie van ammoniumsulfaat werd niet aileen
in het eigen bedrijf toegepast maar ook aan andere kunstmestproducenten verkocht, met name aan fabrieken die ammoniumsulfaat maakten op basis van ammoniak uit cokesovengas. Bij het verkopen van technologie beperkten Staatsmijnen
zich tot het leveren van kennis. Zowel voor het gewijzigde saturatorontwerp als de
fosfaattoevoeging werden licenties verkocht en tekeningen van de installatie werden gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd. Dit gebeurde waarschijnlijk niet door
het laboratorium van het SBB maar door de bedrijfsingenieur en zijn staf, de mensen die verantwoordelijk waren voor de dageJijkse leiding van het kunstmestbedrijf. Naast de verkoop van de licentie en de controle van de tekeningen was het
18 G. Berkhoff, 'De bereiding van grofkristallijn ammoniumsulfaat', in: Chemisch weekblad 32 (1935) 186-197. Merx, Chronologisch overzicht, 13, 14-15 , 17.
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Een van de eerste successen van het bedrijfslaboratorium van het jonge Stikstofbindingsbedrijfwas het verbeteren van de productie van de kunstmeststof ammonium-sulfaat. De foto toont de zogeheten saturatoren van de sulfaatfabriek na de
succesvolle ombouw. Staatsmijnen wist licenties op het verbeterde proces aan
verschillende ondernemingen te verkopen (bron: Centraal Archief DSM, Heerlen).
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ook mogeJijk om een ervaren operator op tijdelijke basis van Staatsmijnen te huren en konden potentiele klanten een kijkje komen nemen op het SBB. Staatsmijnen verkochten hun kennis rechtstreeks aan bedrijven maar ook via het Duitse
ingenieursbureau Uhde. In dat laatste geval zond ook Staatsmijnen enkele technici
uit om het werk van Uhde te controleren en om technische assistentie bij het opstarten te bieden . 19

4. Productdifferentiatie: fosfaatammonsalpeter
Naast het verbeteren van bestaande processen, ontwikkelde de technische staf van
het SBB ook een nieuw proces en wei voor de productie van fosfaatammonsalpeter (FAS). Research speelde hierbij opnieuw een cruciale ro1. Het was Berkhoff
die in februari 1937 een belangrijk rapport schreef waarin hij de mogelijke productie van gemengde meststoffen onderbouwde, zowel technisch als ook, zij het
bescheiden, commercieel. Hij gaf het product ook zijn naam. 20 Bovendien werd er
weliswaar kennis van buiten aangekocht maar de ontwikkeling van het proces op
commerciele schaal was geheel in handen van Staatsmijnen. In die zin is de ontwikkeling van het FAS-proces een duidelijk voorbeeld van complementariteit tussen aangekochte technologie en industriele research.
Om de ontwikkeling van het FAS-proces te kunnen begrijpen moeten we eerst
een klein uitstapje maken naar de bemestingsleer. Planten hebben voor hun groei
stikstof, fosfaat en kali nodig. Kali is een delfstof die toen vooral in de Elzas werd
gedolven. Fosfaathoudende kunstmest werd gemaakt door de superfosfaatindustrie die in Nederland aan omstreeks 1900 van de grond kwam. Superfosfaat en
ammoniumsulfaat waren voorbeelden van enkelvoudige meststoffen, dat wit zeggen kunstmest waarin maar een van de drie voedingsstoffen voorkwam. FAS daarentegen was een zogenaamde gemengde meststof: het bevatte niet aileen stikstof
maar ook fosfaat en er kon ook nog kali aan toe worden gevoegd. 2 1 Gemengde
meststoffen werden aangeprezen als een efficiente manier van bemesten: de boer
kon in een keer de juiste hoeveelheid voedingsstoffen over zijn gewassen uitstrooien
in plaats van drie keer met een aparte zak kunstmest over het land te moeten. 22
19 G. Berkhoff, 'Het kristalliseren van technische producten en van ammoniumsu1faat in
het bijzonder', in: Chemisch weekblad 35 (1938) 868-872, aldaar 871; Stamicarbon reference list, 1 februari 1985; diverse stukken in RAL, 17.26/30 inv.no. 12.
20 RAL, 17 .26/34: inv.no. 971: Gemengde meststoffen, rapport door Berkhoff, 8 februari 1937.
21 Andere namen voor gemengde meststoffen zijn NP, NPK en mengmeststoffen. In dit
artikel gebruik ik aileen de eerste term.
22 Zie bijvoorbeeld 'N.P.K. Een nieuwe hoogwaardige meststof', in: Steenkool 5 (1950),
76-78, aldaar 76.
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Het SBB startte met de ontwikkeling van een proces voor de productie van FAS
omdat geconstateerd werd dat er vraag was naar gemengde meststoffen . Daarnaast
werd verwacht dat zogenaamde ballastrijke meststoffen plaats zouden maken voor
ballastvrije. 23 In deze optiek was ammoniumsulfaat een ballastrijke meststof omdat het naast stikstof ook nog andere bestanddelen bevatte die niet bevorderlijk
waren voor de groei van planten. Sterker nog, sulfaat werkte verzurend op de bodem. KAS was een beetje een tussengeval omdat het weliswaar een vulstof bevatte
maar die had in ieder geval geen negatief effect op de grond en de plant. FAS
bevatte geen enkele vulstof. Berkhoff verwachtte daarom dat FAS op langere termijn KAS zou verdringen en deze verwachting werd later door de directie van
Staatsmijnen overgenomen. 24
De productie van gemengde meststoffen was traditioneel het dome in van de
superfosfaatindustrie. Zij produceerde gemengde meststoffen met zowel stikstof,
fosfaat als kali in velerlei variaties waarbij zowel de stikstof- als de kalicomponent
werden aangekocht. Technisch gezien was het een kwestie van mengen in de gewenste verhouding. Het was daarbij wei belangrijk om de juiste meststoffen te
kiezen omdat menging soms leidde tot instabiliteit en een hoge hygroscopiciteit.
Het was opnieuw de BASF die het als eerste lukte een gemengde meststof met
stikstof, fosfaat en kali langs chemische weg te maken . Deze meststof, Nitrophoska genaamd, werd in 1926 geYntroduceerd, het jaar waarin de BASF samen met
andere Duitse chemiebedrijven opging in de IG Farbenindustrie. In afw ijking tot
wat de superfosfaatindustrie deed met haar gemengde meststoffen, bevatte een
korrel Nitrophoska zowel stikstof, fosfaat als kali. Yoor de productie ontwikkelde
BASF in de jaren 1930 verschillende processen. 25
In zijn rapport van februari 1937 ging Berkhoff uitvoerig in op de productie van
gemengde meststoffen door de superfosfaatindustrie en IG Farben. Zijn informatie kwam uit open bare bronnen: handboeken, tijdschriften , octrooien en dergelijke. Deze bronnen waren voldoende gedetailleerd om een goed beeld van het veld
te krijgen. Berkhoff stelde voorop dat Staatsmijnen slechts een soort gemengde
meststof wilden maken waardoor de methode van de superfosfaatindustrie afviel.
Een IG Farben-proces toepassen was ook geen optie omdat het Duitse bedrijf slechts
in zeer hoge uitzonderingen haar technologie verkocht. Berkhoff constateerde echter
nog een andere mogelijkheid. Het Noorse Odda Smelteverk, een producent van
23 Zie ook Selman, 'Over de ontwikkeling van het researchwerk ', 79.
24 'Geconcentreerde meststoffen, gemengde meststoffen en geconcentreerde gemengde
meststoffen' , in: Mededeelingen van het Landbouwkundig Bureau der Staatsmijnen in
Limburg (juni 1934) 120-123, aldaar 120-121 ; RAL, 17.26/ 03A inv.no. 2689: Brief directie Staatsmijnen aan Minister van Waterstaat, 17 juni 1938; idem, 21 september 1938 in
17.26/ 03A inv.no. 2480.
25 Chemistry looks 10 the future (Ludwi gs hafen 1990), aldaar de chronologie achterin,
zonder pagina nummer; Ullmann dl. 6, 1955, 163-164.
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hoofdzakelijk calciumcarbid, had namelijk een proces ontwikkeld om langs chemische weg gemengde meststoffen te produceren. Odd a gebruikte salpeterzuur
om het fosfaat in fosfaaterts te ontsluiten. Bij de verdere verwerking ontstond bovendien naast een gemengde meststof met stikstof en fosfaat ook nog kalksalpeter,
een enkelvoudige stikstofmeststof. Berkhoff constateerde echter dat het Odda-proces nog niet op commerciele schaal was toegepast. 26 In 1929 waren er weliswaar
plannen voor een fabriek op basis van het eigen proces maar die waren nooit uitgevoerd. Odda probeerde vervolgens samen met andere bedrijven een fabriek in
Noorwegen te bouwen maar ook deze plannen liepen op niets uit. Vervolgens lijkt
het bedrijf zich geconcentreerd te hebben op het verkopen van haar technologieY
Uit het rapport van Berkhoff blijkt dat Staatsmijnen in feite twee opties hadden:
of het Odda-proces werd binnengehaald en ontwikkeld, of Staatsmijnen ontwikkelden een eigen alternatief voor het Noorse proces dan weI een proces van IG
Farben. Staatsmijnen kozen voor aankoop van het Odda-proces. Dit besluit viel
nadat door onderzoek was vastgesteld dat FAS een interessant product was en de
technologische opties voor de verdere ontwikkeling van het proces waren verkend. Berkhoff toonde zich hier een bekwaam evaluator van die opties. Aan het
einde van 1937 kwam het eerste contact met Odda tot stand. In hun eerste brief aan
Odd a gaven Staatsmijnen te kennen dat ze een licentie wilden kopen op de Nederlandse octrooien. Begin 1938 yond de eerste bespreking tussen beide bedrijven
plaats waarbij onder andere Berkhoff aanwezig was. Afgesproken werd dat Staatsmijnen het proces zelf verder zouden ontwikkelen en in ruil daarvoor minder licentiegelden hoefden te betalen. Bovendien stelde Odd a Staatsmijnen een deel
van de opbrengst van de verdere verkoop van het proces in het vooruitzicht. Odda
onderhandelde echter tegelijkertijd met IG Farben. Het Duitse bedrijf was namelijk met het Odda-proces aan de slag gegaan en had een alternatief daarvoor ontwikkeld en in Duitsland geoctrooieerd. Odd a had reeds eerder een optie op haar
Duitse octrooien afgegeven aan een ander Duits bedrijf maar IG Farben had die
optie overgenomen. Uiteindelijk besloot IG Farben van die optie gebruik te maken. Staatsmijnen konden nu aileen nog maar de Nederlandse octrooien van Odda
kopen. Op 15 juni 1939 werd daartoe een principeakkoord gesloten en de octrooien werden uiteindelijk op 15 oktober 1941, een maand voordat de fabriek in
bedrijf ging, definitief gekocht. 28
26 RAL, 17.26/3 4: inv.no. 971: Gemengde meststoffen , rapport door Berkhoff, 8 februari 1937.
27 K. Sogner, 'Norwegian capitalists and the fertiliser business: The case of Hafslund and
the Odda process', in: A.S. Travis et aI., Determinants in the evolution of the chemical
industry, 1900-1939. New technologies, political frameworks, markets and companies.
(Dordrecht 1998) 239-256, met name 246-248.
28 RAL, 17.26/30 inv.no. 2: brieven Staatsmijnen aan Odda, 13 december 1937, 19 maart
1938; brieven Odda aan Staatsmijnen, 17 december 1937, 4 januari 1939; toelichting bij
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Figuur 3. Vereenvoudigd productieschema van FAS
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Gebaseerd op: ' N.P.K. Een nieuwe hoogwaardige meststof', in: Steenkool 5 ( 1950), 7678; aldaar 76-77 . Ullmann dl. 6, 1955, 163.

Parallel aan de octrooikwestie werd de technische ontwikkeling van het Oddaproces op het SBB ter hand genomen. Het was voornamelijk de in 1937 aangetrokken en pas afgestudeerde scheikundig ingenieur M.H.RJ. Plusje die daarvoor
verantwoordelijk was. In 1938 was er reeds een proces op laboratoriumschaal.
Vervolgens werd het ontwikkelingswerk gestart. Een zogenaamde semi-technische
installatie werd gebouwd, met een capaciteit van enkele kilogrammen FAS per
dag. In hetzelfde jaar kwam ook reeds een proeffabriek gereed met een capaciteit
van 5 ton per dag (zie figuur 3 voor een productieschema). De crux van het ontwikkelde FAS-proces was de afkoelingsstap. Hierdoor werd relatief simpel de kalk,
die nu eenmaal in fosfaaterts aanwezig was, afgescheiden en bovendien ook nog in
een vorm die wat opbracht (namelijk kalksalpeter). Bij de productie van superfosfaat werd fosfaaterts ontsloten met zwavelzuur waardoor het kalk als het waardeloze gips neersloeg. De eerste door BASFI IG Farben zelf ontwikkelde processen
werkten ook met zwavelzuur en weken in die zin niet sterk af van wat in de superfosfaatindustrie gebeurde.29
De directie van Staatsmijnen wachtte bij het maken van plannen voor de definitieve fabriek niet totdat het proces volledig ontwikkeld was . In juni 1938, nauwelijks zes maanden na het eerste contact met Odda, lag er een plan voor een installatie met een capaciteit van 30.000 ton FAS per jaar. Het plan maakte deel uit van
een groter uitbreidingsprogramma voor het SBB waarbij de productie van ammoniak, salpeterzuuren KAS fors werden uitgebreid. Staatsmijnen schroefden in september 1938 het uitbreidingsplan op deze punten ook nog eens een keer op. De
telegram d.d . 25 Febr.1939 aan Odda Smelteverk Oslo, februari J939; overeenkomst Serie
B No. 788, 15 juni 1939; akte bedoeld bij art. 38 der octrooiwet, 15 oktober 1941.
29 Selman, 'Over de ontwikkeling van het researchwerk', 79-81 ; ' Vier jubilarissen op 1
juli a.s.', in: Nieuws van de Staatsmijnen II (J 962) 4. Voor BASF zie Ullmann dee I 6,
1955, 163-164.
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plannen voorzagen in de bouw van een tweede salpeterzuurfabriek en een tweede
nitraatfabriek voor de productie van KAS en FAS (nitraatfabriek II). 30 Enigszins
curieus in deze plannen is dat de directie van de Staatsmijnen meende een gratis
Iicentie van IG Farben gekregen te hebben voor de productie van gemengde meststoffen. Erg waarschijnlijk is dat niet omdat het Duitse bedrijf zeer terughoudend
was met het geven van licenties , laat staan gratis Iicenties. In een voorbereidend
stuk van de bedrijfsingenieur van het SBB komt dit dan ook niet voor en wordt
aileen gesproken over het Odda-proces Y
De bouw van nitraatfabriek II begon in 1939 en was een jaar later gereed. De
productie van KAS werd nog in hetzelfde jaar opgestart. De FAS-installatie kwam
op 26 november 1941 in bedrijf. Wegens gebrek aan ruwfosfaat was de productie
echter beperkt. Na de Tweede Wereldoorlog werd de productie van FAS echter
opnieuw opgepakt en reeds snel uitgebreid. In tegenstelling tot wat Berkhoff en de
directie van Staatsmijnen verwacht hadden, konden KAS en FAS naast elkaar bestaan en was van verdringing geen sprake. Aan het einde van de jaren 1940 begonnen Staatsmijnen ook gemengde meststoffen met stikstof, fosfaat en kali te produceren op basis van het FAS-proces. 32
De ontwikkeling van het FAS-proces was een voorbeeld van defensieve research.
Een offensieve strategie was niet meer mogelijk omdat de concurrentie Staatsmijnen al voor was geweest met het creeren van de doorbraak . Na een verkenning van
de mogelijkheden werd besloten om het Odda-proces aan te kopen en verder te
ontwikkelen. Procesresearch, ontwikkeling en engineering waren de belangrijkste
researchactiviteiten. Berkhoffs rol in dit hele proces was een andere dan tijdens de
verbetering van de kwaliteit van ammoniumsulfaat. Daar was Berkhoff een onderzoeker, iemand die in het laboratorium werkte aan een beter product. Bij de ontwikkeling van het FAS-proces was Berkhoff daarentegen vee I meer een initiator
en leider van het onderzoek. Hij droeg de mogelijkheid aan om een gemengde
meststof te gaan maken, bracht de opties in kaart en gaf zodoende richting aan de
feitelijke ontwikkeling van het proces. Dat werk was echter de taak van andere
mensen , met name van Plusje, die in 1946 in Delft op dit onderwerp promoveerde
en zich ontwikkelde tot een expert op het gebied van gemengde meststoffen .33
30 RAL, 17.26/ 03A inv.no. 2689: Brief directie Staatsmijnen aan Minister van Waterstaat, 17 juni 1938 ; idem 21 september 1938 in 17.26/ 03A inv.no. 2480.
3 1 RAL, 17.26/ 03A inv.no. 2689: Brief Bedrijfsingenieur SBB aan directie Staatsmijnen, 2 mei 1938.
32 Merx, Chronologisch overzicht, 29, 32, 75; RAL, 17.26/34 inv.no. 1: Lijst van vermeldingswaardige gebeurtenissen op he! Stikstofbindingsbedrijf, 17 december 1946; 'N. P.K.
Een nieuwe hoogwaardige meststof', 76-78. Oat KAS en FAS elkaar niet verdrongen kan
worden geconcludeerd uit cijfers over het kunstmestgebruik in Landbouwcijfers (Den Haag
verschillende jaargangen).
33 M.H.R.J. Plusje, Physisch-chemische onderzoekingen over her ontsluiten van ruw fosfaat met salpeterzuu r (Maastricht 1946).
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5. Een doorbraak: alcohoJproductie op basis van cokesovengas
De ontwikkeling van een proces voor de productie van alcohol door Staatsmijnen
kan gezien worden als een voorbeeld van offensieve research. In 1931 werd begonnen met procesresearch toen door onder andere het laboratorium van het SBB
een literatuurstudie gemaakt werd en wat onderzoek plaats yond naar de mogeJijkheden van alcoholproductie uitgaande van geconcentreerd zwavelzuur en etheen
uit cokesovengas. Ir. J.R. H. Goris, die sinds 1930 in het laboratorium van het SBB
werkte, was de belangrijkste onderzoeker op dit gebied. De grondslag voor de
interesse in de productie van alcohol was opnieuw het verlangen om de grondstoffen in het bedrijf zoveel mogelijk te gebruiken. Bij de bereiding van waterstof in
de gasscheiding kwamen namelijk gasfracties vrij die etheen bevatten. Deze fracties werden gebruikt als stookgas maar de gedachte was dat het etheen op een
nuttiger manier gebruikt zou kunnen worden. De productie van alcohol bood een
mogelijkheid daartoe. Als bijproduct ontstond bovendien ether. 34
Het proces dat werd ontwikkeld, was chemisch gezien niet nieuw (zie figuur 4).
In 1828 was reeds ontdekt dat alcohol in principe geproduceerd kon worden uit
etheen en zwavelzuur en in de jaren 1920 werd dit principe bovendien door enkele
buitenlandse bedrijven op industriele schaal toegepast. Het gebruik van cokesoven gas, bovendien op een grote schaal, was weI nieuw. Het werk op het SBB
richtte zich dus voornamelijk op procesontwikkeling en engineering. In 1935 werd
een semi-technische installatie gebouwd en in december van datzelfde jaar werd
besloten om een fabriek op commerciele schaal te bouwen. Net zoals bij de ontwikkeling van het FAS -proces, Jiepen de planning van de nieuwe fabriek en de
ontwikkeling van het proces naast elkaar. De eerste plannen gingen uit van een
deels discontinu werkende fabriek met een capaciteit van 7.000 hI per jaar. In
1936 werd het proces echter gewijzigd waardoor de capaciteit verhoogd werd tot
35.000 hI per jaar en de installatie bovendien volledig continu moest gaan werken.
Nog twee jaar ontwikkeling en studeren waren nodig voordat in 1938 de bouw van
de alcoholfabriek kon beginnen . Daarbij was in 1937 besloten om een tweede
zwavelzuurfabriek te bouwen. Het bleek niet mogelijk om met de bestaande fabriek het hooggeconcentreerde zwavelzuur te maken dat voor de alcoholproductie
nodig was. De tweede fabriek werkte volgens een ander systeem, het zogenaamde
contactproces, dat weI zwavelzuur van hoge concentratie opleverde. Zwavelzuur-

34 P.F.G. Vincken, ' Van Staatsmijnen in Limburg tot DSM Chemie', niet gepubliceerd
manuscript (Brunssum 2000) 47 , 61-62; RAL, 17.26/ 36A inv.no. 58: Brief Staatsmijnen
aan Minister van Waterstaat, 12 december 1935. 'Chef Vei I igheidsdienst A fdel ing Chemische Bedrijven 1 maart met pensioen', in: Staatsmijnen Nieuws 17 (1968) 9.
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Figuur 4. Het alcoholproces van Staatsmijnen
Geconcentreerd zwavelzuur

Ether

Gebaseerd op: Staatsmijnen 1902-1952 (Heerlen: 1952) 226.

fabriek II werd ontworpen en gebouwd door een Frans ingenieursbureau en kwam
in februari 1939 in bedrijf.3 5
Tijdens de bouw van de alcoholfabriek werd gebruik gemaakt van de diensten
van verschillende machinefabrieken. De zuiveringsinstalJatie voor etheen kwam
bovendien van het Duitse ingenieursbureau Lurgi. Zuivering was cruciaal omdat
de kwaliteit van de alcohol voor een groot deel afhankelijk was van de zuiverheid
van etheen. De zuiveringsinstallatie voor alcohol en ether, dat wil zeggen destillatieapparatuur, werd gekocht bij het Belgische bedrijf Chaurobel , een specialist op
dat gebied. In januari 1939 werd begonnen met het opstarten van de alcohol fabriek. Gedurende de eerste tijd dat de installatie in bedrijf was, bleek het nodig de
machines en de pijpleidingen op een aantal plaatsen aan te passen. De zuiveringsinstallatie voor etheen werd waarschijnlijk ook verbeterd. Aan het begin van 1940
was de alcoholfabriek in regelmatig bedrijf. Staatsmijnen hadden daarmee de eerste fabriek die uit cokesovengas alcohol produceerde die geschikt was om verwerkt te worden in consumptieve producten .36
De ontwikkeling van het alcoholproces was geheel een verdienste van Staatsmijnen. Op basis van een literatuurstudie werd vastgesteld dat het in principe mogelijk zou moeten zijn om alcohol te maken op basis van etheen. Daarna werd het
proces door het bedrijf zelf ontwikkeld en de fabriek werd in eigen beheer ontworpen en gebouwd. Het was ook het eerste project waarbij de research een offensieve rol speelde. Hoewel de procesgang op zich bekend was en door andere bedrijven al werd toegepast, was het proces van Staatsmijnen toch een doorbraak omdat
door het ontwerp van het proces en de machines zeer zuivere alcohol gemaakt kon
worden.

35 C. Simmonds, Alcohol. Its production, properties, chemistry, and industrial application (London 1919) 10-11 , 26,99; Ullmann dl. 3,1953,122; Merx, Chron%gisch overzicht, 19, 20, 22, 23 , 26, 29 .
36 Merx, Chronologisch overzicht, 26, 29; Staatsmijnen 1902-1952,226; Vincken , 'Van
Staatsmijnen in Limburg tot DSM Chemie' , 62; Selman , 'Over de ontwikkeling van het
researchwerk', 79; Nederlands octrooi 48682 (15 juni 1940).
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Een laboratoriumzaal in het bedrijfslaboratorium van het StikstojbindingsbedrijJ,
omstreeks 1948 (bran: Centraal Archief DSM, Heerlen).

6. 'Ik griezel er nog van.' De oprichting van het Centraal Laboratorium en de
centralisatie van industriele research bij Staatsmijnen
In 1939 werkten op het laboratorium van het SBB 39 mensen, waarvan 8 ingenieursY Het totale personeelsbestand bedroeg in datjaar bijna 1100 mensen zodat
ongeveer 3,6% van het personeelsbestand werkzaam was op het laboratorium. Er
was een bibliotheek en een octrooiafdeling. In 1938 kreeg de service research
bovendien een impuls doordat een permanente proeffabriek voor het kunstmestonderzoek werd ingericht waar vragen vanuit het bedrijf snel konden worden opgelost. 38 Vergeleken met de leidende bedrijven in de stikstofmeststoffenindustrie,
IG Farben maar ook Montecatini uit Italie en het Engelse leI, stelde het echter
37 Deze paragraaf is in hoofdlijnen gebaseerd op E. van Royen 'Steenkolenverdeling en
industriele research bij Staatsmijnen ', in: Lintsen, Research tussen vetkool en zoetstof, 1229, met name 21-25.
38 RAL, 17.26/34 inv.no. I: Lijst van vermeldingswaardige gebeurtenissen op het Stikstofbindingsbedrijf, 17 december 1946; Merx, Chronologisch overzicht, 26.
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allemaal weinig VOOr. 39 Bij het laboratorium van de IG Farbenindustrie, dat verbonden was aan de eerste ammoniakfabriek van BASF, werkten in 1938 aileen al
124 mensen met een universitaire opleiding.40 Het is echter de vraag of het zinvol
is om het SBB te vergelijken met de leiders in de industrie. Het Limburgse kunstmestbedrijf was jong, gegroeid uit de exploitatie van cokesfabrieken. Vergeleken
met andere cokesproducenten die in de jaren 1920 en '30 grootschalig kunstmest
gingen maken, stak het SBB zeker niet flets af.
Staatsmijnen voerden bovendien een zeer actiefbeleid ten aanzien van hun kunstmestpoot en dat blijkt ook uit de opbouw van de technische organisatie. Reeds in
oktober 1932 schreef Berkhoff naar aanleiding van de slechte marktpositie van
ammoniumsulfaat een rapport waarin hij mogelijke richtingen voor diversificatie
opsomde. Hij beperkte zich daarbij grotendeels tot kunstmestsoorten waarvan de
productie voor Staatsmijnen aantrekkelijk zou kunnen zijn maar hij noemde ook
voorzichtig een aantal andere producten die op het SBB gemaakt zouden kunnen
worden met de daar aanwezige grondstoffen en tussenproducten. Het effect van
het rapport was op korte termijn beperkt maar het geeft weI aan dat Staatsmijnen
niet stil wilden zitten. Het duurde dan ook niet lang voordat voorzichtig het eerste
voorstel tot oprichting van een industrieel onderzoekslaboratorium gedaan werd.
In de jaren 1930 waren Staatsmijnen in hoofdzaak nog steeds een mijnbouwbedrijf. Op het gebied van kolen en cokes deed het bedrijf sinds eind jaren 1920 wat
aan industriele research .41 In 1935 deed de leider van deze researchgroep samen
met Berkhoff het voorstel aan de directie om de R&D te centraliseren, waarna de
weg vrij zou zijn voor een effectieve uitbouw. De directie besloot een werkgroep
in te stellen die dit moest gaan bestuderen. De werkgroep stond onder leiding van
Berkhoff maar ook Van Iterson hield zich er uitvoerig mee bezig. In 1938 hakte de
directie van Staatsmijnen uiteindelijk de knoop door en werd besloten om het Centraal Laboratorium op te richten. Aile R&D zou daar plaats moeten gaan vinden.
Bedrijfscontroles zouden in de laboratoria van de verschillende bedrijven gedaan
worden. De plannen waren ambitieus, terugkijkend in 1990 zei Berkhoff: 'Ik griezel er nog van. ' 42 Een groot gebouw dat plaats bood aan vele onderzoekers werd
voorzien en het R&D budget zou verdrievoudigd worden. De plannen die in 1938
werden opgesteld waren ook inhoudelijk ambitieus. Met betrekking tot het SBB
werd niet aIleen onderzoek gepland ter verbetering van reeds toegepaste proces39 Dit is de teneur van Lintsen, Research tussen vetkool en zoetstoJ
40 C. Reinhardt, 'Basic research in industry: Two case studies at IG Farbenindustrie AG
in the 1920s and 1930s' , in: Travis et aI. , Determinants in the evolution of the European
chemical industry, 67-88, aldaar tabel 3, 81.
41 Zie H.A.J. Pieters, 'Het Centraal Laboratorium der Staatsmijnen ', in: Chemisch weekblad 26 (1929) 318-321.
42 G.F. te Roller, 'Een halve eeuw Centraal Laboratorium . Een serie gesprekken met oudresearch directeuren van DSM ' , niet gepubliceerd manuscript (Geleen 1990) 3.
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sen maar ook onderzoek dat de in het bedrijf aanwezige grondstoffen en tussenproducten moest opwerken tot nieuwe producten. Het ging hierbij bijvoorbeeld
om de productie van springstoffen en kleurstoffen op basis van salpeterzuur. Naast
dit type onderzoek werd bovendien onderzoek voorzien naar geheel nieuwe processen en producten en zelfs fundamentele research. Gedacht werd bijvoorbeeld
aan de productie van kunstharsen (plastics) en soda. De fundamentele research
moest zich onder andere gaan richten op katalyse, bijvoorbeeld de reactie waarbij
ammoniak gesynthetiseerd werd, en kristallisatie, waar het onderzoek met betrekking tot ammoniumsulfaat een praktische voorloper van was. 43 De plannen voor
het Centraal Laboratorium laten met andere woorden een offensieve R&D strategie zien. Bovendien deed de productresearch voorzichtig haar intrede, iets wat tot
dan toe nog niet was voorgekomen.
De doorslaggevende reden om het Centraal Laboratorium op te richten was eigenlijk dat industriele research 'erbij hoorde'.44 Vooral Van Iterson zag R&D op
lange termijn als essentieel in de concurrentiestrijd. Bij de pioniers van industriele
research was het daarentegen vaak een concrete bedreiging die hen aanzette tot de
opbouw van een onderzoekslaboratorium. Zo speelde in de Verenigde Staten het
concurrentiebeleid van de overheid en de bedreiging die uitging van nieuwe technologie die door concurrenten werd ontwikkeld een cruciale rol bij het opzetten
van R&D organisaties aan het begin van de twintigste eeuw. Op vergelijkbare wijze speelde aan het einde van de negentiende eeuw de Duitse octrooiwetgeving een
cruciale rol bij het tot stand komen van industriele researchlaboratoria bij de kleurstoffenindustrie in dat land. Het werk van de pioniers zette industriele research op
de kaart. Reeds rond het begin van de twintigste eeuw was het een normaal onderdee I van de bedrijfsstrategie van een chemische onderneming.45
De oprichting van het Centraal Laboratorium was grotendeels het gevolg van de
ontwikkeling van het SBB in de jaren 1930. Het was eigenlijk het sluitstuk van wat
zich in het kunstmestbedrijf voltrok. In korte tijd was op basis van aangekochte
technologie een groot bedrijf uit de grond gestampt maar daarnaast ontstond al
snel een eigen technisch vermogen. Berkhoff nam een belangrijke plaats in binnen
deze ontwikkeling. Hij werd in 1930 aangetrokken om het bedrijf kennis te ver-

43 RAL, 17.26/ 21A inv.no. 46: Reorganisatie der technische en natuurwetenschappelijke onderzoekwerkzaarnheden bij Staatsmijnen, ongedateerd, waarschijnlijk uit 1938; 17.26/
36A inv.no. 179: Het nieuwe Centraal-Laboratorium der Staatsmijnen en het nieuwe Proefstation op Stm. Emma, Berkhoff, 25 februari 1938.
44 Vergelijk Selman, 'Over de ontwikkeling van het researchwerk' , 77.
45 E. Homburg, 'The emergence of research laboratories in the dyestuffs industry ' , in:
British journal for the history of science 25 (1992) 91-111; D.A. Hounshell, 'The evolution of industrial research in the United States ', in: R.S. Rosenbloom et aI. , Engines of
innovation: U.S. industrial research at the end of an era (Boston 1996) 13-85 , aldaar 2126, 36, 43.
46 'Chef Veiligheidsdienst Afdeling Chemische Bedrijven' , 9.
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schaffen over de gas- en luchtscheiding maar ontwikkelde zich al snel van onderzoeker naar initiatiefnemer en manager van de research. Berkhoff was verantwoordelijk voor veel van het onderzoekswerk dat leidde naar grof kristallijn ammoniumsulfaat maar tijdens de ontwikkeling van het FAS-proces droeg hij juist de
opties aan om gemengde meststoffen te gaan maken en gaf hij richting aan het
onderzoekswerk. Berkhoffs rol bij de totstandkoming van het Centraal Laboratorium laat duidelijk zien hoe zeer zijn functie was veranderd. Het be lang van de
gebeurtenissen v66r de feitelijke oprichting van de R&D organisatie blijkt ook uit
het feit dat in Berkhoffs kielzog een aantal mensen naar het lab gingen die hun
sporen op het SBB hadden verdiend. Plusje en Goris gingen bijvoorbeeId voor het
Centraal Laboratorium werken. 46

7. Industriele research en de markt voor technologie in de chemische industrie.
In dit artikel heb ik geprobeerd om met een idee uit de economische literatuur, het
idee dat externe en interne technologie complementair zijn, een nieuw licht te
werpen op de geschiedenis van industriele research bij Staatsmijnen. Reeds voor
het formele besluit om een research laboratorium op te richten , was er sprake van
de opbouw van een technisch kunnen en van innovatie. Dit is echter tot nu toe
onderbelicht gebleven door de organisatorische focus die in de geschiedschrijving
van de industriele research bij Staatsmijnen dominant is geweest.
Uit de ontwikkelingen op het SBB in de jaren 1930 blijkt ook duidelijk dat
technologieaankopen, de opbouw van een eigen technische organisatie en het doen
van R&D elkaar niet uitsluiten. Er kan nu echter een aanzet worden gegeven tot
een scherpere formulering van het complementariteitsidee. Complementariteit speelde met name een rol bij een defensieve researchstrategie. Het verbeterde proces
voor de productie van ammoniumsulfaat kwam voort uit het verlangen om de marktpositie van het product te beschermen tegenover het suIfaat dat met het gipsproces
werd geproduceerd. Ook de ontwikkeling van het FAS-proces was defensieve research. Het doel was hier niet om zelf een technologische doorbraak te creeren.
Staatsmijnen volgden de doorbraak van Odd a en richtten zich voor het grootste
deeI op procesresearch, ontwikkeling en engineering. Bij offensieve research speelde complementariteit een minder beJangrijke ro1. Het alcoholproces werd ontwikkeld zonder dat daarbij belangrijke onderdelen van het proces werden ingekocht.
Bij de bouw van de uiteindelijke fabriek werden weliswaar twee zuiveringsinstallaties aangeschaft maar dat was specialistenwerk. Bovendien werd de zuiveringsinstalJatie voor etheen daarna intern onderhanden genomen. Staatsmijnen waren
verantwoordelijk voor procesresearch, ontwikkeling en engineering, inclusief het
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ontwerp van de machines die nodig waren. In die zin was het alcoholproces een
technische doorbraak.
Doordat in de economische literatuur de offensieve en defensieve R&D strategieen niet altijd scherp van elkaar worden onderscheiden, blijft onduidelijk wat de
reikwijdte van het complementariteitsbegrip is. Mowery concludeert dat bedrijyen bij de ontwikkeling van producten en processen aangewezen zijn op interne
research en vervolgens dat externe kennis en technologie interne research aanvullen. Dat zou soms zeker het geval kunnen zijn maar uit de ontwikkelingen op het
SBB in de jaren 1930 blijkt dat dit niet altijd opgaat en dat het verschil tussen een
offensieve en defensieve R&D-strategie cruciaal is. Wat ook niet opgaat is Mowery's idee dat bedrijven met een relatief fors R&D lab, relatief complexe taken
uitbesteden. Bij de ontwikkeling van het alcoholproces, toen het SBB technisch
competent was en er een aanzienlijke staf was, werd de bouw van de apparatuur,
wat als een ' simpele' taak in Mowery's betekenis van het woord opgevat zou kunnen worden, toch nog uitbesteed.
Het voorbeeld van Staatsmijnen laat ook zien dat het aankopen van technologie
niet in aile gevallen een eerste fase was in de opbouw van een researchorganisatie
maar ook naast elkaar konden blijven bestaan. Het idee uit de historische literatuur
dat R&D technologieaankopen opvolgt, gaat met andere woorden niet in aile omstandigheden op. Bedrijven die op een gegeven moment zwaar inzetten op een
offensieve R&D strategie, zoals Wimmer laat zien voor Bayer en Hounshell en
Smith voor Du Pont, moesten hun R&D laboratoria sterk uitbreiden en daar nam
het belang van technologieaankopen dan ook af. Voor bedrijven die veel defensiever waren ingesteld, zoals Staatsmijnen, was die noodzaak er niet. Bovendien kon
een bedrijf kiezen op een front offensief op te treden terwijl het op andere gebieden de leiders volgde . Het waren , met andere woorden , bedrijven met een offensieve R&D strategie waar interne research technologieaankopen opvolgde terwijl
ze naast elkaar konden bestaan bij ondernemingen met een defensieve strategie.
We kunnen aan de hand van de ontwikkelingen op het SBB ook iets zeggen over
hoe complementariteit in de praktijk gerealiseerd kon worden . In het algemeen
was het van belang om op de hoogte te blijven van de laatste technologische ontwikkelingen. Berkhoff was hier de cruciale man. Hij was in feite de verbindingsschakel tussen de technologie die buiten het bedrijf te koop was en de interne
researchinspanningen. Berkhoff kreeg die rol in de loop van de jaren 1930 toen hij
steeds minder onderzoeker en steeds meer leider en initiator van de research werd.
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen waren contacten met andere
bedrijven belangrijk en werden openbare bronnen gebruikt, voornamelijk octrooien
en artikelen in tijdschriften.
Wanneer we tenslotte de ontwikkelingen op het SBB in de jaren 1930overzien,
vallen twee dingen op. In de eerste plaats probeerden Staatsmijnen de in het bedrijf aanwezige grondstoffen te gebruiken voor het inslaan van nieuwe richtingen.
De beschikbaarheid van waterstof uit cokesovengas lag aan de basis van de pro-
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ductie van kunstmest net zoals de productie van FAS aantrekkelijk was door de
beschikbaarheid van salpeterzuur. Etheen uit cokesovengas werd tenslotte gebruikt
voor de productie van alcohol.
Ten tweede blijkt uit de verbeteringen in de ammoniumsulfaatproductie en de
ontw ikkeling van het FAS- en a\Coholproces dat de technische organisatie van het
SBB in de jaren 1930 weliswaar geen productresearch deed maar weI snel sterk
werd in procesresearch, ontwikkeling en engineering. Bovendien was het eigenlijk
het ontwikkelingswerk dat een cruciale rol speelde bij de opbouw van een industriele researchorganisatie bij Staatsmijnen. Uit dit type werk groeide enerzijds een
zelfstandig R&D lab en anderzijds ook een offensieve R&D strategie. De eerste
innovatie op het SBB, het verbeterde ammoniumsulfaatproces, kwam voort uit het
bedrijf en de markt. Daarna groeide er naast de defensieve research ook een meer
offensieve benadering. Het a\Coholproces was daarvan een voorbeeld, maar ook
de plannen die in 1938 werden opgesteld voor het Centraal Laboratorium. Zo bezien was de oprichting van het Centraal Laboratorium in feite het sluitstuk van de
technologische opbouw van het SBB.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hadden Staatsmijnen een competente organisatie neergezet. Cruciaal was daarbij dat een aantal zeer bekwame technici waren aangenomen. De organisatiestructuur was nog redelijk vers en de oorlogsomstandigheden bemoeilijkten het werk. De basis was echter goed. Na de oorlog
namen het SBB en het Centraal Laboratorium een grote vlucht.

XIII

De veranderende rol van het Natuurkundig Laboratorium in het Philipsconcem gedurende de periode
1914-1994
KEES BOERSMA EN MARC DE VRIES

1. Inleiding
'Fundamenteel onderzoek en gericht onderzoek zijn geen tegenstellingen. Ik ben
er een groot tegenstander van een fundamenteel researchlab af te zonderen van de
rest van het laboratorium. Ik geloof niet erg in een "advanced researchlab" op de
hoek van het terrein. Vele bedrijven denken erover om een kleine groep in een
apart lab te zetten waaraan ze aan hele mooie nieuwe dingen kunnen denken. Ik
wil niet zeggen dat daar niets uitkomt, aileen ik geloof er voor Philips niet in. lk
geloof dat je je fundamentele research, je basisresearch, als het ware moet laten
uitstulpen in de wat meer toegepaste research.' I
Aan het woord is professor Feye Meijer, oud-directeur van het Natuurkundig
Laboratorium (in het vervolg aangeduid met de gebruikelijke afkorting Nat.Lab.)
van de Koninklijke Philips Electronics N.V. Het citaat onthult een van de vele
visies op de rol en het functioneren van het onderzoekslaboratorium van Philips.
Meijer verwoordt hier een dilemma waar Philips in de twintigste eeuw in verschillende bewoordingen mee heeft geworsteld: hoe vinden we een balans tussen natuurwetenschappelijk, fundamenteel onderzoek en onderzoek dat direct is gericht
op het ontwikkelen van producten. Voortdurend moesten Philips-managers een
balans vinden tussen onderzoek en productontwikkeling, tussen vrijheid en gebondenheid van onderzoek. Daarbij had de hoogst verantwoordelijke voor het
onderzoek binnen Philips, de Nat.Lab.-manager, een bijzondere taak. Hij moest er
voor zorgen dat onderzoekers konden gedijen in een industriele context en moest

F. Meijer, 'Nat.Lab. Van een keer raak naar nooit meer mis, daar gaat het om ', in:
Chemisch Maga zine, (mei 1989) 315-319, aldaar 318.
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tevens zorgdragen voor de organisatorische inbedding van het lab binnen het PhiIi psconcern.
Dit artikel behandelt de geschiedenis van het Natuurkundig Laboratorium in de
periode 1914 tot en met 1994. Het Nat.Lab. is opgericht in 1914 op initiatief van
Gerard Philips (1858 -1 942) die daarbij gesteund werd door zijn broer en mededirecteur Anton Philips (1874-1951). Het thema dat in dit artikel centraal staat is de
veranderende verhouding tussen het Nat.Lab. en de fabrieken en productdivisies
van Philips. In dit artikel trachten wij na te gaan welke rol het Nat.Lab. - als
voorbeeld van een industrieellaboratorium - zichzelf toedichtte in het Philipsconcern. 2
Een industrieellaboratorium kan gezien worden als een bedrijfsonderdeel waarin
wetenschappelijke en technische kennis wordt verworven ter ondersteuning en
mogelijk ter uitbreiding van ondernemingsacti viteiten .3 De beleidsbeslissing van
Philips om een industrieellaboratorium op te richten, sloot aan bij een internationale trend die aan het eind van de negentiende eeuw werd ingezet door Duitse
chemieconcerns en die aan het begin van de twintigste eeuw door grote Amerikaanse ondernemingen werd overgenomen. Veel van de industriele researchlaboratoria zijn opgericht in het begin van de twintigste eeuw. Grote Amerikaanse industriele ondernemingen zoals General Electric, DuPont en Bell en later ook
bedrijven als Siemens en Philips uit Europa namen het voortouw om natuurwetenschappers in huis te halen. Die konden in goed geoutilleerde laboratoria onderzoek doen .4
Een belangrijk thema in de bedrijfs- en techniekgeschiedenis is de verhouding
tussen industriele laboratoria en productiefabrieken. Daarbij speelt de vraag hoe
het industriele onderzoek en de productontwikkeling in het veri eden op elkaar
werden afgestemd een belangrijke rol. 5 De visie van de lab-manager is in dat on2 Voor geschiedenis van het Nat.Lab. in dit artikel is vooral gebruik gemaakt van documenten uit het Philips Concern Archief (afgekort tot PCA) en van diverse interviews (te
weten met Casimir, Pannenborg, Van Houten en Bulthuis als vertegenwoordigers van research in de Raad van Bestuur, met een aantal voormalige directeuren en adjunct-directeuren van het Nat.Lab., met enkele voormalige directeuren van Product Divisies, en met
enkele Nat.Lab . onderzoekers en assistenten). Het PCA is gevestigd op het Strijp-complex
in Eindhoven. De historicus Ivo Blanken is daar hoofdarchivaris. Wij danken met name
Ben van Gansewinkel , medewerker op dit archief, voor zijn hulp tijdens het archiefwerk.
3 H. Lintsen, 'Kennisverwerving in de Nederlandse industrie in de 1ge eeuw' , in: R.P.W.
Visser en C. Hakfoort, Werkplaatsen van Wetenschap en Techniek. Industriele en Academische Laboratoria in Nederland. 1860-1940 (Amsterdam 1987) 175.
4 Zie onder andere: L.S . Reich , The Making of American Industrial Research. Science
and Business at GE and Bell, 1876-/926 (Cambridge 1985) en D.A. Hounshell , J.K. Smith,
jr., Science and Corporate Strategy Du Pont R&D, 1902-1980 (Cambridge 1989).
5 Reich spreekt weI van 'the nurturing of relationships between groups in the laboratory
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derzoek van groot belang; hij immers vertegenwoordigde de onderzoekers die in
wisselende samenstellingen onderzoek deden en had bovendien een belangrijke
stem in directievergaderingen. Bedrijfshistoricus Galambos ziet de afstemming
tussen onderzoek en productie daarom als een van de belangrijkste taken van een
research manager. 6 Die afstemming is nooit een vanzelfsprekende zaak geweest.
Immers, een natuurwetenschapper heeft een eigen manier van werken, die gericht
is op het onderzoeken en begrijpen van natuurkundige verschijnselen. Dat geldt
ook voor een wetenschapper die in dienst is van de industrie. Die wetenschappelijke houding botste meer dan eens met het belang van het industriele bedrijf, dat was
gelegen in het genereren van producten. Dit probleem vroeg een aanpassing aan
beide kanten. De industriele wetenschapper ging rekening houden met het bedrijfsbelang en het management van de onderneming ontwikkelde structuren om de
wetenschapper te laten functioneren. 7
Historisch onderzoek heeft laten zien dat veel bedrijven met het afstemmingsvraagstuk hebben geworsteld. Niet voor niets verschenen al in de jaren dertig van
de twintigste eeuw diverse handboeken voor lab-managers waarin aanbevelingen
voor de oplossing van dit probleem uitgebreid aan de orde kwamen. 8 Maar ook
toen het industriele laboratorium na de Tweede Wereldoorlog was uitgeroeid tot
een bekend instituut, bleef de afstemming tussen onderzoek en productie een voortdurende worsteling. 9 Dat geldt ook voor het Nat.Lab. van Philips, het eerste industriele, natuurkundig laboratorium in Nederland. 10 Met de komst van de natuurkundig onderzoeker Gilles Hol st (1886-1968), die werd aangesteld als eerste leider
van het laboratorium, zette Philips weliswaar een stap in een nieuwe richting, maar
daarmee was men er niet bij Philips. In dit betoog wilen wij laten zien dat het
uitoefenen van wetenschappelijk onderzoek binnen het Nat.Lab. van Philips geen
vanzelfsprekende zaak was, juist vanwege het afstemmingsvraagstuk.

and other parts of the company'. Reich, The Making of American Industrial Research,
243.
6 L. Galambos, 'What Have CEOs Been Doing?', in: The Journal of Economic History
48 (2) (1988) 243-258.
7 Zie voor dit thema: G. Wise, 'A New Role for Professional Scientists in Industry:
Industrial Research at General Electric, 1900-1916' , in: S.H. Cutcliffe en T.S. Reynolds,
Technology & American History. A Historical Anthology from Technology and Culture
(Chicago en London 1997) 217-238.
8 Een voorbeeld is: T.A. Boyd, Research. The Pathfinder of Science and Industry (New
York 1935).
9 Varma spreekt zelfs van een cultuuromslag die nodig was om, onder veranderende
omstandigheden, het onderzoek af te stemmen op de productie. Zie: R. Varma, 'Changing
Research Cultures in U.S. Industry ', in: Science, Technology, & Human Values 25 (4)
(2000) 395-416. Een voorbeeld van een historisch onderzoek naar die lab-dynamiek is: R.
Clayton, J. Algar, The GEC Research Labs, 1919-1984 (London 1989).
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De eerste Nat. Lab.-directeur Gilles Holst (links) luistert aandachtig naar de bekende onderzoeker Balthasar van der Pol, die uitleg geeft over de werking van
een radiobuis (bran: Philips Concern Archiej; Eindhoven (PCA)).
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In dit artikel presenteren wij het Nat.Lab. als een voorbeeld van wetenschappelijk
onderzoek in een industriele context gezien vanuit het perspectief van het laboratorium zelf. Daarbij vormen de werkzaamheden van de Nat.Lab.-onderzoekers en
de output die zij genereerden, een belangrijk onderdeel van het Philipsconcern
waarin het was ingebed. Het zal in dit artikel blijken dat tal van besluiten van de
concerndirectie, de regelmatig veranderende concernstructuur, maar ook de economische en marktdynamiek, factoren waren die grote invloed uitoefenden op het
functioneren van het Nat.Lab. In dit geheel van factoren bepaalden spelers binnen
het Philipsconcern op eigen wijze en afhankelijk van lokale omstandigheden, de
rol van het Nat.Lab. Hoe het Nat.Lab. zich telkens weer opnieuw positioneerde
binnen Philips, is een vraag die in dit artikel aan de orde is.
De rol die het in de organisatie had, wilen wij in dit artikel voornamelijk analyseren vanuit de visie van de verschillende Nat.Lab.-managers op de aard en de
functie van industrieel onderzoek. Die focus brengt een beperking met zich mee,
omdat de visie op de rol van het Nat.Lab. van personen die elders binnen Philips
werkzaam waren, minder goed uit de verf kwam. Een belangrijk voordeel van
onze benadering is echter dat duidelijk zichtbaar kan worden gemaakt hoe professionals vanuit hun opvattingen over wetenschappelijk onderzoek inspeelden op de
dynamiek van de industriele omgeving. In zoverre levert dit verhaal 'van binnenuit ' een inkijk in de visie van het Nat.Lab. als researchorganisatie. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, willen wij drie periodes introduceren waarin kenmerkende verschillen met betrekking tot de verhouding tussen het Nat.Lab. en de
Philipsfabrieken aan de orde wIlen komen. Dat de positionering van het Nat.Lab.
binnen Philips aan verandering onderhevig was, zal duidelijk worden als we de
verschillende perioden nader analyseren. ii

Periodisering
Dit artikel hebben wij opgebouwd aan de hand van drie peri odes die de verandering waar Philips in de loop van de twintigste eeuw mee werd geconfronteerd
representeren. De eerste periode begint in 1914, bij de start van het laboratorium,
en wordt begrensd door het eind van de Tweede Wereldoorlog. De tweede peri ode
begint dan in de peri ode van wederopbouw en eindigt in de jaren zestig aan de
vooravond van een economische teruggang. De derde peri ode, tenslotte, begint bij
10 Hutter geeft een overzicht van industriele laboratoria in Nederland. 1.1. Hutter, 'Nederlandse Laboratoria 1860-1940, een K wantitatief Overzicht', in: Visser en Hakfoort,
Werkplaatsen van Wetenschap en Techniek, 8-32.
11 De visie van de Philips-divisies op het functioneren van het Nat.Lab. komt enigszins
aan bod in: M.J. de Vries (met bijdragen door F.K. Boersma), 80 Years of Research at the
Philips Natuurkundig Laboratorium (1914-1994). The Role of the Nat. Lab. at Philips
(Eindhoven 2001).
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de economische crisis die grote gevolgen voor Philips had. Deze peri ode eindigt
in 1994, op het moment dat Philips enkele grote organisatorische veranderingen
implementeerde als antwoord op de crisis. Zoals we in dit artikel zullen laten zien,
vallen de peri odes samen met de jaren waarin elkaar opvolgende researchleiders
de scepter zwaaiden. Benadrukt dient te worden dat de rechtvaardiging van de
periodisering niet zozeer ligt in de dominantie van die researchdirecteuren, als wei
in het feit dat zij bij hun aantreden de consequenties hebben moeten trekken uit de
bedrijfsstructuur en uit de economisch situatie waarmee zij werden geconfronteerd. Bij de beschrijving van de verschillende peri odes hebben wij dan ook oog
voor de context waarin de Nat.Lab.-manager zijn taak uitvoerde.
De verantwoordelijken voor het Nat.Lab. waren achtereenvolgens: Holst, Casimir en Pannenborg/Van Houten/Carruba. Omdat de laatste twee perioden van Van
Houten en Carruba relatief kort zijn en tot het zeer recente verleden behoren, worden ze in de geschiedschrijving gevoegd bij de periode waarin Pannenborg aan het
bewind was. De geschiedenis van het Nat.Lab. neemt een aanvang met Gilles Holst
die, als gezegd, in 1914 naar Philips kwam waar hij leiding ging geven aan het
nieuwe bedrijfsonderdeel waarin plaats was voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Hij zou als hoogstverantwoordelijke afscheid nemen in 1946. In datzelfde
jaar werd hij opgevolgd door een driemanschap, van wie Hendrik Casimir (19092000) uiteindelijk de hoogst verantwoordelijke zou worden. Casimir ging in 1972
met pensioen en werd opgevolgd door Eduard Pannenborg die op zijn beurt in
1983 zou worden opgevold door George van Houten. De laatste zou in 1993 worden afgelost door Frank Carruba.

2. De peri ode 1914-1946. Industrieel onderzoek in dienst van Philips' diversificatiebeleid
De entree van Holst bij Philips luidde voor het bedrijf een nieuwe fase in. Zijn
komst betekende de start van het Natuurkundig Laboratorium dat in het interbellum zou uitgroeien tot een begrip. De uitbouw van een bescheiden onderzoekslaboratorium tot een volwaardig en internationaal gerespecteerd wetenschappelijk
instituut was een uitkomst van een langdurig zoekproces. Immers, op het moment
van HoIsts komst, was de vraag 'hoe onderzoek te doen in een industriele omgeving' nog grotendeels onbeantwoord. In deze peri ode zouden de Nat.Lab.-onderzoekers zich vooral richten op die wetenschappelijke onderwerpen die voor het
productenbeleid van Philips van be lang waren. Met andere woorden, het laboratorium was vooral een leverancier voor die kennis die nodig was om te voldoen aan
de Philips strategie.
Gerard en Anton Philips, de toenmalige directeuren, richtten het Nat.Lab. in de
eerste plaats op om met behulp van natuurwetenschappelijke kennis de bestaande
gloeilampentechnologie van Philips te verbeteren. Net als tal van andere gloeilam-
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penfabrikanten worstelde Philips met problemen die aan de fabricage en het gebruik van de gloeilamp kleefden . 12 Met name Gerard, die dankzij zijn contacten in
de gloeilampenindustrie op de hoogte was van de stand van zaken op technologisch gebied, was ervan overtuigd dat natuurkundig onderzoek van wezenlijk belang was om de gloeilamp te vervolmaken. Van meet af aan was echter duidelijk
dat de inbreng van het nieuwe bedrijfsonderdeel groter was . Met behulp van het
ontwikkelingswerk dat werd uitgevoerd door Nat.Lab.-onderzoekers bleek Philips niet alleen in staat haar bestaande producten te verbeteren, maar kon het tevens nieuwe producten van hoge kwaliteit fabriceren.
In het eerste decennium van haar bestaan werkte slechts een klein aantal onderzoekers in het Nat.Lab. Toch deed Holst direct al pogingen een academische cultuur in zijn organisatie op te bouwen. Een voorbeeld daarvan was de organisatie
van colloquia waarop diverse internationale wetenschappers spraken over actuele
thema's uit het natuurwetenschappelijk onderzoek. Op deze wijze wist hij getalenteerde onderzoekers aan zich te binden en was hij bovendien in staat de ontwikkelingen op de universiteiten te volgen. Om dezelfde reden publiceerden de
Nat.Lab.-onderzoekers in internationale vaktijdschriften. Zo bleven ze in contact
met wetenschappers die elders werkzaam waren.
Holst zag de noodzaak van een academische cultuur in zonder de bijzondere rol
van het Nat.Lab. uit het oog te verliezen. Immers, hij diende als onderzoeksdirecteur toch vooral het bedrijfsbelang. Oat hij daar zich ten volle van bewust was,
toont een notitie die hij maakte en waarin hij stelde: 'Een industrielaboratorium is
een inrichting waar men met behulp van wetenschappelijke methoden en instrumenten problemen behandelt die van belang voor de industrie zijn. Een dergelijk
laboratorium verschilt dus van andere wetenschappelijke laboratoria niet zozeer
door de gebruikte hulpmiddelen en methoden als door de aard der problemen en
het doel waarmee bepaalde problemen aangepakt worden . Een industrielaboratorium is dus minder vrij in de keuze van de problemen, die men behandelen wi!.' 13
Holst deed deze uitspraak in 1921 aan de vooravond van een belangrijke nieuwe
fase voor het Nat.Lab. - in 1923 werd het laboratorium ondergebracht in een eigen
gebouw, los van de Philipsfabrieken.
Als onderdeel van de Philips diversificatiestrategie veranderde de aard en richting
van het onderzoek in het Nat.Lab. Een belangrijke constante was echter, dat boven
alles het onderzoek naar concrete eindproducten centraal stond. Om dat te onder12 De ontwikkelingen in de gloeilampentechnologie en de -markt en de rol van Philips
daarin, zijn uitgebreid beschreven in: A. Heerding, Een anderneming van vele markten
thuis (Leiden 1986).
13 Holst in een beIeidsnotie die betrekking had op de reorganisatie van het Nat.Lab. , zie:
1.1. Blanken, Geschiedenis van Philips Electranics N. V. De antwikkeling van de N. V. Philips ' Glaeilampenfabrieken tat elektranisch cancern (Lei den 1992) 216.
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strepen, werd naast het nieuwe Nat.Lab. een proeffabriek gebouwd. In deze fabriek werden de Nat.Lab.-producten op kleine schaal geproduceerd. Zodoende
konden de 'kinderziektes' van nieuwe producten zichtbaar worden. De Proeffabriek kunnen we dan ook zien als een intermediair tussen het laboratorium en de
Philipsfabrieken. 14
Niet aileen het Nat.Lab. veranderde, dat gold ook voor het Philipsconcern als
geheel. Het groeide in korte tijd uit tot een internationale onderneming. Het verwerven van octrooien als resultaat van onderzoeksinspanningen bleek voor Philips een onmisbaar element in deze groei.15 De oprichting van een eigen Patenten
Bureau, waarmee het Nat.Lab. nauwe banden onderhield, betekende voor Philips
een belangrijke stap in het technisch-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeksresultaten konden nu immers efficienter worden vastgelegd in octrooien. In zijn intreerede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar te Leiden in
1930 verwoordde Holst het belang daarvan als voIgt: 'Een gunstige voorwaarde
voor de ontwikkeling van een laboratorium is, dat het bedrijf zich bezighoudt met
massafabricage, vooral dan , wanneer deze massaproducten door octrooien beschermd kunnen worden, zoodat het mogelijk is de kosten die in het onderzoek
zijn gestoken, terug te verdienen.' 16
Naast het verwerven van octrooien was het werk aan producten van het grootste
belang voor Philips ' diversificatiebeleid. Als massafabrikant van gloeilampen was
het eind jaren twintig in haar groei vastgelopen in het bekende Phoebuskartel. 17
Om te blijven expanderen, was met name Anton Philips, die na het vertrek van zijn
broer in 1921 de hoogste baas was in de onderneming, voortdurend op zoek naar
nieuwe markten voor zijn producten. Het diversificatiebeleid was dan ook gericht
op het betreden van nieuwe markten door een uitbouw van de productportfolio. In
haar rol van toeleverancier van kennis voor de ontwikkeling van die producten
was het Nat.Lab. een onmisbare schakel in de innovatiepolitiek van Philips. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit een discussie omtrent het bestaansrecht van het Nat.Lab.,
die in de jaren dertig binnen Philips werd gevoerd.
Het begin van de dertiger jaren kenmerkte zich door een wereldwijde, economische malaise. In die peri ode kwam het Nat.Lab. gedurende korte tijd onder vuur te
Iiggen. Binnen Philips werd een serieuze discussie gevoerd over de wenselijkheid
om het eigen Nat.Lab. in stand te houden. Een goed geoutilleerd laboratorium
zoals het Nat.Lab. , kostte de onderneming op korte termijn immers veel geld. Een
14 PCA/NL 726 Proeffabriek.
15 De noodzaak voor Philips om octrooien te verwerven werd in 1912 versterkt toen in
Nederland een nieuwe octrooienwet in werking trad. Zie: F. Gerzon, Nederland, een volk
van struikrovers ? De herinvoering van de Nederlandse octroooiwet (1869-1912) (Den
Haag 1986).
16 G. Holst, Industrielaboratoria. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt
van bijzonder hoogleraar aan de Rijks-Universiteit te Leiden (Den Haag 1930) 3.
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voorstel van enkele hooggeplaatste employes om het Nat.Lab . onder te brengen in
een van Philips onafuankelijke stichting haalde het niet, met name vanwege het
octrooienbeleid. Het gevaar bestond namelijk dat Philips de rechten op de octrooien die de Nat.Lab.-ers met hun onderzoek verwierven niet meer kon claimen
op het moment dat het Nat.Lab. los van de onderneming functioneerde. Bovendien
signaleerden de Philips-managers een organisatorisch probleem, want structuree1
gezien was het Nat.Lab. inmiddels zeer goed in de onderneming ingebed en waren
de communicatielijnen tussen de onderzoekers en de fabrieksmensen veelal kort. 18
Niet in de laatste plaats kon dit op het conto van Holst worden bijgeschreven . Hij
was het die voortdurend gewezen had op de specifieke 1'01 die voor het Nat.Lab.
was weggelegd, namelijk het aandragen van kennis die nodig was om tot nieuwe
producten te komen waar de bedrijfsleiding om v1'Oeg. Dat wil niet zeggen dat er
geen ruimte was voor diepgaand wetenschappelijk onderzoek. Met name het onderzoek naar gasontladingen was van meet af aan breed opgezet. 19 'Probeer een
inzicht te krijgen over de wetten op dat gebied', zo stelde Holst. 'Vraag u voortdurend af of de verkregen resultaten bruikbaar zijn en tot octrooieerbare producten
of werkwijzen kunnen leiden .' 20
In de crisisjaren werd een aantal Nat.Lab.-medewerkers ontslagen, maar net als
Philips als geheel, kwam het Nat.Lab. economische crisis snel te boven en eind
jaren dertig groeide het werknemersaantal gestaag . Direct na de crisisjaren kwam
het diversificatiebeleid van Philips pas goed op gang. Het bleef in die periode
binnen het Nat.Lab. niet bij kennisontwikkeling aileen. De Nat.Lab.-onderzoekers
voerden ook het allereerste ontwikkelwerk uit dat nodig was om de kennis om te
kunnen zetten in concrete producten. Dit zou in de perioden na de Tweede Wereldoorlog drastisch veranderen , omdat in die perioden de fabriekslaboratoria dat ontwikkelwerk over zouden nemen . Het belang dat er van de kant van de concerndirectie werd gehecht aan het Nat.Lab.-onderzoek kwam onder meer tot uitdrukking
in de groei van het personeelsbestand. Middenjaren dertig werkten tussen de 300

17 Zie Blanken, Geschiedenis van Philips Electronics N. V., met name hoofdstuk 7.
18 Hier speelt het feit dat Philips in die tijd door de Philips-familie werd bestuurd een

belangrijke rol. In een artikel waarin zij Chandler's benadering van de multinationale onderneming confronteren met het voorbeeld Philips, vragen Sluyterman en Winkelman aandacht voor de rol van de Philips-familie in de informele aspecten van de onderneming.
Zie: K.E Sluyterman, H.1.M. Winkelman, 'The Dutch Family Firm confronted with Chandler's Dynamics of Industrial Capitalism, 1890-1940' , in: Business History 35 (1993) 152183.
19 Over het gasontladingsonderzoek binnen Philips, zie 1.1. Hutter, Toepassingsgericht
onderzoek in de industrie. De ontwikkeling van kwikdamplampen bij Philips 1900-1940
(Helmond 1988).
20 G. Holst, 'Octrooi en Research', in: Economisch-Statistische Berichten no. 23 ( 1938)
196-200.

296

NEHA-JAARBOEK 2003

en 400 man personeel op het laboratorium. Hiervan waren er ongeveer 40 gepromoveerd. Daarnaast waren er ingenieurs en tientallen assistenten. Uit het Register
Publicaties 1914-1935, waarin een overzicht wordt gegeven van de Nat.Lab .-publicaties, evenals uit het Philips Technisch Tijdschrift21 valt de rijke schakering
aan onderzoeksonderwerpen waar de Nat.Lab.-ers aan hebben gewerkt op: akoestiek, chemie, elektrotechniek, gasontladingen en spectroscopie, kinetische gastheorie, thermische verschijnselen en thermodynamica, Iichttechniek en verlichting,
magnetisme, metalen, photometrie en optische pyrometrie, physiologie, radio, rontgen en wiskunde vormden de voornaamste onderdelen van het onderzoek.
Voortdurend kon Philips voortbouwen op de Nat.Lab.-expertise. Het onderzoekswerk aan de gloeilamp, en met name het onderzoek naar vacuumtechnologie, vormde de basis van die expertise. Indien de benodigde kennis niet of in onvoldoende
mate aanwezig was, werden nieuwe onderzoekers aangetrokken met kennis van
specifieke onderzoeksterreinen. De groei van het personeelsbestand en de uitbreiding van het aantal onderzoekslijnen als consequentie van de diversificatie, brachten de leiding van het Nat.Lab. ertoe de structuur van het onderzoek verder te
formaliseren, onder meer door het creeren van onderzoeksgroepen met onderzoeksleiders . Het zou echter tot na de Tweede Wereldoorlog duren eer de organisatie
daadwerkelijk geformaliseerd zou worden. De groepsleiders functioneerden in de
vooroorlogse periode op basis van expertise die was verkregen door een surplus
aan kennis . Het zou te ver voeren om de geschiedenis van elke Nat.Lab.-subgroep
in detail weer te geven. Wij willen daarom de ontwikkelingen van de Nat.Lab.structuur schetsen aan de hand van twee onderzoekslijnen: radio- en rontgentechnologie.22
Met name het radio-onderzoek had een grote invloed op de groepsstructuur van
het laboratorium. Philips had pas na enige aarzeling van de directie besloten om
met inzet van researchmiddelen een poging te doen zelfstandig hoogwaardige radiotechnologie te ontwikkelen. 23 Daartoe trok Philips tal van onderzoekers aan
die, dankzij hun onderzoekservaring op de Nederlandse universiteiten, in staat
bleken gericht onderzoek naar radiotechnologie uit te voeren. Vanaf 1931 bestond
de radiogroep uit drie subgroepen: de groep radiobuizen, de groep radio-apparaten en de groep radio-experimenteel. De drie onderzoeksgroepen weerspiegelden
de technologische gebieden waarop de Nat.Lab. radio-onderzoekers opereerden.
Het was in deze groep vooral de onderzoeksleider Van der Pol die internationaal
naam maakte. De geschetste formalisering van de radiogroep is een illustratie voor
de structurering van de Nat.Lab.-organisatie als geheel.
21 In 1936 werd voor het eerst het Philips Technisch TijdschriJt uitgegeven . Hierin publiceerden de medewerkers hun onderzoeksresultaten voor een technisch geschoold publiek.
22 Zie voor een nadere uitwerking: F.K. Boersma Inventing StructuresJor Industrial Research. A history oj the Philips Nat.Lab. 1914-1946 (Amsterdam 2002).
23 Zie Blanken, Geschiedenis van Philips Electronics N. v., hoofdstuk 5.
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Aan de hand van het rontgenonderzoek kan zichtbaar gemaakt worden dat de formalisering van het Nat.Lab. geen vanzelfsprekende zaak was. Rontgentechnologie
werd voor Philips interessant toen Nederlandse artsen gedurende de Eerste Wereldoorlog hun defecte rontgenapparatuur ter reparatie aanboden. De paar onderzoekers die toentertijd in het Nat.Lab. actief waren lieten het niet bij reparatie,
maar startten zelfstandig onderzoek dat gericht was op het ontwikkelen van rontgenapparatuur. De speciaal voor dit onderzoek aangetrokken Albert Bouwers gaf
blijk van inventief vermogen. Zijn belangrijkste wapenfeit was het ontwerp van
een rontgenbuis met stralingsbescherming, de zogenaamde Metalix, waarvoor hij
diverse octrooien verwierf.
Ondanks het technische succes, kleefden er voor Philips minder positieve kanten aan het rontgenonderzoek. Het bedrijf, dat tot in de jaren '20 bovenal een
massafabrikant van gloeilampen was, had moeite met de afzet van producten voor
de professionele markt. Immel's, de rontgenbuizen werden vooral ontworpen voor
artsen en medisch onderzoekers. Om de technologie beter af te stemmen op de
praktijk, werden in het Nat.Lab. enkele artsen te werk gesteld. Omdat de rontgengroep vanwege genoemde problemen na een aantal jaren nog steeds niet winstgevend bleek te zijn, kwam het rontgenonderzoek onder druk te staan. Het was uiteindelijk Bouwers zelf die steun yond bij Anton Philips en erin slaagde het
rontgenonderzoek te continueren. Dat de rontgengroep een eigen plek kreeg in de
organisatie van het 0nderzoek binnen Philips, onderstreept dat men binnen het
Nat.Lab. voortdurend op zoek was naar nieuwe structuren. Toen Bouwers in 1942
het Nat.Lab. verliet om elders in de Nederlandse industrie te gaan werken, werd de
groep weer onder de leiding van de Nat.Lab.-directie geplaatst. Het was pas in de
jaren vijftig dat het rontgenonderzoek positieve financiele resultaten boekte.
Naast de zorg voor het stroomlijnen van de interne onderzoeksactiviteiten, was de
opbouw en het onderhouden van externe contacten een essentieel element van het
beleid van het Nat.Lab .. Alhoewel de Nat.Lab.-onderzoekers van meet af aan contacten onderhielden met Philips-mensen in de fabriek, met onderzoekers die elders in de industrie werkzaam waren en met onderzoekers die op een universiteit
onderzoek uitvoerden, werden de externe contacten pas in de jaren twintig meer
gestructureerd.
Philips' allereerste zorg was een goede inbedding van het Nat.Lab.-onderzoek
in de bedrijfsstructuur en, in samenhang daarmee, het stroomlijnen van de communicatie met de Philipsfabrieken. Men maakte daarbij gebruik van de binnen
Philips opgestarte Orienterings Commissies, de zogenoemde Orco's.24 Dankzij deze
bedrijfsstructuur waren de Nat.Lab.-onderzoekers in staat efficient contacten te
onderhouden met de directie en met vertegenwoordigers van de fabrieken, het
Patenten Bureau en de commerciele afdeling. Holst zelf bezocht ook regelmatig
24 PCA 75:8 ORCO.
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vergaderingen waar standaardisatievraagstukken op de agenda stonden. Standaardisatie was essentieel in het verkrijgen van eenheid in technische normen. Met name
deze activiteit was een grensoverschrijdende bezigheid, want niet aIleen op lokaal
(Philips) niveau voerden de Nat.Lab.-onderzoekers standaardisatie door, ook namen ze deel aan standaardisatiecommissies en -stichtingen buiten Philips waaraan
vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven, belangenorganisaties en
de universiteiten deelnamen .
De participatie van Holst en zijn medewerkers in diverse commissies leidde
vervolgens tot internationale activiteiten, omdat de Nederlandse standaardisatiestichtingen nauwe banden onderhielden met internationale partners. De contacten
met onder andere de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland, het
Nederlandsch Genootschap voor Verlichtingskunde en de Stichting voor Materiaalonderzoek, vormden een essentieel onderdeel van de inbedding van het Nat.Lab.
in een technisch-wetenschappelijk netwerk. Kennisuitwisseling en het be"invloeden van nationale en internationale technologische ontwikkelingen waren de voornaamste reden om te participeren in standaardisatiecommissies. Dankzij een consistent octrooienbeleid was Philips in staat een balans te vinden tussen het delen en
het vasthouden van technologische kennis.
De externe contacten met de universiteiten waren niet aileen van belang voor
standaardisatie van technologische kennis, maar boden Philips tevens de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de kennis van een nieuwe generatie onderzoekers. Holst zelf, die zijn loopbaan begon als assistent-onderzoeker op het universitaire laboratorium van Kamerlingh Onnes, stak zijn interesse voor het
academisch onderzoek niet onder stoelen of banken . Hij werd in 1929 deeltijd
hoogleraar aan de universiteit van Leiden . Zijn inspanningen in de Nederlandse
Natuurkundige Vereniging illustreren zijn interesse in de academische wereld. Een
sprekend voorbeeld van Philips' betrokkenheid met de opleidingsinstituten binnen Nederland is de inbreng in de discussie rondom de oprichting van een opleiding tot ingenieur technische natuurkunde aan de Technische Hogeschool van Delft.
Mede die inspanning leidde ertoe leidde dat Philips vanaf 1930 wetenschappelijk
geschoolde natuurkundig ingenieurs uit Delft in dienst kon nemen.
Vooruitlopend op een dreigende oorlog, kwam de concerndirectie aan het eind van
de jaren dertig met uitgewerkte plannen om de bedrijfsvoering gedurende de op
handen zijnde oorlog te continueren. Zo zou het gehele laboratorium verplaatst
moeten worden naar veilige gebieden achter de Hollandse waterlinie. Echter, zoals bekend, werd ook dat deel van Nederland door de Duitsers veroverd in de
meidagen van 1940. Anders dan gepland, werd gedurende de Tweede Wereldoorlog bestaand onderzoek zo vee I als de omstandigheden dat toelieten doorgezet in
het Nat.Lab.-gebouw te Eindhoven.
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Over de houding van Philips in de Tweede Wereldoorlog is veel te doen geweest.
In diverse discussies is met name aandacht besteed aan de productiekant van het
bedrijf (de productie van radiobuizen bijvoorbeeld was voor de bezetter interessant). Minder aandacht is er voor het speurwerk van Philips. 25 Vast staat dat zeker
in de eerste oorlogsjaren de productie en het onderzoek zoveel mogelijk werden
doorgezet. In december 1942 voerde de Britse Royal Air Force een fors bombardement uit op de fabrieken van Philips. Grote delen van het Philipscomplex werden in de as gelegd en ook de rontgenafdeling van het Nat.Lab. werd geraakt.
Echter, slechts in de laatste fase van de oorlog werden onderdelen van het onderzoeksprogramma stopgezet. Uit de weinige in het Philipsarchief aanwezige stukken die uit de Tweede Wereldoorlog zijn overgebleven, is niet op te maken dat de
Nat.Lab .-ers gericht onderzoek hebben gedaan naar technologie voor de oorlogsindustrie. Onder leiding van Verff, Hoists secretaris schreven de Nat.Lab.-onderzoekers zelfs rapporten waarin neponderzoek werd gepresenteerd. In een intern
Nat.Lab.-rapport dat direct na de Tweede Wereldoorlog werd gepubliceerd blijkt
dat men bij Philips (terecht of onterecht) een bijzonder goed zelfbeeld had: ' Weliswaar zijn ze op verschillende gebieden vertraagd, omdat ze aan de opmerkzaamheid van den vijand moesten worden onttrokken, doch tot stilstand zijn aileen die
werkzaamheden gebracht, waarvan de vijand bij de oorlogsvoering zou kunnen
profiteren.' 26 Feit is dat de bezetter tijdens de oorlogsjaren een Duitser, een zogenoemde 'Verwalter', aan het hoofd van het onderzoek had gezet die de verrichtingen van de Nat.Lab.-ers nauwlettend in de gaten hield.
Direct na de Tweede Wereldoorlog trad Holst terug als directeur van het Nat.Lab.
vanwege zijn pensioensgerechtigde leeftijd. De concerndirectie nam in die tijd
een besluit dat voor het Nat.Lab. grote gevolgen zou hebben. Het stelde name1ijk
een concernstructuur vast, waarin behalve een Raad van Bestuur, die het concern
als geheel bestuurde, ook zogenaamde Hoofd Industrie Groepen (in het vervolg
HIG-en) bestonden, die een zekere mate van autonomie kregen Y Voorheen besloot vooral de directie onder leiding van Anton Philips wat tot de productportfo-

25 De gebeurtenissen binnen Philips gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn lastig te
reconstrueren vanwege het ontbreken van essentiele en betrouwbare data. Zie voor een
discussie over Philips in de oorlog: I.1. Blanken, Geschiedenis van Philips Electronics
N. V. DeellV (1935-1950) . Onder Duits beheer (ZaltbommeII997), met name 145-151, en
L. de long. Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog , met name deel 7
Cs-Gravenhage 1974).
26 Bron: PCAlNL 726 no.2.
27 In het boek Philips en zijn toeleveranciers staat op p. 169 een fraai overzicht van de
verschi llende HIG-en gedurende de periode 1946-1991 , zie: E.J.G. van Royen (red.), Philips en zijn toeleveranciers; uitbesteden en toeleveren in de regio Brabant, 1945-1991
(Eindhoven 1991). Zie ook: I.1. Blanken. Een industriele wereldfederatie (Zaltbommel

2002) met name 1-29.
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lio zou behoren en wat niet. Echter, met de invoering van de HIG-en verplaatste
deze discussie zich naar het niveau van deze groepen, die wij tegenwoordig als
productdivisies aanduiden. Bovendien kregen deze HIG-en ook de mogelijkheid
om eigen laboratoria in te zetten voor onderzoeks- en ontwikkelwerk. Hoewel
deze concernstructuur niet veel meer scheen dan een formalisering van wat in de
loop van de jaren gegroeid was, voelde het Nat.Lab. de behoefte tot een nieuwe
doordenking van de eigen rol binnen het concern. Zoals zal blijken had de nieuwe
bedrijfsstructuur grote consequenties voor de wijze waarop het Nat.Lab. zich binnen de onderneming zou gaan profileren.

3. De periode 1946-1972. Een centraallaboratorium tussen autonome boofdindustriegroepen
In de peri ode, waarin Holst de scepter zwaaide over het laboratorium, was het
Nat.Lab. de plaats bij uitstek waar de door de concerndirectie gewenste diversificatie gerealiseerd werd. De fabrieken kwamen pas in zicht wanneer de massafabricage aan de orde kwam. Zoals we hebben gezien, waren de lijnen tussen Holst en
de concerndirectie kort en was hij in zijn functie van directeur van het Nat.Lab.
direct betrokken wanneer er beslissingen over de productportfolio genom en werden . Oat veranderde met de invoering van de nieuwe concernstructuur. Veel van
deze discussies verplaatsten zich vanaf dat moment naar het niveau van de HIGen. Het Nat.Lab. zou zich daarom bij elke HIG afzonderlijk moeten proberen te
mengen in de discussies over de productportfolio. Deze inbreng was niet geheeJ
vanzelfsprekend, omdat de HIG-en over de mogeJijkheid beschikten inzichten met
betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe producten of over verbetering van bestaande producten te ontlenen aan hun eigen laboratoria. Dit alles riep voor het
Nat.Lab. de vraag op in welk opzicht dit centrale laboratorium nog een bijdrage
aan het concern zou kunnen geven, nu de HIG-laboratoria een nieuwe bron van
kennis en ontwikkeling voor het concern werden. Zou zo'n unieke bijdrage niet
gevonden worden, dan bestond immers het gevaar dat de concerndirectie op den
duur het Nat.Lab. nergens meer voor nodig meende te hebben.
Dit was de si tuatie waarin Holst de leiding over het Nat.Lab. doorgaf aan zijn
opvolgers. Oat waren er drie, te weten dr. Hendrik Casimir, dr. Evert Verwey en ir.
Herre Rinia. De eerste was een gerespecteerd quantumfysicus, die al spoedig de
' primus inter pares' zou worden, en in 1957 werd hij als vertegenwoordiger van
het Nat.Lab. benoemd in de Raad van Bestuur van het concern. Verwey was chemicus , en Rinia ingenieur, en zo werden met dit driemanschap de belangrijkste in
het Nat.Lab. aanwezige disciplines vertegenwoordigd in de leiding van het laboratorium. De verantwoordelijkheden werden dan ook globaal op grond van wetenschappelijke disciplines onderling verdeeld. In de loop van de peri ode 1946-1972
zou de managementhierarchie verder uitgebouwd worden. Naast de functie van
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Bijschrift: Na de Tweede Wereldoorlog bestaat de directie van het Nat. Lab uit een
driemanschap. Op de eersfe rij van links naar rechts: Casimir, Rinia en Verwey
(bron: Philips Concern Archiej; Eindhoven (PCA)).
directeur kwam de functie van adjunct-directeur. Deze kreeg de leiding over een
aantal researchgroepen uit het totaal dat de directeur waaronder hij ressorteerde,
aanstuurde. Ook kwam er behoefte aan een internationale researchcoordinator vanwege de komst van de buitenlandse laboratoria: in 1944 in de YS, in 1946 in
Engeland, in 1950 in Frankrijk, in 1955 en 1957 twee labs in Duitsland, en in 1963
in Belgie. Zodoende ging het Nat.Lab. deel uitmaken van een bredere researchorganisatie van Philips, die uiteindelijk de naam Philips Research zou krijgen. In het
vervolg zal dan ook over de 'researchorgani satie' gesproken worden. Het Nat.Lab.
nam daarin echter altijd de centrale plaats in. De internationale researchcoordinator had ervoor te zorgen dat er tussen de activiteiten van de labs binnen deze researchorganisatie enige samenhang was. In 1972 werd G.W. Rathenau als eerste in
deze functie benoemd.
De vraag komt bij dit alles op welke mogelijkheden tot positionering van het
Nat.Lab. binnen het concern, gegeven de nieuwe situatie van het concern, zij zagen. De nieuwe situatie werd voor een niet onbelangrijk deel ingegeven door een
na de Tweede Wereldoorlog opkomende aandacht voor het belang van fundamenteel onderzoek. Kwam deze term slechts sporadisch voor in de eerdere discussies
binnen de leiding van het laboratorium, vanaf de overname van de leiding door het
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genoemde triumviraat was deze uitdrukking regelmatig te vinden in de verslagen
van de discussies die vanaf 1948 gevoerd werden in de tweejaarlijkse Concern
Research Conferences (de CRC's). Bij deze bijeenkomsten waren ook de managers van de inmiddels aan het concern toegevoegde buitenlandse researchlaboratoria betrokken.
De aandacht voor fundamenteel onderzoek was mede opgeroepen door het in
1945 verschijnen van een rapport van Vannevar Bush, de adviseur van de Amerikaanse president op wetenschappelijk gebied. De titel van dit rapport was Science,
the Endless Frontier, en de voornaamste boodschap ervan was, dat 'basic research'
vrijwel altijd lOU leiden tot doorbraken in de industrie. 28 Ais voornaamste voorbeeld ter onderbouwing van deze verwachting wees men op de atoombom, die
immers het resultaat geweest was van onderzoek naar de grondslagen van de materie. Later kon men wijzen op een tweede voorbeeld, te weten de transistor. Deze
was in 1947 in het beroemde Bell Labs in de Verenigde Staten uitgevonden binnen
een groep die vooral fundamenteel georienteerd was. Het bestaan van deze groep
was voor een deel ook te verklaren uit de positieve houding van Bell Labs tegenover het ideaal van 'basic science' , overeenkomstig de ideeen van Vannevar Bush. 29
Ook voor het Nat.Lab. was fundamenteel onderzoek een interessante taak, omdat
het voor de hand lag dat de sterk product- en productiegeorienteerde HIG-laboratori a hier niet aan toe lOuden komen, nog afgezien van de vraag of die de daarvoor
benodigde expertise in huis lOuden hebben. Hier lag dus voor het Nat.Lab. een
mogelijkheid tot het vervullen van een binnen het concern unieke functie. Door
het doen van fundamenteel onderzoek lOuden inzichten verworven kunnen worden , die voor de HIG-en belangrijke vooruitgangen lOuden kunnen betekenen.
Wanneer men onderzoek kon doen waarbij nog geen concrete toepassing voorzien
werd, maar waarbij wei nieuwe wetenschappelijke inzichten te verwachten waren ,
moest juist het Nat.Lab. zich niet lOals de HIG-en laten leiden door korte termijnbelangen. Het moest zich bezig houden met 'fundamenteel' onderlOek, omdat de verwachting was dat het zich op lange termijn zou terugverdienen.
De keuze voor het opnemen van een substantieel aandeel aan fundamentele research in het researchprogramma, betekende dat allerlei onderwerpen een plaats
kregen die geen directe relatie hadden met producten . Daarbij ging het vooral om
onderwerpen die te maken hadden met de opbouw van de materie. Direct na de
Tweede Wereldoorlog kreeg het onderzoek naar kristalstructuren een impuls. Onderzoekers als Kroger en Vink onderzochten thermodynamische aspecten van kristalbereiding en wisten serieuze bijdragen aan de ontwikkeling van dit stuk chemie

28 V. Bush Science the Endless Frontier: A Report to the President (Washington 1945).
29 L. Hoddeson , 'Innovation and basic research in the industrial laboratory: the repeater,
transistor and Bell Telephone System ', in : A. Sariemijn en P. Kroes (red.). , Between Science and Technology (Amsterdam 1990) 181-214.
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in Nederland te leveren. Ook op het gebied van fosforen droeg het Nat.Lab. bij aan
de wetenschappelijke ontwikkelingen. Een ander materiaal dat wetenschappelijk
interessant was en in het Nat.Lab. bestudeerd werd, was silicium carbide (SiC). De
halfgeleidende eigenschappen van dit materiaal die bij zeer hoge temperaturen
behouden bleven, waren voor het Philipsconcern weinig van belang omdat zulke
hoge temperaturen slechts optraden in elektronische systemen bij raketten en Philips zich in het geheel niet op dat gebied bewoog. 30 Het paste echter goed in het
researchbeleid van het Nat.Lab. in deze peri ode om zulk onderzoek desondanks
voort te zetten. Wat weI beeindigd werd, was onderzoek op gebieden die men
wetenschappeIijk niet interessant meer vond, ook al waren ze wellicht voor het
concern weI degelijk belangrijk. Halverwege de vijftiger jaren werd bijvoorbeeld
het onderzoek naar gasontladingsverschijnselen in het Nat.Lab. vrijwel geheel afgebouwd en overgedragen aan het inmiddels door Philips in Aken opgerichte researchlaboratorium. Om dezelfde reden deed het Nat.Lab. vrijwel geen onderzoek
op het gebied van huishoudelijke apparaten. Het lag immers nauwelijks in de rede
om aan te nemen dat zulk onderzoek tot fundamenteel nieuwe wetenschappelijke
inzichten zou leiden, en daarmee viel het buiten de scope van het Nat.Lab.
Echter, het was ook niet zo dat aile wetenschappelijk interessante onderwerpen
werden opgenomen in het researchprogramma van het Nat.Lab. Kosmologie, plasma- en kernfysica bijvoorbeeld werden tijdens de CRC van 1962 genoemd als
potentiele researchonderwerpen voor het Nat.Lab. vanwege hun wetenschappelijk
belang, maar toch afgewezen. WeI stimuleerde Casimir dat men deze gebieden op
enige afstand zou volgen door te werken aan instrumentatie voor onderzoek in
zulke gebieden. Hiertoe werd onder meer samengewerkt met het Instituut voor
Kern-Onderzoek (IKO) in Amsterdam, dat in 1949 werd opgericht. Op die manier
kon men toch van deze wetenschappelijk gezien boeiende gebieden op de hoogte
blijven met een potentieel industrieel belang als rechtvaardigend motief.
Op deze wijze hielden de Nat.Lab.-ers zich onder Casimir met een breed scala
aan onderwerpen bezig. Dat konden ze doen met instemming van de Philips-directie die geloofde in de nieuwe rol van het Nat.Lab. Daarvan getuigt het feit dat de
researchorganisatie een eigen vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van het
concern kreeg. Casimir werd als zodanig benoemd in 1957. In die positie bleef
Casimir leiding geven aan de research, en ook zijn opvolgers zouden in die rol als
een extra hierarchische laag boven de directeuren, hun invloed op het researchbeleid doen gelden. Ook de uitbreiding in researchmiddelen die het Nat.Lab. ter
beschikking kreeg is een signaal dat de Raad van Bestuur de ambities van het
Nat.Lab. steunde. Een constante groei van het Nat.Lab. in deze peri ode resulteerde in de verhuizing naar een nieuw gebouw in 1963. Dit gebouw was gesitueerd

30 Interview met dr.

w.F. Knippenberg, voormalig Nat.Lab.-groepsleider,

I april 1997.
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aan de rand van Eindhoven, en er werkten in 1965 al bijna 400 wetenschappelijk
onderzoekers, meer dan 700 technici en bijna 1000 assistenten. In de nieuwe researchsetting profileerde Casimir zijn organisatie eens te meer als een zelfstandige
onderzoekseenheid die op zoek was naar nieuwe wetenschappelijke uitdagingen .
Door de nieuwe profilering van de plaats van het Nat.Lab. tussen de min of meer
autonome HIG-en ontstond een tamelijk ambivalente relatie tussen het Nat.Lab.
en de HIG-en . De HIG-en merkten al spoedig dat zij weinig zeggenschap hadden
in de keuze van researchonderwerpen binnen het Nat.Lab. Nu was dit voor hen
ook niet direct een zorg, want de financiering van het Nat.Lab. kwam immers
direct van de Raad van Bestuur van het concern. Daardoor betaalden de HIG-en
voor hun gevoel dus niet direct voor de werkzaamheden die het Nat.Lab. verrichtteo De afstand schiep echter ook de mogelijkheid om uitermate vrijblijvend om te
gaan met de onderzoeksresultaten die het Nat.Lab. aan de HIG-en ter verdere verwerking aanbood. Het gebeurde dan ook regelmatig dat een HIG besloot om een
vanuit het Nat.Lab. aangereikt idee voor een nieuw product niet over te nemen. De
HIG was daarbij dikwijls meer gericht op het vermijden van risico's, zeker wanneer de potentiele markt voor dat productidee onduidelijk was. Daarentegen vertrouwde het Nat.Lab. vaak op de overtuigingskracht van een goede technologie.
Het afwijzen van productideeen leidde uiteraard tot ergernis bij de Nat.Lab.-ers ,
die zich door de HIG soms aan het lijntje gehouden voelde. Die indruk werd nog
eens versterkt, omdat er in de contacten al eerder melding van dit idee gemaakt
was zonder dat de HIG te kennen had gegeven dat het Nat.Lab. er beter aan zou
doen om er niet verder aan te werken. Een sprekend voorbeeld hiervan was het
werk aan de indexbuis, die door het Nat.Lab. als een alternatief voor de gebruikeIijke schaduwmaskerbuis voor televisieweergave ontwikkeld werd. Deze buis werd
in 1971 na een demonstratie door Nat.Lab.-onderzoekers tot hun groot ongenoegen door de HIG Elcoma afgewezen omdat men er geen markt voor zag. De buis
was binnen het Nat.Lab. echter al jaren met medeweten van de HIG onderwerp
van onderzoek geweest zonder dat hiertegen bezwaren waren aangegeven 31 • De
relatie tussen het Nat.Lab. en de HIG-en ten aanzien van de discussies over de
productportfolio in de periode 1947-1972 is blijkens dit voorbeeld zeker moeizaam te noemen .
Toch heeft deze peri ode voor het concern een aantal belangrijke uit het Nat.Lab.
voortgekomen successen gebracht. Twee daarvan verdienen met name vermeld te
worden: het Plumbicon en de LOCOS-technologie. Het Plumbicon was een opnamebuis voor professionele televisiecamera's. Deze werd in 1958 uitgevonden en
bleef decennia lang de standaard voor studiocamera's, niet aileen de door Philips
zelf geproduceerde, maar ook die van aile andere belangrijke producenten. Het
Plumbicon was het resultaat van intensief gebruik van kennis uit de vaste stof
fysica (,fundamentele' kennis, zou men kunnen zeggen), gecombineerd met grote
kunde in het experimenteren met prototypen van buizen teneinde een betrouwbaar
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productieproces te vinden Y Dat laatste gebeurde normaal gesproken in de HIGen, maar in dit geval bleek de knowhow van het Nat.Lab. nodig te zijn om een
procede te vinden, waarmee grote aantallen duurzame Plumbicons te produceren
waren.
LOCOS was de afkorting voor LOCal Oxidation of Silicon, en deze technologie
was een belangrijke stap vooruit in net kunnen produceren van geintegreerde circuits (lC's). Ook deze uitkomst van onderzoek binnen het Nat.Lab. , waarbij kennis van het gedrag van moleculen van belang was, werd een algemeen verbreide
industriele standaard.
De Plumbicon- en LOCOS-octrooien leverden het concern dan ook aanzienlijke
financiele voordelen. Deze twee voorbeelden sterkten de Nat.Lab.-directie in de
overtuiging dat fundamenteel onderzoek voor het concern van groot belang was.
Tegenover deze successen van de fundamentele benadering stonden echter vele
projecten die niet tot dergelijke successen zouden leiden. Jarenlang werd er binnen het Nat.Lab. intensief gewerkt aan de heteluchtmotor of Stirlingmotor, ondanks het feit dat er voortdurend onzekerheid was over het bestaan van een markt
voor dit product. 33 Er was dan ook geen enkele HIG die de vingers wilde branden
aan dit product, en de concernieiding riep zelfs een aparte 'HIG-in-oprichting' in
het leven, die echter al in het wordingsstadium weer opgeheven werd. Ook de
biologiegroep werkte aan kennis, die op het eerste gezicht weinig relaties met
elektrische en elektronische producten onderhield. Ook hier was het motief dat
juist zulke kennis voor grote doorbraken met lange termijn impact zou zorgen.
Ook hier bleef deze belofte echter onvervuld. Tenslotte kan in dit verband het
fiasco van de videolangspeelplaat (VLP) genoemd worden. Net als bij RCN4 werd
de ontwikkeling hiervan geheel door het centrale concern lab (bij Philips dus het
Nat.Lab.) getrokken. Maar zowel RCA als Philips moesten uiteindelijk toegeven
dat er voor de VLP geen markt bestond, hoewel het product technisch gezien stellig een hoogstandje was.
Wanneer we van deze tweede peri ode in de geschiedenis van het Nat.Lab. de balans opmaken, kunnen we vaststellen dat het laboratorium enerzijds voor enkele
grote successen gezorgd heeft, die duidelijk de vrucht waren van fundamenteel
31 Interview met dr. H.J.G. Meyer, voormalig adjunct-directeur van het Nat.Lab. , 16 september 1997.
32 Zie voor details: A. Sarlemijn en M.J. de Vries, 'The piecemeal rationality of application oriented research. An analysis of the R&D history leading to the invention of the
Philips Pl~lmbicon in the Philips Research Laboratories ', in: P.A. Kroes en M. Bakker
(red.), Technological development and science in the industrial age (Dordrecht 1992).
33 M.J. de Vries, 'The Philips Stirling engine development: a historical-methodological
case study into design process dynamics' , in: Methodology and Science 26 (1993) 74-86.
34 M.B .W. Graham, The Business of Research: RCA and the VideoDisc (Cambridge 1986).
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onderzoek, maar dat anderzijds de relatie tussen het laboratorium en de andere
onderdelen van Philips vrij moeizaam was . Er was sprake van een wederzijds ontbreken van commitment. Zolang het concern over ruime middelen beschikte en
zich dus kon permitteren om onderzoek met onzeker industrieel perspectief te laten uitvoeren, was dit weI overkomelijk. Maar toen aan het eind van de zestiger
jaren van de twintigste eeuw zich donkere wolken samenpakten boven de economische situatie van het concern, werd de directie gedwongen tot een kritischere
houding tegenover dit soort ' risky research'.

4. De periode 1972-1994. De weg naar divisiegerichte research
Niet aileen Philips kreeg aan het eind van de zestiger jaren te maken met een
veranderend maatschappelijk klimaat. In veel geYndustrialiseerde landen ontstond
onvrede over de sterk toegenomen invloed van wetenschap en techniek. Er was het
besef dat wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen ook negatieve gevolgen met zich mee brachten, onder meer voor het natuurlijk milieu . Bovendien
stagneerde de economie, zodat industrieen in dubbel opzicht het niet gemakkelijk
kregen. Tenslotte zakte ook het geloof in de grote bel often die verbonden waren
aan met name fundamenteel onderzoek in. Hoewel de leiding van het Nat.Lab.
door de Raad van Bestuur financieel gespaard werd, was er toch onmiskenbaar
een druk op het lab om zich bij de keuze van researchonderwerpen meer te laten
leiden door de belangen van de productdivisies (PD's), die in de plaats waren
gekomen van de HIG-en. Deze druk kwam niet aileen van buiten, maar ook van
binnen. Aan het eind van de zestiger en begin van de zeventiger jaren vonden
binnen het Nat.Lab . georganiseerde discussies plaats over de rol van wetenschap
en techniek in de maatschappij .
In 1972 volgde dr.ir. Eduard Pannenborg Casimir op als vertegenwoordiger van
research in de Raad van Bestuur van Philips.35 Hij nam tevens de leiding van de
Concern Research Conferences over, en maakte van meet af aan in die vergaderingen duidelijk dat hij van de research verlangde dat deze de contacten met de PD 's
zou aanhalen. Nu was dit gemakkelijker gezegd dan gedaan, want in de loop van
ruim twintig jaar was de relatie met de HIG-en, later PD's, problematisch geworden. Het zou niet eenvoudig blijken om dit te veranderen, en de peri ode 19721994 laat zich dan ook karakteriseren als de lange weg, die uiteindelijk zou lei den
tot een geforceerd wederzijds commitment tussen het Nat.Lab. en de PD 's, omdat
de weg van vrijwilligheid dit commitment niet bleek te kunnen bewerkstelligen.
Het verminderen van de hoeveelheid research waarvoor geen direct industrieel
perspectief was, betekende niet automatisch dat de resterende researcti daarmee

35 Pannenborg was toen al lid van deze Raad, maar met een andere portefeuille.
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meer aansloot bij de wensen en belangen van de PD's. Er werden echter wei allerlei overlegstructuren opgezet om deze aansluiting te bevorderen. In de eerste plaats
werden in de loop van de jaren zeventig de zogenaamde R-PD management comites ingesteld, waarvan er uiteindelijk in 1979 in totaal 34 waren. 36 V~~r een aantal
PD's waren er meer dan een, afuankelijk van de variatie in onderwerpen binnen de
verschillende PD 's. Op de agenda van de eRe van 1978 stond de evaluatie van het
functioneren van een aantal van deze comites. Men was er binnen de research niet
onverdeeld gelukkig mee. Her en der klonken nog altijd de klachten over het gebrek aan inzicht in het belang van researchoutput aan de kant van de PD's, die zo
kenmerkend geweest waren voor de periode 1946-1972. De R-PD management
comite vergaderden echter niet frequent genoeg om dit gremium tot een serieus
overlegorgaan te maken.
Ondertussen probeerde de Nat.Lab.-directie de samenstelling van het researchprogramma op te schonen door kritisch te kijken naar onderwerpen waarvoor geen
enkele PD belangstelling toonde. Het gevolg was dat een aantal researchonderwerpen aan het eind van de jaren zeventig werd afgebouwd . Daartoe behoorde
onder meer het in de vorige paragraaf genoemde onderzoek aan de heteluchtmotor
en dat van de biologiegroep die direct na de Tweede Wereldoorlog was opgericht.
Ook werden enkele groepen opgeheven die aan het begin van de zeventiger jaren
waren ontstaan onder invloed van de maatschappelijke discussies over de negatieve effecten van technologie en de wenselijkheid van maatschappelijke sturing. Het
onderzoek naar duurzame energie (gestart rond 1970) en naar het meten van luchtverontreiniging (gestart in 1966) werden in de jaren 1976-1978 beeindigd. Ook
bestond er een zogenaamde futurologie-groep, die in 1980 werd afgebouwd. Tenslotte werden wetenschappelijk zeer uitdagende onderwerpen als magnetische bellen
en supergeleiding in 1982 respectievelijk 1988, stopgezet toen bleek dat er na
enige jaren nog altijd geen be lang stelling voor getoond werd vanuit de PD'S.37
Toen in de eRe van 1980 door Pannenborg gemeld moest worden dat het concern werkelijk in ernstige problemen verkeerde en dat het zeer noodzakelijk was
dat de researchorganisatie een meer op de PD 's gerichte houding aannam, werd de
grondslag gelegd voor de zogenaamde Review Meetings. Niet Pannenborg zelf,
maar zijn opvolger in de Raad van Bestuur, dr. George van Houten, die in 1983
aantrad, begon met de uitvoering van deze meetings, waarin jaarlijks het researchprogramma doorgesproken werd met vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur en van de PD 's. Deze meetings werden tevens gebruikt om te bespreken hoe
in de praktijk meer op de PD-belangen gerichte research zou moeten plaatsvinden.
36 'Bespreking Raad van Bestuur met Philips Concern Research' , rapport gedateerd 13
maart 1979, PCA.
37 De gegevens over opkomst en ondergang van de genoemde groepen zijn ontleend aan
de Concern Research Programmes (in de wandelgangen de 'blauwe boeken' genoemd)
van de betreffende jaren.
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Een uitgesproken voorbeeld van een plaats binnen het lab waar zulke research
plaatsvond, was het in 1963 gestarte projectcentrum in het nabij Eindhoven gelegen dorp Geldrop. Hier werden projecten uitgevoerd, waarbij niet aileen onderzoekers van het Nat.Lab. betrokken waren, maar ook medewerkers vanuit de PD's.
In allerlei opzichten had dit centrum een voorlopersrol. Dat blijkt aileen al uit het
feit dat het werd opgericht in een tijd, waarin de druk om meer PD-gericht te
werken in het Nat.Lab. nog niet eens aanwezig was. Maar ook toen die druk er wei
was, werd er in Geldrop samengewerkt met PD's op een manier die lange tijd
uniek was voor het Nat.Lab. In 1970 startte het project waarmee dit centrum wellicht het meest bekend geworden is, namelijk het werk aan de Astronomische Nederlandse Satelliet, de ANS . Hierin werkte het Nat.Lab. niet aileen samen met
PO 's, maar ook met partijen buiten Philips (met name Fokker). Het projectcentrum in Geldrop was echter een te uitzonderlijk gebeuren om samenwerking met
de PO 's binnen de gehele researchorganisatie te bevorderen. Oaarom werden vanaf 1987 lOgenaamde transferprojecten in het leven geroepen. Het idee hiervoor
was afkomstig van dr. Piet Kramer, die toen de internationale researchcoordinator
was 38 . Transferprojecten waren researchactiviteiten met betrekking tot onderwerpen die geacht werden in fase van overdracht naar de fabrieken te verkeren. In
1988 waren al plannen voor 72 van zulke projecten opgesteld. 39 Van Houten maakte
in datjaar bekend dat hij streefde naar een aandeel van 25% van zulke projecten in
de totale researchinspanning. 40 AI spoedig bleken echter nogal wat transferprojecten te lijden onder het ontbreken van een financieel en business plan. De financiele
aspecten van industrieel onderzoek zat de onderzoekers blijkbaar nog weinig in
het bloed. Aile pogingen tot meer businessgeorienteerde research waren dus weinig vruchtbaar geweest.
Het was dan ook achteraf gezien niet verbazingwekkend dat er van hogerhand
ingegrepen lOU worden. Oat gebeurde toen in 1989 door Van Houten namens de
Raad van Bestuur aan de researchdirectie meegedeeld werd dat men voornemens
was om de financiering van het Nat.Lab. ingrijpend te gaan wijzigen. In plaats van
de volledige financiering uit het centrale budget van het concern te ontvangen, lOU
de researchorganisatie voortaan tweederde van haar budget moeten verwerven door
aan de PO's contractresearch aan te bieden . Oit lOU de PO 's een directe invloed
geven op de researchactiviteiten en het Nat.Lab. dwingen om zich te richten op de
divisiebelangen. Slechts een derde van de onderzoeksinspanning lOU nog 'vrij te
besteden' zijn. Het merendeel van de researchgelden lOU besteed gaan worden om
op afroep van de PO's kennis op specifieke gebieden aan te leveren. Oit betekende
38 Zijn voorganger was dr. Eddy de Haan, die een belangrijke rol vervuld heeft in het op
een lijn krijgen van de activiteiten van het Nat.Lab. en de buitenlandse researchlaboratoria . De Haan was ook een van de hoofdrolspelers in de ontwikkeling van het Plumbicon.
39 Verslag Research Directors ' Conference January 1988, PCA.
40 Verslag Research Directors ' Conference June 1988, PCA.
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een ingrijpende verandering ten opzichte van het verleden. Zoals we in de vorige
paragraaf zagen, kon het Nat.Lab. soms jarenlang werken aan iets waar geen enkeIe PD belangstelling voor toonde. Zoals aan de hand van de VLP gei'llustreerd kan
worden, betekende dit dat het Nat.Lab. vaak een product bijna helemaal zelf ontwikkelde en het pas wilde overdragen als het 'af' was.
Met de komst van de contractresearch werd de rol van het Nat.Lab. bescheidener wat betreft het ontwikkelwerk, want hiervan hadden de PD's de leiding. Dit is
goed te zien aan het geval van de Compact Disc. Het initiatief hiertoe kwam niet
van het Nat.Lab. zoals in het geval van de VLP, maar van een PD (te weten Consumer Electronics, die in 1977 het Compact Disc Development Lab opzette). Het
Nat.Lab. werd ingeschakeld om specifieke kennis over optische opslag van data
en verwerking van digitale data aan te leveren. Deze kennis had het Nat.Lab. beschikbaar dankzij het VLP-project. In plaats van kartrekker (van de algehele ontwikkeling) zoals bij de VLP, fungeerde het Nat.Lab. nu als toeleverancier (van
kennis) aan de PD. De waarde van het Nat.Lab. was de grote diversiteit aan met
elkaar samenwerkende disciplines, die in dit centrale laboratorium bijeengebracht
waren.41
Een uitzondering op de regel vormde het Mega-project, waarvoor in 1983 de
financiele grondslag geJegd werd door een samenwerking tussen Philips en Siemens met geldelijke ondersteuning van de Europese Commissie (EC), en dat in
1989 op dramatische wijze eindigde. Doel van het project was om submicron ICtechnologie te ontwikkelen. Philips zou in dat kader een l-Mbit statische Random
Access Memory (RAM) IC ontwikkelen en Siemens een dynamisch equivalent
daarvan. De aanbesteding door de EC was aangegaan met de PD Elcoma (Elektri sche Componenten en Materialen), maar de uitvoering ervan was door de PD uitbesteed aan het Nat.Lab. (het was dus eigenlijk contract research 'avant-la-lettre') . Het project werd groots aangepakt en op het Nat.Lab. terrein verrees een
speciaal gebouw om dergelijke IC's te produceren. Van daadwerkeJijke ingebruikname van dit gebouw is het niet eens gekomen, want spanningen binnen de PD en
onzekerheden over de toepassingsmogelijkheden van de IC's leidden ertoe dat het
project abrupt beeindigd werd. Er zijn verhalen over medewerkers die in die dagen 's morgens waren aangenomen en dezelfde middag met hun ontslagbriefhuiswaarts keerden. 42 Het Mega-project werd zodoende een van de moeilijkst te verwerken calamiteiten in de geschiedenis van het Nat.Lab.

41 J. Lang, Das Compact Disc Digital Audio System. Eind Beispieljilr die Entwicklung
hochtechnologischer Konsumelektronik (Aachen 1996).
42 Interview met de heer N.J.P. Peters, voormalig assistent op het Nat.Lab. bij de betreffende IC-technologie-groep, 20 januari 1988.
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Om de contractbesprekingen met de PO's te ondersteunen werden vanaf 1990 in
de researchorganisatie zogenaamde R-PO-coordinatoren benoemd en in de PO 's
werden als hun tegenspelers de zogenaamde Chief Technology Officers (CTO's)
aangesteld. Al meteen bleek echter dat de PO 's niet stonden te springen om contracten te ondertekenen. In de eerste plaats zagen zij het Nat.Lab. vaak nog als
concurrent van hun eigen laboratoria, en in de tweede plaats moesten zij aIle financiele zeilen al bijzetten om hun eigen activiteiten te kunnen bekostigen. De opvolger van Kramer als internationale researchcoordinator, dr. Kees Bulthuis, moest in
1990 een bezuinigingsplan opstellen en uitvoeren dat er niet om loog. In drie jaar
tijd moesten de uitgaven met 120 miljoen gulden omlaag gebracht worden. 43 Als
' beloning ' werd het researchbudget echter gespaard in de Centurionoperatie, die
concernbreed werd uitgevoerd in de jaren 1990-1992. Die operatie betekende voor
de researchorganisatie vooral een mentale omslag naar meer PD-gericht denken.
In dat kader werd vanaf 1992 ook kwaliteitszorg ingevoerd, met bijbehorende
methodieken als 'portfolio plots ' en 'technology roadmaps', instrumenten die tot
dan in het algemeen voor een researchorganisatie zeer ongebruikelijk waren en in
feite ontstaan waren in een context van herhaalbare activiteiten met een grote mate
van voorspelbaarheid. Researchactiviteiten zijn dat meestal niet, maar dat verhinderde de concernleiding niet om toch kwaliteitsmanagement af te dwingen als middel
om tot een betere voorspelbaarheid en kostenbeheersing te komen .
Toen Frank Carruba, opvolger van Van Houten in de Raad van Bestuur, in 1993
een terugblik gaf op de turbulente jaren 1989-1993, gaf hij te kennen dat hij deze
als overgangsjaren zag en dat volgens hem het Nat.Lab. een nieuw taakprofiel in
het concern gevonden had . Oaarmee eindigde voorlopig de lange weg naar wederzijds commitment tussen het Nat.Lab. en de PO 's.

5. De dynamiek van de Nat.Lab. organisatie
Terugkijkend op 80 jaar Nat.Lab.-geschiedenis kunnen we concluderen dat de inhoud van het onderzoeksprogramma steeds weer heeft 'meegeademd' op de tijdgeest. In de loop van de twintigste eeuw is het Nat.Lab. uitgegroeid tot het gerenommeerde industriele laboratorium zoals we dat nu nog kennen. De plaats die dit
grote researchinstituut innam in de Philips-organisatie, stond centraal in dit artikel. Op essen tie Ie momenten bleken de Nat.Lab.-ers , onder aanvoering van de
verschillende directeuren, in staat antwoord te geven op de vraag naar de aard van
het onderzoek en de positionering van het Nat.Lab. in de Philips-organisatie als
geheel.

43 Economising Plan, gedateerd 19 maart 1979, PCA.
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Veranderende omstandigheden binnen Philips, zoals de invoering van een nieuw
productenbeleid en de opbouw van een divisiestructuur, dwongen de Nat.Lab.directie zich steeds weer te bezinnen op de inhoud van het eigen onderzoeksprogramma. Daarbij was de verhouding tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek versus productgericht toegepast onderzoek voortdurend onderwerp van
discuss ie, zij het dat die discussie in de verschillende perioden in verschillende
termen werd gevoerd. Ook, en zeker niet in de laatste plaats, zorgden veranderingen in de sociale en economische context buiten Philips voor discussies over de
rol van onderzoek binnen het concern. Juist vanwege de veranderingen in de tijdgeest en de dynamische sociaal-economische context waarin het Nat.Lab. functioneerde, is het onmogelijk een algemene conclusie te geven van de oplossingen die
men binnen Philips vond om tot een goede afstemming tussen fundamenteel onderzoek en product gericht onderzoek te komen. Vandaar dat we van elke periode
afzonderlijk willen aangeven welke afwegingen binnen Philips plaats von den om
een oplossing te vinden voor dit complexe vraagstuk.
De eerste peri ode begint in 1914 toen Holst naar Philips kwam . Hij werd door
Gerard en Anton Philips gesteund in zijn inspanningen het Nat.Lab. uit te bouwen
tot een volwaardig onderzoeksinstituut. Daarbij sloot hij aan bij hun wensen om
Philips te helpen bij het oplossen van complexe problemen aan de bestaande gloeilamptechnologie en vanaf de jaren twintig met het realiseren van het diversificatiebeleid. Het Nat.Lab. groeide in de peri ode onder Holst uit tot een leverancier
van kennis, octrooien en producten waar de organisatie om vroeg. Ais geen ander
bleek Holst in staat individuele onderzoekers aan zich te binden door een cultuur
te creeren waarin wetenschappelijk onderzoek een kans kreeg. Hij deed dat zonder het bedrijfsbelang uit het oog te verliezen - hij hamerde er dan ook voortdurend op dat de rol van het Nat.Lab. toch vooral was de wensen van de concerndirectie in te willigen. Van die wensen was Holst goed op de hoogte, niet in de laatste
plaats vanwege de korte communicatielijnen en de informele contacten die het
bedrijf in deze periode kenmerkten.
Geheel anders lag dat in de tweede peri ode waarin Casimir aan het bewind
was. Casimir werd lab-manager toen de periode van wederopbouw na de oorlog
begon, die gevolgd werd door economische opbloei. Hij speelde als manager in op
het welhaast ongebreidelde optimisme in de wetenschap die de eerste decennia na
de Tweede Wereldoorlog kenmerkte. In dit klimaat was het voor hem mogelijk om
zich bezig te houden met wetenschappelijke vraagstukken en met technologische
vraagstukken waarvoor niet direct een vraag vanuit de rest van het Philipsconcern
bestond. De structuur van die onderneming was direct na de Tweede Wereldoorlog ingrijpend gewijzigd waardoor het Nat.Lab. als zelfstandig bedrijfsonderdeel
geisoleerd kwam te staan van de rest van Philips. Bovendien werd de interne
Nat.Lab.-structuur sterk geformaliseerd, zodat onderzoekers functioneerden in een
strikte hierarchie van assistent-onderzoeker-groepsleider. Paradoxaal genoeg gaf
Casimir zijn medewerkers een vrijwel ongebreidelde vrijheid om zelfstandig (wel-
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iswaar in groepsverband) aan een breed scala van onderwerpen te werken. Deze
positionering leverde echter tal van spanningen op die pas echt manifest werden
aan het eind van Casimirs termijn. Aan de vooravond van een economische teruggang die zich in de jaren zeventig en tachtig zou voltrekken, nam Casimir afscheid
van het Nat.Lab. dat onder zijn leiding was uitgegroeid tot een wetenschappelijk
instituut van wereldformaat. Tegelijkertijd verliet hij een bedrijfsonderdeel dat op
gespannen voet stond met andere delen van de Philips-organisatie waar het in de
komende jaren op aangewezen zou zijn.
Op het moment dat Pannenborg als opvolger van Casimir aantrad als lab-manager, werd hij geconfronteerd met het begin van een economische recessie. Waar
Casimir ruimte kon geven aan fundamenteel en langlopend onderzoek, zag Pannenborg zich mede door de economische teruggang genoodzaakt de binding van
de research aan de activiteiten van de divisies veel strakker aan te trekken. Opnieuw moest het Nat.Lab. zich bezinnen op haar rol en positie binnen het concern.
In deze situatie ging Pannenborg op zoek naar een balans tussen het benutten van
de kerncompetenties van het Nat.Lab. en de problemen die de Philips Product
Divisies graag opgelost zagen. Tegelijkertijd werden de middelen gaandeweg Pannenborgs periode ingekrompen , zodat uiteindelijk in 1989 slecht een derde van
het totale Nat.Lab.-budget vrij te besteden was, terwijl het overige deel bij de PD's
geacquireerd diende te worden door het aanbieden van contracten. Op dat moment
had Van Houten de leiding overgenomen. Pannenborg had het Nat.Lab. door een
lastige periode geloodst, en onder het bewind van Van Houten werd uiteindelijk de
contractresearch binnen Philips ingevoerd.
Concluderend kunnen we stellen dat, ondanks de ingrijpende veranderingen in
de rol en de interne structuur, het Nat.Lab. al die jaren onder leiding van verschillende managers heeft gefunctioneerd als leverancier van kennis voor het Philipsconcern. Die kennis was noodzakelijk voor Philips om uit te kunnen groeien tot
een productgeorienteerd bedrijf dat opereerde in een technologisch geavanceerde
markt. Zonder vallen en opstaan ging dat niet. Alhoewel elke fase haar eigen kenmerken en problemen had , kwam een probleem voortdurend terug : hoe vinden we
de balans tussen wetenschappelijk onderzoek en productontwikkeling.44 Afhankelijk van de omstandigheden binnen en buiten het bedrijf heeft elke Nat.Lab.-manager daar een eigen antwoord op proberen te geven. De con stante die we tijdens de
analyse van de Nat.Lab.-geschiedenis hebben ontdekt, is dat het in de loop van de
44 De afstemming tussen het onderzoek en de productie moest voortdurend letterlijk

worden 'uitgevonden'. Deze conclusie spoort met de bevindingen van de bedrijfshistoricus Dennis. Zie: M.A. Dennis, ' Accounting for Research: New Histories of Corporate
Laboratories and the Social History of American Science' , in: Social Studies of Science 17
(1987) 479-518. Zie ook: L. Galambos, 'The American Economy and the Reorganization
of the Sources of Knowledge' , in: A. Oleson en 1. Voss (red.), The Organization of Knowledge in Modern America /880-1920 (Baltimore 1979) 269-282.
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twintigste eeuw voortdurend kennis aanleverde voor Philips als geheel. Daarbij
richtten de lab-managers zich op een breed scala aan disciplines en yond het onderzoek onder een dak, in een modern onderzoekslaboratorium plaats. Terwijl de
taken als het uitvoeren van fundamenteel onderzoek en ontwikkelwerk 'meeademden' op de veranderende omstandigheden binnen en buiten Philips, was het deze
factor die zorgde voor continulteit.

XIV

Organisatie van wetenschap: op weg naar een nationaal wetenschapsbeleid
MARIAN VAN DE GOOR

l. Inleiding

'Wij kunnen het niet langer aan politici overlaten' stelde Nobelprijswinnend penicilline onderzoeker Ernst Chain in 1945 in reactie op president Trumans uitspraak
dat wetenschappers beslissingen over het gebruik van atoomwapens aan politici
moesten overlaten. Chains uitspraak reflecteerde het sentiment van vele wetenschappers over de gehele wereld. Ook in Nederland werd het idee dat wetenschappers politieke verantwoordelijkheid moesten nemen breed gedragen. Chains leus
werd in Nederland overgenomen door een grote groep geengageerde wetenschappers die zich in 1946 verenigden in het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers. Karakteristiek voor deze groep wetenschappers was dat zij van mening
was dat wetenschap een positieve bijdrage kon leveren aan de naoorlogse samenleving, dat wetenschap en wetenschappers een bijdrage konden leveren aan de
oplossing voor zowel de materiele als de ethische probIemen waarmee de Nederlandse naooriogse samenIeving zich geconfronteerd zag. l
Zoals Geert Somsen in zijn artikel ' WaardevoIIe wetenschap ' heeft laten zien,
was deze politieke betrokkenheid van wetenschappers na de oorlog geenszins nieuw,
ook voor en tijdens de ooriog waren wetenschappers begaan met het vraagstuk van
de rol van wetenschap in de samenIeving. Na de Tweede Wereldoorlog werd dat
aIleen maar versterkt. VeIe brochures en artikelen gingen in op de vraag 'Wat is de
rol van wetenschap in de samen leving?'. Deze vraag speelde steeds een roI als
wetenschappers spraken over de crisis van de universiteit, de reorganisatie van het

Leo Molenaar, 'Wi) kunnen het niet langer aan de politici overlaten ': De geschiedenis
van her Verbond van Wetenschappeli)ke Onderzoekers (VWO) 1946-1980 (Delft 1994).
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hoger onderwijs, de vrijheid van wetenschap, de verschillen tussen alfa's en beta's
en de organisatie van het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek. 2
Wat opvalt aan de discussies rond dit thema is dat er twee visies bestaan over de
waarde die wetenschap heeft voor de maatschappij. In de eerste visie wordt wetenschap voornamelijk gezien als een economische factor, als de motor van techniek
en industrie. In de tweede visie is wetenschap een cultuurfactor. Wetenschap is in
die visie een waarde op zich, die bijdraagt aan de bevrediging van de nieuwsgierigheid van de mens . De ene visie sluit de andere niet noodzakelijkerwijze uit,
maar welk van de twee men het belangrijkst vindt heeft grote invloed op het standpunt dat men inneemt in de hierboven genoemde discussie over de rol van wetenschap in de samenleving.
Wetenschappers zelf erkenden beide waarden van wetenschap en waarschuwden ervoor dat de overheid uit moest kijken de ene waarde niet boven de andere te
stellen. Socioloog Sjoerd Hofstra verwoordde het als voIgt: 'De waarde en het
doel der wetenschap liggen niet in haar onmiddellijk praktisch nut, al kan dit nut
zeer belangrijk zijn. De wetenschap bezit echter voor de cultuur een hogere nuttigheid, namelijk als orgaan, dat de idee der rationaliteit en den zin voor waarheid
levend houdt' .3 Hofstra hield hiermee geen pleidooi voor ongebreidelde, ongebonden zui vere wetenschap maar voor een wetenschapper die vrij gelaten wordt in
de keuze van zijn onderzoek en die de verantwoordelijkheid draagt voor de resultaten van zijn wetenschap. De hoogleraar fysische chemie uit Leiden C.J.F. Bottcher
vergelijkt het beperken van de wetenschap tot dat onderzoek waaruit spoedig praktisch bruikbare resultaten te verwachten zijn, met het slachten van de kip die de
gouden eieren legt. Yoor veel wetenschappers is het immers die zuivere natuurwetenschap die de motor is, het kennisreservoir waaruit de techniek kan putten, zo
stelde hij .4
Dit artikel gaat in op de ontwikkeling van een wetenschapsbeleid in Nederland. In
de bestaande Iiteratuur spreekt men pas van 'wetenschapsbeleid' als er sprake is
van een expliciet wetenschapsbeleid, zoals bijvoorbeeld beschreven door F.H.
Brookman in zijn boek The making of a science policy. s Expliciet wetenschapsbe2 G. Somsen , ' Waardevolle wetenschap. Bespiegelingen over natuurwetenschap, moraal samenleving in de aanloop van de doorbraakbeweging', in: Gewina 24 (2001) 207224. V gl. ook Arie Rip en Egbert Boeker, 'Scientists and social responsibility in the Netherlands ', in : Social Studies of Science 5 (1975) 457-484.
3 S. Hofstra, ' De verantwoordel ijkheid der wetenschap ten opzichte van de cultuur ', in:
Het Kouter (1940) 270-283 , 282.
4 C.J.F. Bottcher, Chemie en Maatschappij. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van
het ambt van hoogleeraar in de physische scheikunde aan de Rijksuniversiteil te Leiden
opJ6mei1947(Leiden 1947) 13.
5 Zie in het bijzonder: A.E. Kersten, Een organisatie van en voor onderzoekers. ZWO
J947- J 988 (Assen 1996); Molenaar, Wij kunnen het niet langer aan de politici overlaten;
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leid voldoet volgens Brookman aan een aantal voorwaarden. Ten eerste moet de
overheid een overkoepelende structuur van toewijzende, coordinerende en adviserende instellingen voor de conservering, verspreiding en creatie van wetenschappelijke kennis gecreeerd hebben. Ten tweede noemt Brookman de implementatie,
door de overheid, van een wetenschapsplan met behulp van een coherente set beleidsinstrumenten en de laatste voorwaarde is de aanwezigheid van een consistent
wetenschapsbeeld dat gebaseerd is op een werkbare consensus tussen de verschillende belangengroeperingen in de maatschappij , die er allemaal stuk voor stuk
andere ideeen met betrekking tot wetenschap op na houden. 6
Gebaseerd op deze definitie van wetenschapsbeleid komt Brookman tot de concIusie dat er voor 1963 in Nederland geen sprake was van een expliciet wetenschapsbeJeid. Pas na 1963 toen het kabinet Marijnen een ' krachtig nationaal wetenschapsbeleid' zegde te gaan voeren en de aanzet gedaan werd tot de oprichting
voor de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid spreekt men in de bestaande
literatuur over wetenschapsbeleid.
Dat de ontwikkeling van het wetenschapsbeleid in de jaren veertig en vijftig nog
niet geheel van de grond kwam is volgens Brookman te wijten aan de grote terughoudendheid die er in Nederland bestond als het aankwam op 'overall-planning'
oftewel een sterk regulerende overheid. Wat Brookman zegt wordt door Molenaar
in 'We kunnen het niet Langer aan de poLitici over Laten ' onderschreven. Volgens
Molenaar wordt in Nederland in het begin van de jaren zestig het idee van de
autonome wetenschapsbeoefening meer en meer losgelaten.7
Dat er geen 'beleid' gevoerd werd met betrekking tot wetenschap in Nederland
wil echter niet zeggen dat de Nederlandse overheid geen ideeen had over de rol
die wetenschap in de samenleving moest spelen of zelfs dat ze geen maatregelen
nam om die ideeen te verwezenlijken. Dat gebeurde zeker wei , ook voor 1963.
Volgens Alberts is het beter om in de periode v66r 1963 te spreken over politiek of
zelfs actieve politiek daar waar het gaat om de handelswijze van de overheid ten
opzichte van de wetenschap.8 'Het is mijn mening dat men "politiek" hier zeker
niet moet opvatten als contrasterend met 'beleid', alsof er sprake was van ad hoc,
visieloos handelen van de overheid. De periode voorafgaand aan het ontstaan van

F.H. Brookman , The making of a science policy. A historical study of the institutional and
conceptual background to Dutch science policy in a west-European perspective (Amsterdam 1979) ; G. Alberts iaren van berekening. Toepassingsgerichte initiatieven in de Nederlandse wiskundebeoefening 1945-1960 (Amsterdam 1998); P.E. de Hen Actieve en reactieve industriepolitiek in Nederland. De overheid en de ontwikkeling van de Nederlandse
industrie in de jaren dertig en tussen 1945 en 1950 (Amsterdam 1980) en J. Faber Kennisverwerving in de Nederlandse industrie 1870-1970 (Amsterdam 2001) .
6 Brookman, The making of a science policy, 324.
7 Molenaar, Wi) kunnen het niet langer aan de politici overlaten, 432 .
8 Alberts, iaren van berekening, 46-50.
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een expliciet, gei"nstitutionaliseerd wetenschapsbeleid had de regering weI degelijk een visie op wetenschap en wat haar rol in de samenleving zijn moest. Juist
door die visie bleef een sterk overheidsingrijpen achterwege. Het omgekeerde, dat
het sterke overheidsingrijpen uitbleef door een gebrek aan visie, was niet het geval.
In dit artikel zal ik trachten te laten zien welke visie van wetenschap er in de
periode voor 1963 (het 'officiele' begin van het wetenschapsbeleid) bij zowel de
regering als de betrokken wetenschappers heerste. Dit zal ik doen aan de hand van
de gevoerde politiek op de twee verantwoordelijke departementen, het Ministerie
van Economische Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen.Vervolgens gaat het artikel in op de notie wetenschapsbeleid zoals die midden jaren vijftig van de vorige eeuw opgang deed.

2. Toegepast-wetenschappelijk onderzoek
In 1930 werd door de Nederlandse regering besloten tot de instelling van een
'Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO),.
De taak van de Centrale Organisatie TNO was te bevorderen dat het toegepast
natuurwetenschappelijk onderzoek op de meest doelmatige manier dienstbaar werd
gemaakt aan het algemeen belang. Ze coordineerde de samenwerking op het gebied van het toegepast onderzoek en was het orgaan waardoor de overheid contact
onderhield met de industrie. Er werden ook bijzondere organisaties in het kader
van TNO opgericht, die coordinerende taken hadden binnen op eigen wetenschappeJijk-technisch gebied. In 1967 waren er vier van dit soort bijzondere organisaties: de Nijverheidsorganisatie TNO (1934), de Voedingsorganisatie TNO (1946),
de Rijksverdedingsorganisatie TNO (1946) en de Gezondheidsorganisatie TNO
(1948). Tijdens de eerste jaren van haar bestaan en tijdens de oorlog was de rol
van TNO marginaal. Na de Tweede Wereldooriog, toen in het kader van de wederopbouw gekozen werd voor ge"intensiveerde industrialisatie, en dus de overheidssteun voor TNO sterk toenam, nam de belangrijkheid van TNO toe .9
Herstel en Vernieuwing
Na de Tweede Wereldoorlog moest er in Nederland vee I gebeuren om het land er,
financieel en econornisch, weer bovenop te krijgen. Het land was leeggeplunderd,
er was geen voedsel, geen industrie, geen handel, geen nijverheid en geen trans-

9 H.W. Julius, 'Scientific policy in the Netherlands' In: Minerva. A review of science,
learning and policy (1967). Zie over de beperkte rol van TNO voor de Tweede Wereldoorlog het artikel van Jasper Faber in dit jaarboek.
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portmiddelen. Complete fabrieksinstallaties en zelfs complete laboratoria waren
door de voormalig bezetter naar Duitsland gesleept. IO Bovendien ontbrak het Nederland aan de middelen om al die dingen te vervangen. De vernieuwing van de
economische structuur werd door de nieuwe regering Schermerhorn-Drees die na
de oorlog aantrad, vooral gezocht in ge"intensiveerde industrialisatie. Het was tijdens de oorlog al duidelijk geworden dat er in de niet-bezette landen op velerlei
terreinen meer vooruitgang was geboekt dan in Nederland; met name in de radaren computertechniek, chemische technologie, kernenergie en raketstuwing .
De overheid vreesde voor een te grote achterstand en ondernam stappen om
deze kloof te verkleinen. Daarbij deed zij een appel op wetenschap en wetenschappers. Gesteld werd dat op termijn de opbouw zou afhangen van het slagen
van de industrialisatie en deze was, zo stelde men, op haar beurt afhankelijk van
het gehalte van de research in Nederiand. 11
Dat het de regering overduidelijk was dat de ontwikkeling van de Nederlandse
wetenschap van cruciaal belang was voar de economische ontwikkeling bleek al
in 1945 toen Schermerhorn in een radiorede zei: 'De regering acht het van het
grootste belang, juist vanwege de grate achterstand, die in onze technische en
wetenschappelijke outillage op menig gebied is ontstaan, onderzoekingsarbeid naar
de technische, economische, sociale en culturele aspecten van de praduktie zo
sterk mogelijk te bevorderen. Het natuurwetenschappelijk onderzoek, de verbetering van bestaande en het op de markt brengen van nieuwe produkten, verlaging
van de kostprijs mede door sociaal beheerste rationalisatie, uitgebreide markt- en
behoefte-analyse zijn als evenzoveel elementen van een technisch wetenschappelijke outillage van ons economisch leven onmisbaar, wil Nederland op den duur
een vooraanstaande plaats in de kwaliteitsproduktie behouden' .1 2
De afbraak van de oorlogseconomie, het terugdringen van de distributie en het
weer op gang brengen van de meest noodzakelijk geachte industrie hadden echter
de hoogste prioriteit voor het departement Handel en Nijverheid. De leiding van
dat departement was sinds het aantreden van het kabinet Schermerhorn-Drees in
handen van ir. Hein Vos, mede-auteur van het in 1935 verschenen Plan van de
Arbeid en groot voorstander van een dirigistisch economisch beleid. Na verloop
van tijd kon de minister zich richten op het uitzetten van de grotere lijnen van het
beleid: planning van de economie en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie hadden zijn grate belangstelling. 13 De oprichting van het Centraal Planbureau in 1945
10 FJ.FM. Duynstee en J.Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees. 24 juni 1945-3
juli 1946 (Assen, 1977) I, 15.
II W.J. Dercksen , 1ndustrialisatiepolitiek rondom de jaren vijftig: een sociologisch-economische beleidsstudie (Assen en Maastricht 1986) 191.
12 Wilhelmina koningin der Nederlanden en W. Schermerhorn, Herstel en vernieuwing:
radiotoespraken van H.M. Koningin Wilhelmina en W Schermerhorn op 27 juni 1945
(Rotterdam 1945) 15-16.
13 De Hen , Actieve en re-actieve industriepolitiek, 267.
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staat in die traditie. Dit instituut, geleid door Jan Tinbergen, Vos' mede-auteur aan
het Plan van de Arbeid, was bedoeld om zich bezig te gaan houden met economische planning, maar al snel werd duidelijk dat Tinbergen en Vos aan aile kanten
werden tegengewerkt in dit voornemen. Toen het CPB daadwerkelijk werd opgericht in 1947 hadden de opvolgers van Vos en het nieuwe parlement de wet zodanig gewijzigd dat het CPB van een beleidsvormend orgaan was teruggebracht tot
een adviesorgaan.14 Weliswaar een met groot gezag, maar toch met minder macht
dan oorspronkelijk de bedoeling was geweest.
Industrialisatie was op het ministerie van Handel en Nijverheid een taak van het
directoraat Handels en Industrieel Beleid. Binnen dat directoraat was een afdeling
Technisch Economische vraagstukken, ook weI HIT genoemd. 15 Als hoofd van
die afdeling werd onder Vos de chemicus G.A. Kohnstamm aangewezen. Kohnstamm was afkomstig van de researchafdeling van de Bataafsche Petroleummaatschappij (Shell).16
Kohnstamms afdeling onderhield nauwe contacten met het bedrijfsleven. In het
begin was haar primaire taak een soort 'negatieve industrialisatiepolitiek' . Via het
toekennen en onthouden van vergunningen voor bepaalde bedrijfstakken werd
getracht de opbouw van het productieapparaat in een bepaalde richting te sturen.
Maar voor langere termijn was dit middel niet geschikt. Plannen voor een industrialisatiebeleid voor langere termijn konden in deze vroege periode echter niet
goed gerealiseerd worden omdat het aan gegevens omtrent de economische situatie ontbrak. Pas toen het CPB in 1947 de eerste nota Centraal Economisch Plan
presenteerde konden de medewerkers van HIT nauwkeuriger becijferen welke uitbreiding van het industriele apparaat in de komende tijd noodzakelijk was. Dat
deze gegevens eerder niet voorhanden waren wilde niet zeggen dat de medewerkers van het directoraat Handels- en Industrieel Beleid niet bezig waren zich een
beeld te vormen van het soort beleid dat zij voorstonden. Binnen de afdeling HIT
was men van mening dat stimulatie van de industrialisatie niet moest worden
afgedwongen. Kohnstamm en de zijnen wilden de nadruk leggen op particulier
initiatief.17 De taak van de overheid lag vooral in het creeren van gunstige randvoorwaarden: een gunstig ondernemingsklimaat, verbetering van de financieringsmogelijkheden, het schetsen van een planningskader en verbetering van de research. Maar deze ideeen kwamen na 1947 niet tot uitvoering to en Vos na de
verkiezingen plaats moest maken voor een nieuwe minister op Economische Zaken, Dr. G.W.M. Huysmans. 18
14 Duynstee en Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, 491-500
15 Handels en lndustrieel beleid: afdeling Technisch economische vraagstukken.
16 De Hen, Actieve en re-actieve industrialisatiepolitiek, 256
17 De Hen , Actieve en re-actieve industrialisatiepolitiek, 271-273
18 De naam van het departement veranderde van Handel en Nijverheid in Economische
Zaken.
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lndustrialisatiepolitiek
In 1946 waren de eerste verkiezingen na de oorlog en in plaats van een verder
vernieuwend kabinet kwam er een regering aan de macht dat het beleid van de
vooroorlogse kabinetten ging voortzetten. Met de komst van Huysmans werden de
plannen waaraan Kohnstamm en zijn medewerkers van de afdeling HIT werkten
in de la gelegd. Huysmans, een KVP-er, was niet gediend van lOveel overheidsbemoeienis. De eerste zin van de memorie van Toelichting op zijn begroting voor
1948 luidde dan ook: 'Gestreefd wordt naar een terugbrengen van de overheidsbemoeienis op economische gebied tot meer normale proporties' .19 Dat was duidelijke taal en Huysmans voegde ook de daad bij het woord.
Vanwege deze verschillen van inzicht verIiet Kohnstamm de afdeling HIT. 20
Enkele maanden na zijn vertrek publiceerde hij zijn beroemd geworden prae-advies - waarop hij in december 1947 ook promoveerde - waarin hij zich onomwonden uitsprak over het belang van wetenschappelijke research voor de industrialisatie van Nederland. 'Een van de grootste bottlenecks voor een krachtige
industrialisatie is een naar verhouding te zwakke en vooraI te veel versnipperde
research-activiteit in de NederIandse industrie.' Dat geldt voornamelijk voor de
werktuigbouwkundige sector, zei Kohnstamm, maar het geldt eigenlijk weI over
de gehele linie, uitzonderingen daargelaten. 'Research is tenslotte - statistisch
beschouwd - de combinatie van een kansspel met een behendigheidsspel. Tot op
het eind der 1ge eeuw waren de grote technische en wetenschappelijke vindingen
bijna volslagen individuele prestaties van reuzen in de wereld van de geest. Sinds
het begin der 20ste eeuw hebben de landen met de grootindustrie - Amerika en
Duitsland voorop - ons de weg gewezen om door teamwork, door paring van de
fantasie van enkelen aan de systematische toewijding en ijver van velen, een versnelling in de technologische vooruitgang te bereiken, die lOnder deze principiele
wijziging in methode van onderzoek ondenkbaar lOU zijn geweest. De atoombom
en de radar zijn voor ieder zichtbare triomphen van dit teamwork geworden; maar
achter de muren van ontelbare industriele en andere laboratoria in de wereld zijn
er iedere dag opnieuw dergelijke thriomphen-van-samenwerking - zij het van kleiner
forrnaat en van minder wereldschokkende uitwerking - te signaleren'. Maar het
bijeenkrijgen van een wetenschappelijk team dat in staat was om die wetenschappelijke arbeid te verrichten die kan leiden tot werkelijke vernieuwing kostte een
onderneming, zeker een kleine, vaak te veel geld. Kohnstamm zag hier een taak
weggelegd voor TNO. 21
19 De Hen, Actieve en re-actieve industrialisatiepolitiek, 273-274.
20 Kohnstamm vertrok naar Philips. Zie: De Hen, Actieve en re-actieve industriepolitiek,
274.
21 H.J. Frietema en G.A. Kohnstamm, Prae-adviezen over de vraag: Welke duurzame
structuurveranderingen hebben zich laatstelijk voorgedaan in de welvaartsbronnen van
ons land, in het bijzonder ten aanzien van landbouw en industrie? : In welke richting
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Hij pleitte ervoor dat ondernemers en overheid TNO een kans, en geld, gaven.
'Tenzij men een betere weg weet voor onze middelbedrijven om tot researchcentra te komen, groot genoeg, levend genoeg, practisch genoeg ingesteld en toch
fundamenteel genoeg om de handschoen op te rapen, die het buitenland ons toewerpt'. Kohnstamm benadrukte dat Nederland weI de research omarmen moest.
Immers het grondstoffentekort, het landbouwklimaat en de structure Ie oorlogsverliezen lieten geen enkele mogelijkheid open voor economisch herstel op basis van
andere factoren dan de door hem genoemde 'human factor'. Kohnstamm waarschuwde dat de sterkste economie zou overwinnen en sprak de vrees uit dat die
van Nederland wei eens te licht zou kunnen worden bevonden, 'Tenzij we de weg
vinden, door eigen intellect en eigen fantasie en niet met gekochte know-how, om
uit de zondvloed van vernietiging en ellende, die over Europa is gekomen, op te
duiken, verjongd, strijdlustig en onverzettelijk. Is er een gebied aan te wijzen,
waar intellect en fantasie zo samenspelen als in de wereld der research?' 22
In oktober 1947 werd, onder auspicien van de Hoofdgroep Industrie en de Stichting voor de Landbouw, het zogenaamde Research-congres gehouden. In zijn toespraak maakte Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, S.L. Mansholt, duidelijk dat zijn ambtsgenoot Dr. Huysmans, die was verhinderd, intens
belangstellend was naar 'een bezinning op ons technisch en economisch kunnen'
waarvan het congres een voorbeeld was. Mansholt vervolgde met te zeggen dat de
Regering met belangstelling de beraadslagingen op het congres zou volgen en de
consequenties ervan afwachten. Hiermee gaf Mansholt blijk van het vertrouwen
dat de Regering had in de eigen mogelijkheden van wetenschappers en industrielen. 23
De opvolger van Huysmans, Prof. Dr. J.R.M . van den Brink (KVP) was meer
dan zijn voorganger geneigd om richting te geven aan de industrialisatie. Dit nieuwe bewind had mede tot gevolg dat de afdeling HIT geregeld van samenstelling en
naam veranderde totdat er in 1949 een apart directoraat-generaal voor de Industrialisatie kwam onder leiding van Dr. A. Winsemius. Van de Brink en Winsemius
namen de industrialisatie voortvarend ter had. Van den Brink besloot tot het uitbrengen van de zogenaamde Industrialisatienota's. De Industrialisatienota's van
Van den Brink poogden een 'overtuigend indicatiefbeleidsplan' weer te geven. In
de nota's van 1950, 1952 en 1958 werden zogeheten Industrialisatieschema's opgenomen. Deze schema's waren vijfjarenplannen. Ze gaven in globale termen aan

zullen als gevolg hiervan landbouw en industrie zich moeten ontwikkelen. teneinde een zo
groot mogelijke welvaart aan onze bevolking te verzekeren? (Den Haag 1947)138-139.
22 Frietema en Kohnstamm, Welke duurzame structuurveranderingen, 140-141.
23 Redevoeringen Research-Congres. 16 en 17 october 1947, 4.
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hoe de minister verwachtte dat de komende vijf jaren de industrie zich zou ontwikkelen en waar hij dacht dat extra investeringen nodig waren. 24
De eerste nota verscheen in 1949 en vertoonde enige overeenkomsten met de
plannen die HIT-directeur Kohnstamm in 1947 had gemaakt. Het omvatte een
Industrialisatieschema voor de jaren 1948-1952. Kern van het beleid was: 'Expansie van een aantal basisindustrieen, arbeidsintensieve 'traditionele bedrijfstakken
en industrieen van hoog gekwalificeerde (export)produkten. Voor deze laatste is
stimulering van onderzoek en ontwikkeling, opleiding van werknemers en import
van know how noodzakelijk'. Van den Brink stelde vast dat Nederland wat betreft
technische research een achterstand had ten opzichte van andere landen. Hij ging
verder met de mededeling dat de regering haar best zou doen deze achterstand
weg te werken , onder andere door stimu1ering en ondersteuning van TNO. Maar
ook door samenwerking van het bedrijfsleven met TNO te bevorderen. Want volgens van den Brink was deze samenwerking onmisbaar voor de industriele ontwikkeling.25
De eerste nota bestreek de periode 1948-1952 maar verscheen pas als bijlage bij
de begroting van 1950. De Nederlandse economie had toen al de wind in de zeilen
gekregen. In 1948 was de Marshall-hulp van start gegaan en ook in dat jaar was
het productiepeil van Nederland voor het eerst sinds de oorlog weer op het niveau
van voor de oorlog gekomen
De eerste industrialisatienota had de trend gezet voor de jaren tot en met 1952
en de tweede en derde nota waren dan ook slechts: 'Voortgangsrapporten aan parlement en volk: bijstellingen van het industrialisatieschema; kwantificeringen van
voorgenomen beleid, dat alert op de wisselende omstandigheden C... ) wil inspelen' .26

24 In de peri ode 1949-1963 verschenen er acht Industrialisatienota's. De eerste drie (in
1949, 1950 en 1951) onder gezag van Minister van de Brink, de volgende drie (1952,
1955 en 1958) onder gezag van Minister Zijlstra en de laatste twee (1960 en 1963) onder
gezag van Minister de Pous. Vgl. lR.M. van den Brink, Zoeken naar een 'Heilstaat'.
Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat. (Amsterdam 1984)
442.
25 Nota inzake de industrialisatie in Nederland Bijlage IV van de memorie van Toelichting op het Xde hoofdstuk (Economische Zaken) van de Rijksbegrotingvoor het dienstjaar
1950 ( Den Haag 1949) met name 36; Van den Brink, Zoeken naar een 'Heilstaat ', 444.
26 Van den Brink, Zoeken naar een 'Heilstaat ', 451; Minister van Economische Zaken
J.R.M. van den Brink, Tweede Nota inzake de Industria lisa tie van Nederland, Bijlage IV
van de memorie van Toelichting op het Xde hoofdstuk (Economische Zaken) van de Rijksbegrotingvoor het dienstjaar 1951 ( Den Haag 1950); Minister van Economische Zaken
J.R .M. van den Brink, Derde Nota inzake de Industrialisatie van Nederland, Bijlage IV
van de memorie van Toelichting op het Xde hoofdstuk (Economische Zaken) van de Rijksbegrotingvoor het dienstjaar 1952 ( Den Haag 1951).
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De vierde Industrialisatienota verscheen onder gezag van Van den Brinks opvolger, 1. Zijlstra. In deze nota werd het tweede indicatieve vijfjarenplan gepresenteerd. Dit plan bestreek de peri ode 1952-1957. De vijfde nota die drie jaar later
verscheen liet zien dat de industrialisatie zoals die in dat schema geschetst was,
voorspoedig verliep. Minister Zijlstra stelde echter wei in die nota dat, vanwege
de opkomst van nieuwe industrielanden, Nederland zich meer moest richten op die
goederen waar de concurrentie zich niet mee bezig hield. Nieuwe artikelen moeten
worden toegevoegd aan het assortiment en daarnaast moest in veel gevallen de
kwaliteit worden verbeterd. Een van de belangrijkste aandachtspunten van het beleid
van Zijlstra was de bevordering van de technisch-wetenschappelijke research. 'Door
het nieuwe researchwerk wordt immers de grondslag gelegd voor nieuwe ontwikkelingsmogeJijkheden van de industrie en voor verruiming van de technische kennis van industrielen' .27
In Constructie van een beeld merkte Jasper Faber eerder al op dat Zijlstra hier
een andere koers ging varen dan Van den Brink. Door wetenschap als een reservoir van mogelijke innovaties te zien en niet langer als een bron voor innovaties
verruimde Zijlstra het wetenschappelijk potentieel en onthief hij tegelijkertijd de
wetenschap enigszins van haar verantwoordelijkheid om met toepasbare vindingen te komen. In de vijfde Industrialisatienota schreef Zijlstra dat de noodzaak tot
research op dat moment klemmender was dan ooit. Hij was van mening dat in
Nederland het belang van speurwerk nog niet voldoende werd ingezien en spoorde
bedrijven aan gebruik te maken van de diensten van TNO. 28
Het derde vijfjarenplan werd gepresenteerd in de zesde industrialisatienota. Het
was beknopter van opzet dan zijn voorgangers. In de nota stonden veel aanmoedigingen aan het industriele bedrijfsleven. Het moest f1exibel zijn, aan research doen ,
efficient met toeleveranciers werken, zich speciali seren en een goede exportorganisatie opbouwen. Deze terughoudende houding was tekenend voor de attitude
van de regering ten opzichte van het Industrialisatiebeleid. Meer en meer trok de
overheid zich terug en liet het initiatief over aan het bedrijfsleven zelf. Wei nam
Zijlstra nogmaals de moeite de industrie te wijzen op de noodzaak van het weten-

27 Minister van Economische Zaken 1. Zijlstra, Vierde Nota inzake de Industrialisatie
van Nederland, Bijlage IV van de memorie van Toelichting op het Xde hoofdstuk (Econo mische Zaken) van de Rijksbegrotingvoor het dienstjaar 1953 (Den Haag 1952) met name
20.
28 1. Faber, Constructie van een Beeld. Verslag bijvakstage Chemie en Samenleving (Nijmegen 1994); Minister van Economische Zaken 1. Zijlstra, Vijfde Nota inzake de Industria lisa tie van Nederland, Bijlage IV van de memorie van Toelichting op het Xde hoofdstuk (Economische Zaken) van de Rijksbegrotingvoor het dienstjaar 1956 (Den Haag 1955).
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schappelijke speurwerk. Hij waarschuwde dat men anders een verlies van de concurrentiepositie zou riskeren. 29
Onder de volgende minister van Economische Zaken, lW. de Pous, verschenen
nog twee Industrialisatienota's. De zevende verscheen in 1960 pas na een verzoek
van de Tweede Karner. Het was een verslag van de eerste twee jaren van het Industrialisatieschema over de jaren 1957-1962. De achtste en laatste nota bevestigde
de voltooiing van de industrialisatie. De nota sprak aileen nog over een bevordering van het industriele klimaat en had niets 'taakstellends' meer. WeI ging de
Pous in deze industrialisatienota voor de laatste keer in op het belang van wetenschap en technologie voor de industrialisatie. Hij begon met te stellen dat 'de
snelle technische en economische ontwikkeling, welke zich in de gehele westerse
wereld sinds 1945 heeft voorgedaan, zou niet denkbaar zijn geweest zonder de
ongekend sterke groei van het natuurwetenschappelijk speurwerk en de technische
ontwikkelingsarbeid'. Maar toch was De Pous nog niet tevreden. Hij constateerde
dat Nederland minder geld uitgaf aan speurwerk (l ,5% van het BNP in Nederland
tegenover 1,8% in het Verenigd Koninkrijk en 2% in de Verenigde Staten) en hij
waarschuwde voor een negatief gevolg van deze situatie voor de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. De taak van de overheid zag De Pous in het
scheppen van mogelijkheden tot het doen van speurwerk. Daartoe verleende de
overheid steun aan diverse organisaties, zoals TNO en ZWO.30
Concluderend kan men zeggen dat, al sprak men in de eerste nota's nog slechts
over de stimulering van het technisch-wetenschappelijk onderzoek ten bate van de
industrialisatie, in de latere nota's werd uitgesproken dat het wetenschappelijk
onderzoek niet perse direct toepasbaar behoefde te zijn om nuttig te zijn voor de
Nederlandse industrie. Wetenschap werd gezien als leverancier van kennis waar
de industrie uit kan putten naar believen. Oat is ook de strekking van De Pous'
woorden als hij zegt dat hij erop wil wijzen 'dat het praktische nut van een bepaald
wetenschappelijk onderzoek a priori nooit vaststaat. Men loopt nu eenmaal altijd
zekere risico's. Dit kan echter nimmer de reden zijn om het speurwerk niet ter
hand te nemen. Het is immers een onloochenbaar feit, dat speurwerk - hoewel het
economisch nut daarvan niet nauwkeurig in geldbedragen kan worden nagerekend

29 Minister van Economische Zaken J. Zijlstra, Zesde Nota inzake de Industrialisatie van
Nederland, Bijlage IV van de memorie van Toelichting op het Xde hoofdstuk (Economische Zaken) van de Rijksbegrotingvoor het dienstjaar 1959 (Den Haag 1958).
30 Minister van Economische Zaken J.W. de Pous, Zevende Nota inzake de 1ndustrialisatie van Nederland, Bijlage IV van de memorie van Toelichting op het Xde hoofdstuk (Economische Zaken) van de Rijksbegrotingvoor het dienstjaar /96/ (Den Haag 1960); Minister van Economische Zaken l.W. de Pous, Achtste Nota inzake de Industrialisatie van
Nederland, Bijlage IV van de memorie van Toelichting op het Xde hoofdstuk (Economische Zaken) van de Rijksbegrotingvoor het dienstjaar /964 (Den Haag 1963) met name
38 .
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- de voornaamste drijfkracht vormt van de snelle technische en industriele ontwikkeling welke de westerse wereld doormaakt' .JI
Aile acht de nota's overziend, valt op dat het wetenschappelijk onderzoek in
eerste instantie (vanaf 1949) gezien werd als een essentieel instrument voor de
industrialisatie en later (vanaf 1952) voor de verbetering van de kwaliteit van de
Nederlandse industrie. Vanaf 1957 werd het wetenschappelijk onderzoek echter,
mede onder invloed van de shock die de lancering van de eerste Sovjet Spoetnik
veroorzaakte, gezien als de belangrijkste factor voor innovaties, voor doorgaande
economische groei en het handhaven van de internationale positie van de Nederlandse economie. Hiermee veranderde het belang van wetenschap voor de Nederlandse economie en de Nederlandse samenleving als geheel van zogezegd 'incidenteel', om een bijdrage te leveren aan het doen opleven van de Nederlandse
industrie, naar 'structureel', om een blijvend reservoir van wetenschappelijke kennis voor technische innovaties te vormen . Oat de wetenschap en industrie de leidende krachten moesten zijn in het bepaJen van de richting die de wetenschappelijke kennis op moet gaan, en niet de overheid, stond toen voor de meeste
betrokkenen vast.

3. Academische wetenschap
Direct na de Tweede Wereldoorlog werd ook op het ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen hard gewerkt aan vernieuwing. ' Wat onderwijs, kunsten en wetenschappen betreft, ligt het in de bedoeling der Regering, dat maatregelen zullen worden getroffen om dit departement te maken tot de centrale plaats,
vanwaar uit in de toekomst de volksopvoeding in den breedsten zin kan worden
bevorderd. Het onderwijs in de engere beteekenis des woords, de opvoeding in
den ruimeren zin en de zorg voor de Nederlandse beschaving zullen daartoe als
terreinen, welke afzonderlijk de grootste aandacht verdienen, niettemin nauw verbonden moeten zijn'. 32 Met deze uitspraak gaf Schermerhorn aan hoe hij en de
rest van zijn kabinet de positie van de wetenschappen zag: als een onderdeel van
een omvattend beleid, de zogenaamde 'actieve cultuurpolitiek'.
De pleitbezorgers van de actieve cultuurpolitiek verwierpen het idee dat de overheid een pas sieve en afwachtende houding aan zou moeten nemen. Volgens hen
had de regering het recht en de plicht ten aanzien van de cultuur om een weI doordacht en als een geheel overwogen, op eigen doeleinden gericht, beleid te voeren,
men benadrukte dat een bewust beleid overigens niet wilde zeggen dat de overheid
zelf aile touwtjes in de handen moest houden . Cultuurpolitiek betekende niet hetzelfde als staatscultuur.
31 Achtste nota inzake de industria lisa tie van Nederland, p. 45 .

32 Wilhelmina en Schermerhorn, Herstel en vernieuwing, 18.
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Als minister van OK&W, was Van der Leeuw meer dan bereid zijn verantwoordelijkheid voor de culturele ontwikkeling te dragen. Zijn departement stond in 1945
voor een aantal grote taken. Om die goed uit te kunnen voeren besloot Van der
Leeuw tot een reorganisatie van zijn departement, ook om lo plaats te maken voor
de portefeuille 'Wetenschap' die nieuw was toegevoegd aan het departement. Er
kwamen drie afdelingen: een voor het onderwijs, een voor de kunsten en wetenschappen en een voor de vorming buiten schoolverband. Aile drie kregen ze een
eigen directeur-generaal toegewezen.
Van der Leeuw zag het als de taak van de overheid om de distributie van kunst
en wetenschap te organiseren, lOdat overal waar deze verspreid dienden te worden
dat ook gebeuren kon. Om dit te verwezenlijken stelde Van der Leeuw een soort
' bedrijfschappen' voor, 'waarin de werkers, kunstenaars of geleerden, de verbruikers, het publiek, en de Overheid samen lOuden werken'. Want als een ding wei
duidelijk was geworden dan was het dat de wetenschap een politieke aangelegenheid van de hoogste orde is, aldus Van der Leeuw. ' En dat waarachtig niet op de
eerste plaats omdat zij ons een atoombom op het hoofd gooit, maar omdat zij in al
haar geledingen, van de Physica af tot de pedagogiek toe, voor de staatkundige
ontwikkeling van het allerhoogste belang is.' 33
Naast het ideele motief van Van der Leeuw om de wetenschap in Nederland
minder ge'isoleerd te laten zijn en meer te steunen, staat ook een wat materieler
doe!. Zo stelde hij: ' Wij kunnen onze millioenen niet voeden zander dat uit onzen
bodem en uit onze arbeidskracht het alleruiterste wordt gehaald. Intensivering en
industrialisatie echter zijn niet mogelijk lOnder toegepast wetenschappelijk onderzoek. En het toegepast wetenschappelijk onderzoek op zijn beurt is niet mogelijk zander het volkomen vrije fundamentele onderlOek, dat uitgaat, niet wetende
waar het komen za!.' 34
Een van de belangrijkste punten in het programma van de minister was de onderwijsvernieuwing. De voorbereiding voor een algehele onderwijsreorganisatie
had Van der Leeuw overgelaten aan oud-minister Bolkestein . De reorganisatie van
het hoger onderwijs liet hij over aan een commissie onder leiding van Mr. H.1 .
Reinink. Deze commissie werd op I mei 1946 geYnstalleerd Y
Een ander belangrijk onderwerp was de ontwikkeling van de wetenschap in
Nederland. Om meer licht te werpen op dat probleem belegde het kabinet op 13
september 1945 een bijeenkomst waar aanwezig waren: Schermerhorn, Van der
Leeuw, Kruyt (voorzitter van de Nijverheidsorganisatie van TNO) en Reinink (secretaris-generaal OK&W). Tijdens die bijeenkomst werd geconstateerd dat er in33 Van der Leeuw, Nationale Cultuurtaak, 14, 118.
34 Van def Leeuw, Nationale Cultuurtaak, 120.
35 Zie J.c.c. Rupp, Van oude en nieuwe universiteiten: de verdringing van Duitse door
Amerikaanse invloeden op de wetenschapsbeoefening en het hoger onderwijs in Nederland, 1945-1995 (Den Haag, 1997).
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derdaad een achterstand was in de ontwikkeling van de wetenschap in Nederland.
In een volgende vergadering, waar ook minister Lieftinck van Financien aanwezig
was, werd besloten Prof. Dr. Ir. EA. Vening-Meinesz in de winter van 1945/1946
naar de Verenigde Staten te sturen om te achterhalen hoe groot de achterstand
precies was. 36 Bij zijn terugkeer rapporteerde Vening-Meinesz over het spraakmakende rapport Science, the endless frontier van Vannevar Bush en de Rockefeller
Foundation en over de oprichting van de National Science Foundation. De minister-president besloot na die rapportage tot de instelling, op 26 maart 1946, van een
Staatscommissie ten behoeve van het Fundamenteel Onderzoek, net als de hoger
onderwijs commissie, onder voorzitterschap van Mr. H.1. Reinink. Deze com missie was belast met het onderzoeken van de mogelijkheden om in Nederland het
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en steunen. De Commissie Reinink ging voortvarend te werk en leverde, al op 1 augustus 1946, een rapport af aan de zojuist aangetreden regering Bee!. De nieuwe minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen reageerde weliswaar positief maar niet al te
enthousiast op de aanbevelingen gedaan in het rapport. Besloten werd om een
wetsontwerp te maken en een voorlopig bestuur in te stellen.
Na de verkiezingen van 1946 nam op het departement Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen de oud-onderwijzer los Gielen namens de KVP plaats op de zetel
van de minister. De KVP had in de formatieonderhandelingen een hard punt gemaakt van dit ministerie. Volgens de katholieken was het beleid van Van der Leeuw
'besmet met de coccen van wat al te sterke staatsbemoeiing' Y Met het aantreden
van Gielen veranderde er dan ook nogal wat op OK&W. Veel van de reorganisaties van Van der Leeuw werden ongedaan gemaakt een aantal geestverwante medewerkers die Van der Leeuw had aangesteld werden op non-actief gesteld.
Van een actieve cultuurpolitiek was geen sprake meer, maar dat had niet tot
gevolg dat de wetenschap verdween van het prioriteitenlijstje van de minister. Wat
echter fundamenteel verschilde met Van der Leeuw waren de ideeen die Gielen en
zijn opvolgers FJ.Th. Rutten (1948-1952) en lM.L.Th. Cals (1952-1963) erop
nahielden over de mate waarin de staat zich met de wetenschap diende te bemoeien.
Principieel waren de katholieke ministers Gielen, Rutten en Cals niet dol op 'staatbemoeienis' . Oat uitte zich ook in hun beleid dat een stuk terughoudender was dan
dat van Van der Leeuw.

36 Kersten , Een organisatie van en voor onderzoekers, 10-20.
37 Uit de Maasbode van 1946, geciteerd in: H. Knippenberg en W. van der Ham, Een
bron van aanhoudende zorg. 75 jaar Ministerie van Onderwijs [KunstenJ en Wetenschappen, 1918-1993 (Assen 1994) 352.
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ZWO
De Commissie Reinink bracht Gielen verslag uit van haar onderzoekingen en adviseerde hem te besluiten tot de oprichting van een organisatie voor het zuiver
wetenschappelijk onderzoek. Dit paste geheel in het naoorlogse beleid om de nadruk te leggen op het verbeteren van de infrastructuur. Diverse onderzoeksinstellingen worden opgericht opdat samenwerking tot stand kan komen en middelen
kunnen worden verdeeld. 38 In dit artikel wil ik me beperken tot de twee overkoepelende instanties, TNO en ZWO, na de oorlog waren het die twee organisaties die
een sleutelrol vervulden in de contacten tussen de regering en de wetenschap. De
regering financierde beide instellingen, die op hun beurt - vrij van politi eke inmenging - het geld verdeelden over de onderzoeksinstellingen die Nederland rijk
was.
Op 20 januari 1947 stelde Minister Gielen de 'Nederlandse Organisatie voor
Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek in oprichting' in. Minister Gielen verzocht
de Commissie Reinink om I) suggesties te doen voor het ontwerp van een wet op
het zuiver-wetenschappelijk onderzoek 2) als voorlopig bestuur van de organisatie op te treden 3) de minister van OK& W te adviseren over het al of niet verlenen
van subsidies en 4) een voorlopig directeur te benoemen teneinde de voorbereidende en controlerende werkzaamheden uit te voeren. De leden van de Commissie
Reinink namen deze opdracht aan en op 6 februari 1947 kwamen zij voor het eerst
bijeen als het voorlopig bestuur van de 'Organisatie voor Zuiver WetenschappeIijk Onderzoek i.o'.
Het ontwerp van de wet verliep heel wat minder soepel dan de totstandkoming
van het rapport van de commissie. Het voorontwerp was er in de zomer van 1947
maar er werd zoveel aan veranderd dat het tot 26 april 1949 duurde voordat een
'wetsontwerp betreffende het zuiver-wetenschappelijk onderzoek' aan de Tweede
Kamer kon worden aangeboden. Uit de Memorie van Toelichting bleek dat er een
meningsverschil over de maatschappelijke functie van wetenschap bestond tussen
vooraanstaande natuurwetenschappers aan de ene kant en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en een meerderheid in het parlement aan de
andere. De natuurwetenschappers wilden vooral het economische nut van zuiver
wetenschappelijk onderzoek benadrukt zien. De KNAW en de parlementaire meerderheid wilden de wetenschap 'om zichzelfs wi!' beoefend zien
Naast geestdrift voor de plannen waren er ook bezwaren tegen, bijvoorbeeld
met betrekking tot de organisatorische opzet van ZWO. Ook met betrekking tot de
38 Bijvoorbeeld: Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (1952), Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek (1949), Stichting voor Plantenveredeling, Instituut voor Bodemkundig Onderzoek ( 1955), Instituut voor Onderzoek van Bestrijdingsmiddelen (1952),
Centraal Diergeneeskundig Instituut (1957), Energie-onderzoek Centrum Nederland, ECN
( 1955) en natuurlijk het Mathematich Centrum (1946) en de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie, FOM (1946).
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plaatsing van de organisatie zijn verschillende mogelijkheden de revue gepasseerd;
bij KNAW, TNO of bij de universiteiten. Uiteindelijk werd besloten tot oprichting
van een zelfstandige organisatie. Hierover ontstond wat commotie. Volgens Reinink was die onrust gebaseerd op een misverstand, op een onduidelijkheid in het
debat. Hij stelde dat er twee vragen speelden. Ten eerste: behoort het zuiver-wetenschappelijk onderzoek in het algemeen aan de universiteiten te geschieden?
Daarop heeft de commissie volmondig 'ja' geantwoord. Op de vervolgvraag of
ook al het geld dan ook direct en zonder omwegen aan de universiteiten ter beschikking zou moeten worden gesteld of dat het gewenst is daarvoor nog een bemiddelende instelling, een organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek
in het leven te roepen, antwoordde de commissie dat de vrijheid van het wetenschappeJijk onderzoek het vereist dat de instantie die beslist over de aanvragen om
steun, zo zelfstandig mogelijk ten opzichte van de Staat is. '(oo.) Opdat geen overwegingen van Staatsbelang of andere dan die welke samengaan met die van het
zuiver-wetenschappelijk onderzoek, een rol spelen bij het toewijzen en vooral bij
het niet-toewijzen van de gelden, welke voor een bepaald onderzoek nodig zijn' . 39
Reinink benadrukte dat samenwerking met aile organisaties die in Nederland
bezig waren met wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek zoals de universiteiten, de hogescholen, de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, de
organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek, het georganiseerde
bedrijfsleven en de regering, van groot belang werd geacht. Al deze groeperingen
zouden in het bestuur van ZWO vertegenwoordigd zijn.
Vanuit de universiteiten waren andere bezorgde geluiden te horen. Daar was
men bang dat de komst van ZWO het zuiver onderzoek van de universiteiten zou
doen verdwijnen en dat de beste wetenschappers zo veri oren zouden gaan voor het
onderwijs; veel wetenschappers wilden vasthouden aan het uitvoeren van zuiver
wetenschappelijk onderzoek op universiteiten, in dienst van wetenschappelijk onderwijs. Het voorlopig bestuur verwerkte veel van deze kritiek in het wetsvoorstel
dat uiteindelijk op 1 april 1950 werd aangenomen.
De organisatie ZWO had tot taak een belangrijk gedeelte van de overheidsbemoeiing ten aanzien van de ontwikkeling van wetenschapsbeoefening in Nederland, en door Nederlanders die in het buitenland verblijven, te verzorgen. 40 In de
wet werd de taak van ZWO als voIgt omschreven: ' C... ) het zuiver-wetenschappeJijk onderzoek aan aile universiteiten en hogescholen alsmede daarbuiten en de
coordinatie daarvan voor zover nodig te bevorderen met aBe daartoe dienstige

39 Verbond van Wetenschappelijk Onderzoekers, Verslag van het congres over de organisatie van het zuiver-wetenschappelijk onderzoek in Nederland (1948),8.
40 ZWO en de bevordering van de wetenschappen. Wetenswaardigheden omtrent de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek (1954) 2.
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middelen, in het bijzonder door het beschikbaar stellen van gelden' .41 In de wet
werd gesproken over 'zui ver-wetenschappelijk' onderzoek maar op het gebied van
de geesteswetenschappen viel ook het toegepast onderzoek onder de verantwoordelijkheid van ZWO.
ZWO verleende op een aantal manieren hulp aan wetenschappers. Zij deed dit
onder andere door het verstrekken van subsidies. Deze subsidies werden toegekend aan onderzoeksinstituten en niet aan individuele wetenschappers en waren
bedoeld om instrumenten, materiaal, reizen, en de honoraria van de onderzoekers
te bekostigen. Gewone subsidies werden dus toegekend aan laboratoria en institu ten en niet aan personen. Stipendia, daarentegen waren door ZWO in 1952 ingesteld om individuele wetenschappers te steunen. Deze beurzen werden toegekend
aan jonge, pas afgestudeerde academici 'van wie kan worden verwacht dat zij later
in Nederland een leidende rol op wetenschappelijk gebied zullen spelen' .42 De
stipendia stelden de kandidaten in staat zich een academisch jaar lang geheel te
wijden aan wetenschappelijk werk. ZWO had naast de 'gewone subsidies' en de
stipendia nog andere midde1en ter beschikking om het Nederlands wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en coordineren. Zo kenden ze subsidies voor studiereizen en uitwisselingsprogramma's en voor bijvoorbeeld de aanschaf van microfilms of fotokopieen. In de jaarverslagen van ZWO werd zelfs melding gemaakt
van een fonds voor goederen die ter bruikIeen worden aangeboden. Onder die
goederen bevonden zich fototoestellen en typemachines maar ook meer tot de verbeelding sprekende items als een complete kampeeruitrusting voor zes personen,
inclusief muskietennetten en lieslaarzen. 43
Bij de oprichting van ZWO bleek dat het de uitdrukkelijke bedoeling was van de
overheid om wetenschappers zo veeJ mogeJijk zelf te Iaten beslissen over de bevordering van het wetenschappeJijk onderzoek in Nederland. In de organisatie
ZWO namen wetenschappers dan ook een prominente plaats in. Ze hebben zitting
in aile bestuurIijke organen en vormen de wetenschappeIijke adviescommissies en
selectiecommissies die beslissen over de toekenning van de subsidies en stipendia.44
Bij de toekenning van de subsidies en stipendia kon het ZWO putten uit het
Fonds voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks Ieverde de overheid een
bijdrage aan dit fonds nadat door het bestuur van ZWO een aanvraag voor die
bijdrage, ondersteund door een begroting, is ingediend. Uit dit Fonds werden enkeJe kleine fondsen afgezonderd, zoals het fonds voor stipendia en het Fonds voor
41 Nederlandse Organisatie voor Zuiver- Wetenschappelijk Onderzoek. Voorbereiding en
werkzaamheden in de oprichtingsperiode 1945-1949 (1949) 52.
42 ZWO en de bevordering van de wetenschappen, 8.
43 Nederlandse Organisatie voor Zuiver- Wetenschappelijk Onderzoek. laarboek 1954
(Den Haag 1955) 130.
44 ZWO en de bevordering van de wetenschappen , 9-10.
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kleine studiereizen. 45 Jaarlijks kende de overheid een subsidie toe aan een aantal
onder ZWO ressorterende stichtingen te weten de Stichting voor fundamenteel
onderzoek der materie (FOM), de Stichting voor fundamenteel onderzoek der
materie met rontgen- en electronenstralen (FOMRE), de Stichting Mathematisch
Centrum en de Stichting Radiostraling van Zon en Melkweg.
Na de verkiezingen van 1948 keerde Gielen niet terug op OK& W. Zijn plaats
werd ingenomen door F.J.Th Rutten. Rutten voer echter een zelfde koers als Gielen. Wetenschap was niet zijn voornaamste aandachtspunt, maar gebleken was dat
Nederland behoefte had aan 'goed onderlegde ingenieurs' in het kader van de
intensieve industrialisatie. Gielen had al in 1947 een commissie ingesteld onder
leiding van G . Holst, toenmalig rector-magnificus van de Technische Hogeschool
Delft en oud-directeur van het Philips NatLab. Deze commissie had in 1948 een
rapport gepresenteerd waarin zij uitbreiding van de Technische Hogeschool en de
oprichting van een tweede Technische Hogeschool bepleitte. De commissie werd
in 1948 en in 1951 gevolgd door respectievelijk de commissie-Holst 2 en de commissie-Holst 3. Er heerste verdeeldheid in de commissies over de locatie van zo ' n
tweede Technische Hogeschool, geopperd werd Arnhem, Eindhoven of een nog
nader te bepalen plaats in Twente. Rutten hakte de knoop door en koos voor Eindhoven. Deze beslissing werd door de NY Philips' Gloeilampenfabrieken 'beloond'
met een gift van 1 miljoen gulden 'ter bevordering van de opleiding van ingenieurs
in Nederland' . 46
Tijdens de regeerperiode van Gielen kwam er in 1950 een staatssecretaris voor
de Kunsten, Oudheidkunde, Natuurbescherming, Yorming buiten Schoolverband
en Pers- en Omroepbeleid. Dat was J.M.L.Th. Cals, die na de verkiezingen van
1951 Rutten als Minister van OK&W opvolgde. Cals zette het beleid voort om de
wetenschap betrekkelijk vrij te laten.
Samenvattend kan gesteld worden dat men op het Minsterie van OK&W van
mening was dat wetenschappers zelf het beste konden beslissen wat er met de
overheidsgelden moest gebeuren. ZWO en TNO, geleid door wetenschappers, waren
de instanties die zich bezighielden met de vraag in welke richting de wetenschap
zich moest ontplooien. Men was er van overtuigd dat te grote inmenging van de
overheid schadelijk kon zijn voor de ontwikkeling van de wetenschap. Of zoals
het gesteld werd in de Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen-Mededelingen van
12 februari 1955: 'In het oog dient te worden gehouden, dat begrippen als 'bedrijf' en 'efficiency ' op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en een hogere
opleiding slechts beperkte toepassing kunnen vinden, omdat zij ondergeschikt zijn
aan de vrijheid van onderzoek en onderwijs' .47

45 ZWO en de bevardering van de wetenschappen , 10.
46 Knippenberg en Van der Ham, Een bran van aanhaudende zorg, 390-391.
47 Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen-Mededelingen geciteerd in G.1. Leibbrandt,
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Deze overtuiging, samen met het idee dat 'Science, the endless frontier ' was, overheerste op OK&W. Het Ministerie ontpopte zich in de naoorlogse jaren ontpopt
als een welwillende financier van de Nederlandse wetenschap, die de wetenschap
veel vrijheid liet. Geleidelijk aan werden stemmen die riepen om meer overheidsbemoeienis echter luider.

4. Wetenschapsbeleid
Tot 1960 werd de overheidsbemoeienis ten aanzien van wetenschap gedragen door
vier pijlers: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen , de universiteiten en hogescholen, TNO, en ZWO. In de jaren vijftig kwam hierop kritiek
van wetenschappers en beleidsmakers die von den dat er een centraal beleidsprogramma zou moeten komen . Een van de eersten die zich over dat onderwerp uitsprak was Mr. 1.H. Des Tombe, voorzitter van het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Op 14 Mei 1956 opende hij de jaarlijkse
algemene ledenvergadering met een redevoering over 'Wetenschapsbeleid' . 48
Hierin besprak Des Tombe het 'Steelman-rapport' dat in 1947 aan de president
van de Verenigde Staten was overhandigd en waarin Steelman - in vervolg op het
rapport van Vannevar Bush - de uitspraak deed dat de zekerheden en voorspoed
van de Verenigde Staten als nooit tevoren, afhankelijk waren van de snelle vooruitgang van de wetenschap.
Des Tombe gebruikte dit rapport om zijn eigen idee naar voren te brengen dat de
Nederlandse regering een wetenschapsbeleid zou moeten voeren, vanwege de 'bepaald ontstellende' achterstand van de literair-historische wetenschappen in Nederland. In deze achterstand van de alfawetenschappen op de betawetenschappen
zag hij een gevaar voor de cultuur. 'Als de groep van literair-historische vakken er
niet in slaagt ons z6 op te voeden dat wij in staat zijn de verantwoordelijkheid voor
ons technisch-organisatorisch kunnen te dragen, zullen spanningen ontstaan die
licht tot katastrofen kunnen lei den ' . Om dat te voorkomen pleitte Des Tombe voor
een nationaal wetenschapsbeleid. ' Het begrip "beleid" hangt samen met "leiden''',
zo stelde Des Tombe, 'het veronderstelt een bepaalde visie, een plan, op grond
waarvan doelbewust een weg wordt gekozen, waarlangs men iets wil leiden. Het

'De periode-Piekaar ', in: Niet bi) wetenschap alleeen ... Liber amicorum aangeboden aan
dr. A.J. Piekaar, bi) zi)n afscheid ais directeur-generaai van het Minsterie an Onderwijs
en Wetenschappen op 27 februari 1975, 112.
48 J.H. Des Tombe, 'Wetenschapsbeleid' redevoering gehouden tijdens de 17ge jaarlijkse vergadering van het Provinciaai Utrechts Genootschappen van Kunsten en Wetenschappen, 14 mei 1956 (Utrecht 1956).
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veronderstelt een overzicht van het terrein dat men wil betreden en een inzicht in
de richting, waarin men wenst te gaan .'49
Des Tombe onderscheidde vier aspecten aan het nationale wetenschapsbeleid.
Ten eerste het opstellen van een wetenschapsplan waarin een overzicht gegeven
wordt van de huidige stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek en
waarin aangegeven wordt op welke gebieden de wetenschap nog tekort schiel. Ten
tweede de uitvoering van het wetenschapsplan. Hiervoor was een organisatie nodig die in staat was instituten en laboratoria te beheren, die medewerkers kon selecteren en die verantwoordelijk gehouden kon worden voor de uitvoering van het
wetenschapsplan. Ten derde de opleiding van de benodigde wetenschappelijke
mankrachl. En ten vierde de coordinatie van het wetenschapsplan. Coordinatie
van het wetenschapsplan moest ervoor zorgen dat de wetenschapsorganisatie doelmatig functioneert en de coordinator is tevens tussenpersoon tussen wetenschapsorganen en regering.50
In de jaren die volgden op Des Tombe's initiatief spraken meerdere coUegawetenschappers en medewerkers van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen zich eveneens uit voor een centraal door de overheid geleid wetenschapbeleid. Onder hen H.1. Woltjer, Raadsadviseur van het Ministerie van
OK&W. Hij stelde in een artikel in het tijdschrift Wetenschap en Samenleving in
1957 dat: 'Indien de Regering enkele figuren de taak zou toevertrouwen om tezamen met de KNAW, ZWO, TNO en de universiteiten en hogescholen een plan te
ontwerpen voor een wetenschapsbeleid, dat de Regering de koers aangeeft die zij
kan volgen bij de behartiging van de belangen van de wetenschap, zou dat voor de
wetenschap en daarmede voor ons hele yolk van eminent belang zijn' .51
Ook de Commissie- Van der Pot, door de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen aangesteld om de reorganisatie van het wetenschappelijk onderwijs uit te werken in een wetsvoorstel, achtte het in haar wetsvoorstel van 17 juni
1952 wenselijk dat er een nieuwe instantie opgericht zou worden die zich met het
wetenschappelijk beleid zou gaan bemoeien, de Hoge Academische Raad. Dit
overkoepelende interuniversitaire orgaan zou samenwerking en afstemming tussen de verschillende universiteiten en hogescholen moeten bevorderen maar het
moest ook gaan fungeren als een Raad voor het zuiver-wetenschappelijk onderzoek. Uiteindelijk werd bij de invoering van de nieuwe Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs van 1960 de instelling van een Academische Raad geregeld. Dat
het woord 'Hoge' in de benaming was weggevallen, is veelzeggend. De Academi-

49 Des Tombe, 'Wetenschapsbeleid', 14-16.
50 Des Tombe, 'Wetenschapsbeleid', 14-16.
51 H.J. Woltjer, 'De wetenschap in de Rijksbegroting 1957', in : Wetenschap en Samenleving 11 (1957).

334

NEHA-JAARBOEK 2003

sche Raad had veel minder bevoegdheden dan voorgesteld door de CommissieVan der POt. 52
Zoals het voorgaande illustreert werd er na de Tweede Wereldoorlog regelmatig
nagedacht over de rol die wetenschap zou moeten spelen in de Nederlandse samenleving, waarbij sommigen reeds een centraal gestuurd wetenschapsbeleid bepleitten . De term ' wetenschapsbeleid' kwam definitief op de kaart toen de Directeur-Generaal belast met de wetenschappen, AJ . Piekaar, hierover in 1963 een
artikel publiceerde in Universiteit en Hogeschool. 53 Hij signaleerde daarin een
verandering in de rol van de wetenschap in de samenleving: 'Wetenschap als doel
in zichzelf is niet meer het enige motief voor haar beoefening. Wanneer de maatschappij het zuiver-wetenschappelijk onderzoek bevordert doet zij dat niet in de
laatste plaats omdat zij verwacht straks van haar uitkomsten te kunnen profiteren ' .
En hij vervolgde: 'Het is de maatschappij vooral te doen om de georganiseerde
wetenschap, gericht op haar maatschappelijke toepassingen.' Daarmee verwees
hij ongetwijfeld naar het sterk gegroeide belang van de industriele laboratoria. 54
Piekaars tekst was een pleidooi voor een nationaal wetenschapsbeleid. am zo'n
beleid goed uit te kunnen voeren is organisatie nodig stelde hij. Hierbij was het
niet de bedoeling om de vrijheid van de wetenschappelijk onderzoeker te beperken maar om: 'het bevorderen van de voorwaarden voor een harmonische ontplooiing van het wetenschappelijk onderzoek, hetzij zuiver, hetzij toegepast, elk
naar zijn eigen aard , in overeenstemming met de behoeften van de maatschappij
en van de wetenschap zelver, rekening houdend met de mogelijkheden van mankracht en financiering' .55
Volgens Piekaar moesten er vijf instanties bestaan die het wetenschapsbeleid
gezamenlijk uit kunnen voeren. KNAW, ZWO, TNO, Wetenschappelijke Raad
voor de Kernenergie, en de in 1961 opgerichte 'Commissie van advies inzake
algemene vraagstukken met betrekking tot de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen ' . Al deze instellingen hebben hun eigen taak, hetzij adviserend, subsidierend of uitvoerend. ]n

52 Brookman, 'The making of a science policy' , 327.
53 In 1960 was het belang van de afdeling Hoger Onderwijs en Wetenschappen zo toegenomen dat Cals het belangrijk achtte een topfunctionaris aan te stellen die vrijgesteld was
van het dagelijks beheer van de afdeling en die zich bezig kon gaan houden met de belangrijk kwesties op het gebied van hoger onderwijs en wetenschap, waaronder de nieuwe
organisatie van het hoger onderwijs, de ontwikkeling van wetenschap, de problemen rond
e aanwending van kernenergie en problemen in internationaal verband. Tot Directeurgeneraal werd benoemd AJ. Piekaar, voormalig chef van de afdeling Hoger Onderwijs en
Wetenschappen.
54 AJ. Piekaar, 'De organisatie van het wetenschapsbeleid', in: Universiteit en Hogeschool 9 (1963) 225-246, aldaar 228.
55 Piekaar, ' De organisatie van het wetenschapsbeleid', 234-235.
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hun doelstelling en taken vullen zij elkaar aan en werken samen. 'De taak van de
overheid, die stimuleert, subsidieert en coordineert vormt als het ware het sluitstuk
van het geheel' . 56
Piekaar Iiet met behulp van de CBS-statistiek over het 'Speur- en ontwikkeIingswerk in Nederland 1959' zien dat het wetenschappelijk onderzoek in Nederland enorm toenam en hij vroeg zich af of de bestaande organisatiestructuren voldoende basis zullen bieden voor een efficient wetenschapsbeleid. Piekaar zelf was
van mening dat de Regering een wetenschapsbeleid dient te voeren dat gekenmerkt wordt door een vooruitziende blik en dat gebaseerd is op grondige studie
van aile aspecten van het wetenschapsbeleid. Daarbij, waarschuwde Piekaar, moest
het beleid ook 'aandacht schenken aan het garanderen van de "vrijheid" van het
zuiver-wetenschappelijk onderzoek, aan de grote betekenis van de bevordering
van het toegepast wetenschappelijk onderzoek en van de industriele research, aan
de verdere vooruitgang op die terreinen van wetenschap waar men - internationaal
gezien - voorop staat, en aan het scheppen van mogelijkheden voor nieuwe terreinen van wetenschappelijk onderzoek' .57
Piekaar schreef zijn artikel in een tijd dat de discussie over een centraal wetenschapsbeleid in Nederland en op internationaal vlak toenam . Vlak na Piekaars
rede kwam op het Ministerie van OK&W het zogenaamde Pigianol-rapport binnen. Dit rapport was een document dat door de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) opgesteld was ter voorbereiding op een
internationale bijeenkomst voor ministers die belast waren met het wetenschapsbeleid van hun land. Dit rapport zorgde voor nogal wat consternatie op het departement. Het rapport sprak namelijk slechts over wetenschap als een economisch en
politiek instrument en ging geheel voorbij aan de cultuurwaarde van wetenschap.
In het rapport werd geen onderscheid gemaakt tussen zuiver wetenschappelijk
onderzoek en dat wetenschappelijk onderzoek dat gericht was op de toepassing
ervan. Ook werd er nauwelijks aandacht geschonken aan de geesteswetenschappen, het was natuurwetenschappen en techniek waar het rapport over sprak. Dit
alles stond Cals erg tegen. Daarbovenop was hij van mening dat OESO niet de
juiste instantie was om zich met wetenschap te bemoeien.
De bezwaren van Cals werden niet gehoord maar desondanks besloot OK&W
toch deel te nemen aan de conferentie van 3 en 4 oktober 1963. Na de bijeenkomst, die vruchtbaarder was dan voorheen gedacht, stelde Piekaar een gespreksgroep van acht wijze mannen in. Deze wetenschappers uit aile velden van de wetenschap werd gevraagd hun Iicht te laten schijnen over de noodzaak en de
mogelijkheden tot het voeren van een wetenschapsbeleid in Nederland. Het betrof: Prof. Dr. C.J.F. Bottcher (Leiden), Prof. Ir. 1.1. Broeze (Delft), Prof. Dr. H.B.G.
Casimir (Leiden), Prof. Dr. E.W. Hofstee (Wageningen), Prof. Dr. H.W. 1ulius
56 Piekaar, ' De organisatie van het wetenschapsbeleid', 240.
57 Piekaar, ' De organisatie van het wetenschapsbeleid ', 241.
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(TNO), Prof. Drs. H.W. Lambers ( Rotterdam), Mr. G.E. Langemeijer (KNAW)
en Prof. Dr. E.M. Uhlenbeck ( Leiden).
In 1964 presenteerde deze gespreksgroep haar rapport. Zij kwam met een drietal
voorstellen: ten eerste was de gespreksgroep van mening dat het ministerie van
OK&W een coordinerende rol diende te gaan spelen met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek. Een tweede plan had betrekking op de uitgaven voor
wetenschap die in de loop der jaren sterk waren gestegen. De gespreksgroep stelde
voor een jaarlijks overzicht samen te stellen waarop te zien was waar het geld van
OK&W aan besteed werd, het zogenaamde wetenschapsbudget. Het derde plan
betrof de instelling van een Raad van Advies voor het Wetenschaps Beleid, RAWE.
Deze RAWB werd in mei 1966 ingesteld door de nieuwe minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, I.A. Diepenhorst. Diepenhorst zei bij de installatie
van het RAWB dat wetenschap te belangrijk was om te worden overgelaten aan
wetenschappers aileen. Hij beloofde een krachtig nationaal wetenschapsbeleid te
gaan voeren.

5. Conclusie
Het is inderdaad pas iets van na 1963 dat de overheid een sterk controlerende en
regulerende invloed uitoefent op de zuivere (natuur)wetenschappen maar dat wil
niet zeggen dat de peri ode ervoor 'visieloos' was. Van der Leeuw, de eerst naoorlogse minister Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen was van mening dat wetenschap krachtig gecontroleerd moest worden en in dienst moest komen te staan van
de maatschappij . De samenstelling van de commissie Reinink, bijna louter uit
wetenschapsmensen, laat zien dat Van der Leeuw die controle het liefst gelegd zag
bij de wetenschappers zelf. Zijn opvolgers, Gielen, Rutten en Cals waren die mening eveneens toegedaan. Temeer daar zij ervan overtuigd waren dat wetenschappers, die in die periode lieten blijken over een groot verantwoordelijkheidsgevoel
en een grote kracht tot zelfreflectie te beschikken, zelf de wetenschap tot grote
hoogten zouden weten te stuwen. Daar zou de wetenschap baat bij hebben, maar
uiteindelijk de maatschappij ook, doordat het inzicht en de technische kennis, die
ongetwijfeld een bijproduct zou worden van een bloeiende zuivere wetenschap,
zouden toenemen.
Het Ministerie van Economische Zaken had van begin af aan een andere visie op
wetenschap. Deze visie had voornamelijk te maken met de toepasbaarheid van de
wetenschap ten behoeve van de ontwikkeling van techniek en industrie. Binnen
deze ' dienstbare ' opvatting van wetenschap was echter ook nog verrassend veel
sturing overgelaten aan wetenschappers zelf. Ook op Economische Zaken spraken
de wetenschappers een aardig woordje mee.
Doordat zowel TNO en ZWO plaats boden aan wetenschappers in aIle geledingen van hun organisatie kenmerkten de jaren tot 1963 in Nederland zich door een
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enorme vrijheid van wetenschappers om zelf een wetenschapsbeleid te voeren.
lets wat door de overheid niet slechts gedoogd maar zelf voorgestaan werd. In de
bestaande literatuur over deze periode wordt dit bewuste niet-bemoeien van de
overheid geen beleid genoemd. Aan de 'wetenschapspolitiek' in Nederland van
voor 1963 lag echter een consistente visie ten grondslag. Het was een bewuste
politiek, gebaseerd op een diep doordrongen geloof in de zelfsturende werking
van wetenschap.
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