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Woord vooraf
In deze tijd kan met recht gesproken worden van een nieuwe technische revolutie.
Informatica, biotechnologie, materialentechnologie en andere technische
ontwikkelingen bieden fascinerende perspectieven en uitdagende mogelijkheden.
Tegelijkertijd maken zij deel uit van maatschappelijke processen die tot ingrijpende
veranderingen, spanningen en onzekerheden in het sociale, economische en politieke
leven leiden. Er ontstaat als gevolg hiervan een toenemende belangstelling voor
de techniek. Daarbij is de aandacht vóór alles gericht op heden en toekomst. Maar
wie dat heden wil begrijpen, moet weten hoe het ontstaan is. En met het aldus
verworven inzicht kan de meest betrouwbare basis gelegd worden voor het werken
aan de toekomst.
Ook is herhaaldelijk gewezen op de geringe integratie van de moderne techniek
in onze cultuur. Het is een kloof die van twee kanten moeilijk te overbruggen is: van
de kant van de leek door zijn beperkte inzicht in de technologie en van de kant van
de technicus juist door zijn specialisatie in de techniek. De geschiedenis van de
techniek kan mede helpen een brug te slaan, door te laten zien waar de moderne
techniek vandaan komt, wat zij voor het dagelijks leven betekent en hoe zij doorwerkt
op allerlei maatschappelijke gebieden.
Deze overwegingen zijn voor de Stichting Historie der Techniek aanleiding geweest
om een overzichtswerk uit te geven onder de titel Geschiedenis van de Techniek
in Nederland. De eerste zes delen vormen een afzonderlijke serie en dragen de
ondertitel De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Nederland
overschreed in de vorige eeuw de drempel naar een nieuw tijdperk en schaarde
zich in de rij van de geïndustrialiseerde landen. Deze geschiedenis, waarin de
oorsprong van ons huidige erfgoed ligt, is nog niet beschreven en verklaard vanuit
het perspectief van de technische ontwikkeling. Het ligt in de bedoeling van de
Stichting Historie der Techniek de geschiedschrijving door te trekken naar de
twintigste eeuw en daar een nieuwe serie aan te wijden.
De Stichting Historie der Techniek is in 1988 opgericht op initiatief van het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Twaalf organisaties zijn in het bestuur
vertegenwoordigd. Naast het Koninklijk Instituut van Ingenieurs zijn dat: het Bataafsch
Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen, de Industriebond FNV, de Koninklijke Nederlandse Chemische
Vereniging, de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, de
Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA, de Nederlandse Vereniging voor
Management NIVE, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit
Eindhoven, de Universiteit Twente en de Vereniging het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief.
De totstandkoming van de zes delen was een complex, maar opwindend gebeuren.
Meer dan 25 onderzoekers leverden een bijdrage. Meer dan 200 donateurs en
ongeveer 30 organisaties maakten het project financieel mogelijk. Vele mensen
brachten hun deskundigheid in of spanden zich op andere wijze in voor het project.
Het project heeft een lange voorgeschiedenis die verder in de Inleiding en
verantwoording aan de orde komt.
Hier wil het bestuur zijn grote erkentelijkheid betuigen aan alle betrokkenen voor
de verwezenlijking van dit werk.
's-Gravenhage, april 1992
Ir. W.J. Wolff
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Gietijzeren gotische lijnen omgeven de machines van een waterleiding-pompstation. Het
machtige vliegwiel zal draaien als de hand van de technicus dat wil, en van de machinale
wereld binnen het gebouw wordt nauwkeurig aantekening gehouden in een boek.
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Inleiding en verantwoording
Techniekgeschiedenis in Nederland
Techniekgeschiedenis aan de universiteiten
Techniekgeschiedenis en de ingenieurs
De Stichting Historie der Techniek

Techniekgeschiedenis in Nederland
De geschiedenis van de techniek is in Nederland in vergelijking met andere landen
1.
nog een jong vakgebied. Duitsland en Engeland namen reeds voor de Tweede
Wereldoorlog initiatieven die leidden tot de vestiging van dit specialisme, Frankrijk
en de Verenigde Staten volgden na 1945. In Nederland begon men er serieus
aandacht aan te besteden vanaf de jaren zeventig. Maar sindsdien is het snel gegaan
en - wat nog meer zegt - zijn er opmerkelijke resultaten geboekt, ook internationaal
gezien.
De late ontplooiing hangt onder meer samen met de visie op het vakgebied en
de vraagstellingen die de moeite waard werden gevonden voor onderzoek. Het
accent heeft in de techniekgeschiedenis sterk gelegen op het ‘front’ van de
technische ontwikkeling: de uitvindingen, de ontdekkingen en de ontwikkelingen die
leidden tot een prototype, tot een octrooi en tot een succesvolle introductie op de
markt. Daarmee gaat de aandacht automatisch uit naar de ‘koplopers’, dat wil zeggen
naar díe beschavingen en landen waar de techniek in een zeker tijdvak het verst is
voortgeschreden.
In de afgelopen twee eeuwen hebben onder andere Engeland, Duitsland, De
Verenigde Staten en Frankrijk een prominente rol in de technische ontwikkeling en
de industrialisatie gespeeld. De belangstelling voor de techniekgeschiedenis is
daarmee in deze landen gewekt en - niet zo verwonderlijk - de specifieke inbreng
van het eigen land krijgt de meeste aandacht en wordt het sterkst geprofileerd. Zo
is de Industriële Revolutie rond 1800 met stoom, ijzer en textiel als stuwende
krachten, het domein van de Engelsen. De invloed van de Engelse beeldvorming
over dit thema is dusdanig dominant dat niet alleen in de techniekgeschiedenis,
maar ook in de sociaal-economische geschiedenis veel historische ontwikkelingen
met een Engelse maat gemeten worden.
Wat kan Nederland hier tegenover stellen? Sommigen merken op dat Nederland
2.
ooit ‘koploper’ is geweest en wel ten tijde van de Gouden Eeuw. Het lijkt erop dat
Nederland toentertijd niet alleen een belangrijke rol in de wereld vervulde in
commercieel en economisch opzicht, maar juist ook in technisch opzicht. Aandacht
onder historici voor de techniek is hieruit voortgekomen. Een afzonderlijke discipline
techniekgeschiedenis is er echter niet uit ontstaan. Het onderzoek vond plaats als
onderdeel van de economische geschiedenis, historische geografie,
landbouwgeschiedenis, zeegeschiedenis, militaire geschiedenis en dergelijke.
Een van de weinige Nederlanders die tot de jaren zeventig met recht de titel
techniekhistoricus kon dragen was prof.dr.ir. R.J. Forbes. Typerend is dat hij zich
bezighield met de klassieke vraagstellingen naar de ‘koplopers’ in de technische
ontwikkeling. Forbes specialiseerde zich in de techniek van de oudheid, vooral
betreffende de mijnbouw, de wegenbouw en het gebruik van materialen: bitumen
en petroleum. Hieraan ontleende hij bekendheid in internationale vakkringen. Hij
leverde bijdragen aan de Engelse en Amerikaanse standaardwerken.
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In 1950 verscheen te New York en daarna in Londen zijn grote werk Man the
maker, dat ook in een Nederlandse vertaling werd gepubliceerd onder de titel De
mens bouwt zich een wereld. Vijfduizend jaar techniek. Toch zou Forbes, ondanks
zijn prestige en een bijzondere (later buitengewone) leerstoel in de geschiedenis
van de natuurwetenschappen en techniek aan de Universiteit van Amsterdam, geen
school maken of een traditie in het vakgebied creeren. De invloed van Forbes' werk
op de huidige techniekgeschiedenis in Nederland is beperkt. De hedendaagse
beoefening van de techniekge-
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schiedenis, waarvan dit overzichtswerk deel uitmaakt, gaat terug tot de jaren
zeventig. Het valt op dat daarbij het accent ligt op de technische ontwikkeling in
Nederland in de nieuwste tijd, een periode waarin ons land zeker niet tot de
‘koplopers’ gerekend kan worden. Dit betekent dat een verschuiving is opgetreden
ten aanzien van de klassieke vraagstellingen.
Niet alleen inventie en innovatie zijn interessante verschijnselen, maar ook de
overdracht en diffusie van techniek. Tot voor kort gold het proces van techniekdiffusie
als een simpel proces van imitatie. ‘Volgers’ behoefden slechts te imiteren hetgeen
de ‘koplopers’ op technisch gebied presteerden. De ontwikkeling en de verspreiding
van de techniek riepen daarmee al snel het beeld op van een gelijkmatig uitlopende
inktvlek, een proces dat zich uniform, lineair en autonoom voltrok. Het menselijk
ingrijpen in dit proces leek haast afwezig.
De moderne techniekgeschiedenis gaat ervan uit dat de techniek zich aanpast
aan specifieke situaties en heersende gewoonten. Technische kennis, artefacten
en systemen zijn zo kneedbaar als klei. Zij worden door mensen naar eigen
omstandigheden en behoeften omgevormd. De technische ontwikkeling is een
doorlopend innovatieproces dat in tempo en aard verschilt van periode tot periode
en van land tot land. In de techniekgeschiedenis is dit aspect tot voor kort schromelijk
verwaarloosd.
De techniek heeft in Nederland haar eigen geschiedenis en die is de moeite waard
onderzocht te worden. Dit overzichtswerk wil een eerste synthese geven van het
onderzoek dat reeds verricht is. Een dergelijke inspanning was pas mogelijk nadat
de techniekgeschiedenis in de afgelopen twintig jaar uitgroeide tot een afzonderlijk
vakgebied. De stimulansen kwamen van de professionele (techniek)historici, uit de
ingenieurswereld en de industriële archeologie. Vooral het ontstaan van netwerken
tussen deze kringen heeft de techniekgeschiedenis vooruit geholpen. Industriële
archeologie is in Nederland een beweging van mensen - academici en niet-academici
- die zich bezighoudt met inventarisatie, documentatie en behoud van de materiële
getuigen van voorbije fasen in de ontwikkeling van bedrijf en techniek. Uit deze
beweging is een stroom van informatie voortgekomen die voor de
techniekgeschiedenis relevant is. Ingenieurs, architecten, kunsthistorici, studenten
en mensen uit de praktijk van de industriële archeologie leveren een rijkdom aan
materiaal over oude produktietechnieken, historische innovatieprocessen, aspecten
van het industrialisatiedebat, etc. Hiervan is in dit werk dankbaar gebruik gemaakt.
Het initiatief tot het overzichtswerk moet echter gezocht worden in academische
en ingenieurskringen. Wij behandelen deze kringen beknopt. Een uitvoerig overzicht
van de ontwikkeling en de stand van zaken van de techniekgeschiedenis en de
industriële archeologie komt in deel VI van deze serie aan de orde.

Techniekgeschiedenis aan de universiteiten
A.L. van Schelven was de eerste die na Forbes de draad van de
techniekgeschiedenis op de universiteiten weer oppakte. Forbes overleed in 1973.
Een jaar later hield Van Schelven een oratie ter gelegenheid van zijn lectoraat in
de ‘historische aspecten van techniek en maatschappij’ aan de Universiteit Twente.
In datzelfde jaar nam hij het initiatief tot de landelijke Werkgroep Geschiedenis van
de Techniek, waarvan hij ook voorzitter werd. Sindsdien waren er op verschillende
(technische) universiteiten onderzoeksgroepen actief in wisselende samenstelling
en met uiteenlopende vraagstelllingen. Zij konden hun resulaten onder andere
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publiceren in een eigen wetenschappelijke periodiek, het Jaarboek voor de
Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, dat in 1984 voor het eerst verscheen.
Een belangrijke impuls kreeg de techniekgeschiedenis vanuit de
studentenbeweging, die de technocratische samenleving heftig bekritiseerde. Het
heersende techniek-optimisme werd aangevochten. De techniek werd in haar
negatieve aspecten onderzocht. Zij had alles te maken met actuele maatschappelijke
vraagstukken als bewapening, kernenergie, milieu en vervreemding. Inzicht in de
wisselwerking tussen wetenschap, techniek en maatschappij was nodig. Historisch
onderzoek kon daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Dergelijke thema's moesten
in het onderwijs opgenomen worden, in het bijzonder voor studenten aan de
technische en de natuurwetenschappelijke faculteiten. Op allerlei plaatsen ontstonden
programma's voor wetenschap, techniek en samenleving. Sommige hadden een
historische dimensie en stimuleerden het onderzoek naar de geschiedenis van de
techniek. Twee plaatsen zijn in het kader van dit overzichtswerk vooral relevant: de
Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven.
Op de Universiteit Twente hield, behalve Van Schelven, ook het Centrum voor
Vraagstukken van Wetenschap en Samenleving ‘De Boerderij’ zich bezig met de
techniekgeschiedenis, met name in de persoon van W. Bijker. Het onderzoek richtte
zich vooral op de theorievorming en sloot aan bij ontwikkelingen in de
wetenschapssociologie. De inspanning leidde tot twee belangrijke internationale
workshops, Twente I en Twente II. Het Twentse programma onder de naam SCOT
(Social Construction of Technology) had een grote internationale uitstraling. De
3.
workshops en SCOT waren een belangrijke inspiratiebron voor dit overzichtswerk.
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Opzet en methode zijn er diepgaand door beïnvloed.
Het uitgangspunt van recente theoretische stromingen in de techniekgeschiedenis
en -studies is dat technische ontwikkelingen gezien moeten worden als een resultante
van de interactie tussen heterogene elementen. Deze elementen kunnen van
technische, economische, sociale, politieke, culturele, psychologische, geografische
en wetenschappelijke aard zijn. Er bestaat op voorhand geen voorkeur voor de
verklarende kracht van een van deze elementen. De opdracht van de onderzoeker
is om recht te doen aan de veelzijdige samenhangen en om de dynamiek in de
technische ontwikkeling te laten zien. De wijze waarop de auteurs van dit
overzichtswerk hebben getracht deze opdracht te vervullen, komt in het volgende
hoofdstuk ‘Techniek en Modernisering’ aan de orde.
De oorsprong van het overzichtswerk Geschiedenis van de Techniek in Nederland
is te vinden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hier begon H.W. Lintsen
met het onderzoek naar de geschiedenis van het ingenieursberoep in Nederland in
de negentiende eeuw, waarop hij in 1980 promoveerde. Daarna breidde het
programma zich in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant (het
Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten) en de Stichting voor Historisch
Onderzoek (NWO) uit tot innovatieprocessen in Nederland in de negentiende eeuw
4.
onder de gemeenschappelijke noemer ‘Techniek en Industrialisatie in Nederland’.
Deze fase werd onder andere afgesloten met de proefschriften van G.P.J. Verbong,
5.
M.S.C. Bakker en W.H.P.M. van Hooff. Een zekere professionele basis voor het
overzichtswerk was daarmee aanwezig. De realisatie vereiste echter een aanzienlijk
breder draagvlak niet alleen op de universiteiten, maar vooral ook onder ingenieurs.

Techniekgeschiedenis en de ingenieurs
Veel ingenieurs voelen zich nauw betrokken bij de techniekgeschiedenis. De minst
gehoorde, maar de meest waarschijnlijke reden is dat veel ingenieurs de
geschiedenis van hun vak gewoon leuk en boeiend vinden. De confrontatie met
historische technische artefacten, theorieën of gebeurtenissen is opwindend,
verrassend of imponerend ‘door wat mensen kunnen, waartoe ze op hoogtepunten
in staat zijn’. De rechtvaardiging wordt echter vooral gevonden in educatieve en
algemeen maatschappelijke doelstellingen.
De techniekgeschiedenis dient een educatief doel, namelijk het stimuleren van
de belangstelling onder ingenieurs, studenten in de technische wetenschappen en
het grote publiek voor de hedendaagse en toekomstige techniek tegen de
achtergrond van haar ontstaansgeschiedenis. Zij heeft ook een zeker praktisch nut
onder het motto ‘In 't verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal’. In de jaren
zeventig is daar nog een extra dimensie bijgekomen.
Kritiek op wetenschap en techniek door studentenbeweging, milieugroepen,
anti-kernenergiebeweging en andere stromingen dwong de ingenieurswereld tot
een heroriëntatie. De president van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI)
vroeg zich in die tijd af ‘.....of wij technici ons optimaal hebben ingesteld op de huidige
situatie, meer in het bijzonder of wij met ons klassieke technische denken voldoende
antwoord zullen krijgen op de vragen die ons morgen gesteld worden’. De
techniekgeschiedenis kan het ingenieursdenken gevoelig maken voor de complexe
verwevenheid tussen techniek en maatschappij.
Het Instituut richtte een werkgroep Geschiedenis van de Techniek op, die in 1980
vanwege de grote belangstelling de status van afdeling kreeg. De afdeling telt
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momenteel ca. 800 belangstellenden. In 1984 besloot het KIvI in samenwerking
met de Technische Universiteit Eindhoven tot een historisch onderzoek naar
6.
‘Techniek, Ingenieurs en Industrialisatie in Nederland’. Een van de overwegingen
was dat het 150-jarig bestaan van het KIvI in 1997 bij uitstek een gelegenheid
vormde om de maatschappelijke ontwikkeling en de inbreng van de technische
wetenschappen en het ingenieursberoep te evalueren. Er werden cursussen gegeven
en diverse werkgroepen gingen van start. Hieruit resulteerde een aantal historische
studies door KIvI-leden. In 1988 nam het KIvI het initiatief tot de oprichting van de
Stichting Historie der Techniek.

De Stichting Historie der Techniek
De Stichting zorgde voor het maatschappelijk draagvlak dat nodig was om het
overzichtswerk Geschiedenis van de Techniek in Nederland te realiseren. Haar
doelstelling is drieledig:
- Het verkrijgen van inzicht in de evolutie van technische processen en
werktuigen, alsmede van de organisatie van de produktie van goederen en
diensten, onder andere met het oogmerk bij te dragen aan een verantwoorde
beeldvorming van de toekomst.
- Het initiëren, begeleiden en ondersteunen van studies naar de wisselwerking
tussen de technische ontwikkeling èn de wetenschappelijke, economische,
sociale, politieke en culturele ontwikkeling.
- Het wekken van belangstelling onder ingenieurs èn onder het grote publiek
voor de geschiedenis van de techniek en de industrialisatie, mede om de kloof
tussen de moderne techniek en de cultuur te overbruggen.
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De hoofdactiviteit van de Stichting is tot heden de totstandbrenging van de zes delen
die handelen over de rol van de techniek in de modernisering van Nederland tussen
1800 en 1890. Het bestuur heeft daartoe heel verschillende maatschappelijke
elementen bij elkaar moeten brengen: universiteiten, bedrijfsleven, overheid,
onderzoekinstellingen, branche-organisaties en andere maatschappelijke
organisaties. Het onderzoek werd uitgevoerd door amateur-onderzoekers, junioren senior- onderzoekers, deels in dienst van universiteiten of andere
onderzoeksinstellingen, deels werkend voor de Stichting, betaald of op basis van
vrijwilligheid. Het project stond onder leiding van een redactie. De redactie belegde
in 1988 een afzonderlijke workshop met de Amerikaanse techniekhistoricus prof.
Thomas P. Hughes, waarin de opzet van het overzichtswerk intensief werd
bediscussieerd. Verder werden het project en delen ervan besproken op colloquia,
symposia en congressen met techniekhistorici en andere specialisten. Voorpublikaties
geschiedden in de vorm van artikelen in ingenieurstijdschriften, researchmemoranda,
wetenschappelijke artikelen in vaktijdschriften, een reeks monografieën en
proefschriften.
Voor de begeleiding van het onderzoek stelde de Stichting Historie der Techniek
een stuurgroep in met deskundigen uit verschillende disciplines. Een Comité van
Aanbeveling uit de historische wetenschappen onderstreepte het belang van het
project en verleende de Stichting morele steun. Daarnaast werden voor de
verschillende onderdelen specialisten geraadpleegd. Die adviseerden over de opzet,
de voortgang en de resultaten van het onderzoek. Zij worden bij de afzonderlijke
bijdragen in het overzichtswerk genoemd.
De financiering van het project is een hoofdstuk apart. Een kern van
senior-onderzoekers kon worden geformeerd en in stand gehouden met behulp van
een aantal academische instellingen. Het redactiewerk en het onderzoek door de
redactieleden werden erdoor mogelijk gemaakt. Diverse universiteiten en
onderzoekinstellingen stelden verder medewerkers beschikbaar voor deelstudies.
De omvang van het project ging de draagkracht van de academische instellingen
duidelijk te boven. Voor een groot aantal deelstudies moesten het bedrijfsleven,
branche- en andere organisaties benaderd worden. Opmerkelijk was de grote
historische belangstelling. Tevens verleenden zij ruime financiële steun. Sommige
organistaties zagen een markt voor de uitgave van een monografie over de
geschiedenis van de technische innovaties in hun bedrijfstak, los van het
overzichtswerk. Deze monografieën vonden onder andere hun weg naar het
onderwijs. In alle gevallen kregen redactie en onderzoekers de vrije hand om de
studie volgens de gekozen benadering op te zetten en uit te voeren. De inhoudelijke
inbreng van de subsidiegevers bestond uit het mobiliseren van deskundigheid en
het zoeken naar historisch materiaal om de kwaliteit van het eindresultaat te
verhogen. In totaal werd meer dan een miljoen gulden aan subsidies ontvangen.
Ook verwierf de Stichting Historie der Techniek een financiële basis met het
beginkapitaal dat de vertegenwoordigende organisaties in het bestuur inbrachten,
de jaarlijkse terugkerende subsidie van het KIvI en de jaarlijks terugkerende bijdragen
van haar donateurs.
De personele kosten die berekend konden worden, bedroegen circa twee miljoen
gulden. Onderzoekers die op vrijwillige basis meewerkten of werkzaam waren aan
een universiteit of onderzoekinstelling zijn (met uitzondering van de redactieleden)
in deze rekensom niet meegeteld; evenmin kosten zoals huisvesting, reiskosten en
materiaal. De uitvoering van het onderzoekprogramma vereiste derhalve een
aanzienlijk hoger bedrag. Bovendien bleek de uitgave van het overzichtswerk in het
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Nederlandse taalgebied zonder subsidies niet haalbaar. Hiervoor zijn afzonderlijk
subsidies verkregen.
Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne
samenleving 1800-1890 is een uniek produkt van vele mensen en organisaties,
bedoeld om de belangstelling voor de techniek onder ingenieurs en het grote publiek
te stimuleren en onder andere bestemd voor het onderwijs en de media. Het moet
ons inzicht vergroten in de technische ontwikkeling die zozeer onze samenleving
vormgeeft. Het wil laten zien op welke wijze de techniek het werk is van mensen.
IR. W.J. WOLFF

Voorzitter Stichting Historie der Techniek
PROF.DR.IR. H.W. LINTSEN

Hoofdredacteur

Eindnoten:
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problemen en hypothesen’ in: Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 8 (1991)
9-37.
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‘Landschap met trein’, geschilderd door A. Schelfhout in 1846 nabij Leiden. Grote
veranderingen waren op til. Door het klassieke, Hollandse vergezicht trekt een ijle rookpluim,
de trein is nauwelijks zichtbaar in het dunbevolkte land. De kalme tred van de paarden voor
de hooikar wordt kortstondig overstemd door het gesis en geratel van de stoomlocomotief.

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

19

Techniek en Modernisering
De wording van een moderne samenleving
Modernisering
Techniek en technische ontwikkeling
De opzet van de innovatiestudies
De opbouw van de serie en de keuze van de thema's

Wie halverwege de vorige eeuw per trekschuit op weg was van bijvoorbeeld Amsterdam
naar Leiden, kon een gesprek beluisteren als het volgende, tussen de schipper en een
vrouwelijke passagier:
1.

‘Je zelt haast gedaan hebben, schippertje?’ zei een juffrouw in de roef, onder haar bril
uitkijkende naar onzen H., nadat zij vruchtelooze pogingen had in 't werk gesteld om een
heer, die in 't hoekjen zat aan de praat te krijgen: ‘je zelt haast gedaan hebben, schippertje!’
- ‘Hoe zoo juffrouw?’ vroeg de kapitein. - ‘Wel met die spoorwegen.’ - ‘Spoorwegen! juffrouw,
dat's geen duit waard. Als 't anders niet was; die hebben haast gedaan. Maar dat nieuwe.’
- De juffrouw wist ter wareld niets nieuwers dan spoorwegen, en men zou er haar ook niet
op krijgen. - ‘Ja maar’, merkte H. aan, ‘in dat nieuwe ga je wèl; je hebt immers wel gelezen
van dien onderaardschen schietblaasbalk?’ - ‘Van de wat?’ vroeg de juffrouw haar bril van
haar neus nemende: ‘van de wat?’ - ‘Wel, de onderaardsche schietblaasbalk’, riep de
schipper, zoo hard als zijn verweerde stem gedoogde. ‘Heerlijk hoor! Je hebt pijpen, buizen,
kanalen; onderaardsche, weetje? 'k zel zeggen van Amsterdam naar Rotterdam en vicie
versie; dat zijn de twee grootste. Nou heb je dan ook korte voor Halfweg, Haarlem, Leyden,
Delft..., dat begrijpje, na venant.’ - De juffrouw spitste haar ooren, en opende haar mond. ‘Best, je komt in 't ketoor, je ziet een partij luiken in den vloer, met groote letters beschilderd:
al de plaatsen weetje, die staan der op. Halfweg, Haarlem, Leyden, allemaal. Je ziet een
2.
groote schaal hangen, en een knecht in leverij , netjes as 't hoort, der by. Waar mot de
juffrouw nou b.v. wezen? Zeg maar wat?’ - Hier wachtte de verhaler een antwoord, maar
de juffrouw wist niet wat ze zeggen zou, en vreesde dat het heele verhaal een strik was om
haare onnozelheid te vangen. - ‘Nou goed, as je 't dàn maar weet. Ik zel maar zeggen: je
mot te Rotterdam zijn. Je krijgt een kaartje. Best. Belieft u maar op de schaal te stappen.’ Hier kon de juffrouw zich niet bedwingen: ‘op de schaal, schipper?’ riep zij uit, en hare
oogappels werden van verbazing zoo groot als tafelborden, - ‘wat mot ik op de schaal doen?’
‘Dat zel je hooren. UE wordt gewogen. Je bent nogal dikkig. Goed. Zooveel pond, zoo veel
kracht op den blaasbalk. Belieft u maar op dat luikie te gaan staan. Pof! je zakt in den grond.
Ruut! daar ga je hoor! Je ziet nix niemedal as Egyptische duisternis. 't Hoeft ook niet. Tien
menuten. Knip, knap, gaan de veeren. Daar sta je weer in een ketoor; je denkt in 't zelfde?
3.
Mis! Je bent te Rotterdam. Is 't waar of niet, Piet?’
In de roef van de trekschuit. Lectuur op tafel, een speelbord onder handbereik. Het interieur
gestoffeerd. Niet altijd was de tocht zo comfortabel als hier voorgesteld.
Houtsnede ca. 1840.

De wording van een moderne samenleving
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In bovenstaande conversatie schetst Nicolaas Beets een beeld van Nederland aan
de vooravond van grote maatschappelijke veranderingen, waarin technische
vernieuwingen een belangrijke rol hebben gespeeld. Het is 1840. De trekschuit is
in het westen van het land interlokaal vervoermiddel bij uitstek. Evenals de diligence
haalt hij een snelheid van zeven à acht kilometer per uur; alleen te paard, op de
schaatsen en bij stevige wind in een zeilschip kan men zich in die tijd sneller
verplaatsen. Maar tussen
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Bordspel met afbeeldingen rond de stoombeurtvaart Rotterdam-Nijmegen, die dateert van
1823. Afgebeeld zijn verschillende plaatsen die de boot passeerde, zoals 's lands werf te
Rotterdam. Een onderscheid bestond er tussen de eerste, tweede en derde kajuit. Koffie,
jenever en een pijp veraangenaamden de reis, de passagiers werden gewaarschuwd voor
de hitte van de schoorsteen. Rijtuigen, kruiers en herbergen behoorden tot het netwerk van
de beurtvaart.

Amsterdam en Haarlem rijdt sinds enkele maanden de eerste Nederlandse trein en
uit het buitenland komen berichten van tal van nieuwe technieken die diep ingrijpen
in het dagelijks leven. Men leest en fantaseert erover en het lijkt allemaal nog ver
weg. Maar 25 jaar later is de schipper zijn nering kwijt. Wie van Amsterdam naar
Leiden wil, verplaatst zich per trein, met de duizelingwekkende snelheid van 40
kilometer per uur. Heel Nederland is nu in een dag te bereizen en steeds meer
mensen begeven zich regelmatig buiten de vertrouwde omgeving waarin ze zijn
geboren en opgegroeid.
De transportrevolutie is slechts een voorbeeld van de veranderingen die de
Nederlandse samenleving in honderd jaar tijd een volstrekt ander aanzien hebben
gegeven. Aan het eind van de achttiende eeuw was Nederland een lappendeken
4.
van min of meer autonome gebieden, elk met een heel verschillend karakter.
Voedsel en andere dagelijkse benodigdheden werden grotendeels op traditionele
wijze en op kleine schaal vervaardigd voor eigen gebruik of voor de directe omgeving.
De meeste mensen leefden van de landbouw en de kleine nijverheid en handel.
Honderd jaar later was een betrekkelijk geïntegreerde samenleving ontstaan,
voorzien van een nationaal onderwijsstelsel, een wijdvertakt netwerk van spoor- en
tramwegen, een omvangrijke landelijke pers, een sterk groeiende industriële sector
en een tamelijk efficiënt, zij het in onze ogen nog beperkt, overheidsapparaat.
Historici en sociologen gebruiken voor dergelijke veelomvattende
veranderingsprocessen de term modernisering. Het doel van dit werk is, de rol van
technische vernieuwingen in dat transformatieproces te beschrijven. Wij doen dat
door middel van twee soorten studies. De eerste reeks (delen I tot en met IV)
behandelt afzonderlijke technische vernieuwingen (innovaties); de tweede (delen V
en VI) gaat over onderwerpen die voor het innovatieproces in het algemeen van
belang zijn, zoals de ontwikkeling van het technisch onderwijs, de rol van de overheid
en de specifieke kenmerken van Nederlandse ondernemers.
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De bestudeerde periode is de negentiende eeuw, ongeveer vanaf de Franse tijd
tot 1890. In 1815 begon een periode van langzaam economisch herstel en kreeg
Nederland, in het zuidelijke deel van het Koninkrijk, voor het eerst te maken met
industrialisatie. Na 1890 brak een nieuwe periode aan. Het spoorwegnet was
grotendeels aangelegd, de overgang van traditionele krachtbronnen naar
stoomenergie was voltooid, een nieuwe energiebron, de elektriciteit, vond een reeks
van toepassingen en grootschalige gemechaniseerde produktie kwam nu pas goed
op gang. Natuurlijk is deze afbakening nogal willekeurig en in een aantal deelstudies
zullen de auteurs genoodzaakt zijn terug te gaan tot de late achttiende eeuw of het
verhaal te vervolgen tot rond 1900. Bovendien bestrijken niet alle studies de hele
negentiende eeuw: de auteurs hebben zich geconcentreerd op de periodes waarin
de voor hun onderwerp belangrijkste veranderingen zich voordeden.
In dit werk zijn in de eerste plaats gegevens uit reeds verricht onderzoek bijeen
gebracht, al is over elk onderwerp (soms uitvoerig) aanvullend bronnenonderzoek
verricht. De reikwijdte van de hier gepresenteerde studies is dan ook voor een groot
deel beperkt tot de huidige stand van het techniekhistorisch onderzoek in Nederland.
Omdat dit onderzoek pas vrij recent is opgekomen, kan hier geen encyclopedisch
overzicht van de Nederlandse techniek in de negentiende eeuw worden geboden.
Dat is dan ook niet de opzet. Het gaat er veeleer om, aan de hand van een groot
aantal studies de rol van de techniek in het maatschappelijke moderniseringsproces
te laten zien. De auteurs hopen daarmee een stevige basis te leggen voor verder
onderzoek.
Modernisering en technische ontwikkeling zijn de kernbegrippen in dit werk. Beide
verwijzen naar in-
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In 1849 werd in het hoofdgebouw van de Koninklijke Akademie te Delft (de voorloper van
de Technische Universiteit Delft) een tentoonstelling van nijverheid gehouden. Dit was een
van de eerste nationale tentoonstellingen na de Belgische afscheiding. Zij omvatte 516
inzendingen, waarvan het merendeel uit Zuid- en Noord-Holland.
Nationale en internationale, maar ook provinciale en lokale tentoonstellingen waren van een
niet te onderschatten betekenis voor de verspreiding van kennis. Zij werden veelvuldig
georganiseerd naar aanleiding van het voorbeeld van de eerste wereldtentoonstelling in
Londen in 1851, maar zij waren ook de voortzetting van een oudere traditie, zoals de
Tentoonstellingen van Volksvlijt van 1808 en 1809.

gewikkelde maatschappelijke veranderingen en over beide is veel theoretische
literatuur verschenen. Een eerste verkenning van die literatuur leert, dat de beide
perspectieven in een gespannen verhouding tot elkaar staan. Het
moderniseringsperspectief beziet het verleden vanuit het heden en vestigt de
aandacht op brede maatschappelijke processen. Technische ontwikkeling wordt
daarentegen meestal onderzocht vanuit een bepaald punt in het verleden en is in
de regel gericht op de ontwikkeling van een bepaald apparaat of procédé. Het
spanningsveld tussen beide perspectieven brengt risico's met zich mee, maar kan
ook onverwachte inzichten opleveren zowel in de modernisering van de Nederlandse
samenleving in het algemeen als in de ontwikkeling van specifieke technieken. Wij
beginnen daarom met een nadere beschouwing van de beide theoretische
invalshoeken en ontlenen daaraan begrippen en inzichten die ons kunnen helpen
het brede terrein van de technische en maatschappelijke modernisering enigszins
systematisch te analyseren.

5.

Modernisering

‘Modernisering’ is een parapluterm, die verwijst naar het scala van structurele
maatschappelijke veranderingen die hebben geleid tot het ontstaan van de ‘moderne
samenleving’. De begrippen ‘modern’ en ‘modernisering’ zijn niet scherp omlijnd,
maar de gedachte die eraan ten grondslag ligt is eenvoudig: tegenwoordige westerse
samenlevingen verschillen wezenlijk van ‘traditionele’ samenlevingen, dat wil zeggen
niet-westerse samenlevingen in de tegenwoordige wereld en het Europa van zo'n
tweehonderd jaar geleden. Die verschillen zijn voor een groot deel het resultaat van
structurele veranderingen, die zich eerst in Westeuropa en de Verenigde Staten,
daarna ook elders hebben voorgedaan. Zonder naar volledigheid te streven, kunnen
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we hier de volgende processen noemen, die vaak het onderwerp zijn van
moderniseringsstudies:
- de ‘demografische transitie’, dat wil zeggen de overgang van een hoog naar
een laag niveau van sterfte en geboorten
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- een toenemende bemoeienis, vooral vanaf de tweede helft van de negentiende
eeuw, van centrale overheden met het maatschappelijk leven; in samenhang
daarmee ontstaat een omvangrijke overheidsbureaucratie
- democratisering, hetgeen vooral tot uiting komt in de uitbreiding van het
kiesrecht; dit gaat gepaard met het ontstaan van politieke partijen, ideologieën
en propagandamethoden om de bevolking te mobiliseren
- het ontstaan van zeer grote steden, waarin een specifieke levensstijl tot
ontwikkeling komt (met als trefwoorden onder meer individualisering en
secularisatie)
- een grotere betekenis van de genoten opleiding bij de toewijzing van
maatschappelijke posities
- mechanisering en schaalvergroting van de produktie alsmede een sterke
toename van de productiviteit
- een aanzienlijke groei van de mobiliteit van mensen, ideeën en goederen door
uitbreiding van de transport- en communicatiemiddelen.
Dat de genoemde processen op de een of andere manier met elkaar samenhangen,
rechtvaardigt het hanteren van één term om ze samen te vatten. Maar die
samenhang is ingewikkeld. Vaak worden de Franse en de Industriële Revolutie
6.
aangewezen als de belangrijkste motoren achter het hele proces.
Die revoluties zijn echter zelf weer het resultaat van structurele veranderingen,
die hun oorsprong hebben in een verder verleden. Er is bijvoorbeeld veel te zeggen
voor de stelling dat we het begin van de moderne wereld moeten zoeken in de
laat-middeleeuwse steden. Een cruciaal proces als de secularisering gaat nog verder
7.
terug, volgens sommigen tot het oude Israël. Klassieke auteurs zoals Marx, Weber
en Toennies, op wier werk moderniseringstheoretici voortbouwen, hebben
indrukwekkende pogingen gedaan om de kern van de veranderingen die zich onder
hun ogen voltrokken te herleiden tot, bijvoorbeeld, de ontwikkeling van de
produktiekrachten, de secularisering of rationalisering, of de teloorgang van
traditionele normen en sociale bindingen. Tegenwoordig wordt geen van die
verklaringen meer aanvaard als toereikend om het hele proces te begrijpen.
Het begrip modernisering raakte in de jaren '50 in de mode in de sociale
wetenschappen en deed tegen 1970 ook in de geschiedwetenschap zijn intree. Al
spoedig kwam een aantal historici echter met felle kritiek. Modernisering, werd
gezegd, is een finalistisch begrip: het reduceert alle geschiedenis tot
voorgeschiedenis van het heden. Ontwikkelingen en gebeurtenissen die niet passen
in de opmars van de moderne wereld en interessante mengelingen van traditie en
moderniteit worden afgedaan als irrelevant of hinderpalen voor de vooruitgang.
Bovendien is het begrip sterk ideologisch geladen: het neemt de ontwikkeling van
in politiek, economisch en militair opzicht succesvolle landen als de Verenigde
Staten en Engeland (de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog) als norm en
meet daaraan het achterblijven of falen van andere landen. Kortom, het
moderniseringsbegrip verleidt historici ertoe een van hun belangrijkste taken te
verzaken: het verleden te begrijpen vanuit zijn specifieke eigenheid.
Deze kritiek was gerechtvaardigd en de discussie leek gesloten. Maar intussen
blijft het begrip modernisering opduiken in historische studies, vaak terloops, maar
8.
soms als welbewust gehanteerd ordeningsbgrip. Dat is alleszins begrijpelijk. Want
ook als we het begrip zouden afschaffen, zouden we toch de vraag blijven stellen
naar de historische wortels van westerse samenlevingen, die zoveel wezenlijke
kenmerken met elkaar gemeen hebben, niet het minst op technisch terrein:
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elektriciteitscentrales, autowegen, fabrieken, vliegvelden, telefoon, supermarkten
en computers behoren tot de standaarduitrusting van elke moderne maatschappij.
De vraag hoe dit hele technische complex is ontstaan is een onderdeel van de vraag
naar de modernisering. Het hanteren van het moderniseringsbegrip heeft drie
voordelen. In de eerste plaats helpt het een keuze te maken uit de vele innovaties
die we zouden kunnen bestuderen. Het gaat om die technieken die een grote rol
hebben gespeeld in belangrijke maatschappelijke veranderingen. Vanuit het
moderniseringsperspectief is het bijvoorbeeld niet moeilijk te kiezen tussen de komst
van de spoorwegen en de ontwikkeling van een nieuwe methode om rood glas te
9.
maken, hoe fascinerend het laatste ook kan zijn vanuit technisch oogpunt.
In de tweede plaats attendeert het begrip op de samenhangen tussen verschillende
innovaties en andere maatschappelijke processen. Een voorbeeld daarvan is de
toenemende rol van de overheid, die op zeer uiteenlopende terreinen de technische
ontwikkeling heeft beïnvloed. De overheid trad op als innovator, bijvoorbeeld bij de
aanleg van de spoorwegen en het telegraafnet, en als regelgever, bijvoorbeeld in
de vorm van de Arbeidsinspectie en de
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Keuringsdienst van waren. Daarbij werd gebruik gemaakt van technische experts
zoals ingenieurs en chemici, zodat er ook een verband aanwijsbaar is tussen de
toenemende rol van de overheid en de professionalisering van de techniek. In een
overzichtswerk als het onderhavige, waarin meer dan vijfentwintig auteurs over zeer
uiteenlopende onderwerpen schrijven, maakt het gemeenschappelijke perspectief
van de modernisering het mogelijk dergelijke dwarsverbanden te leggen en deze
nader te onderzoeken. Daardoor is dit werk meer dan een reeks losstaande
innovatiestudies.
Een derde voordeel van het moderniseringsbegrip is, dat het uitnodigt tot het
maken van internationale vergelijkingen. We wezen al op de overeenkomsten tussen
moderne samenlevingen wat betreft hun technische outillage. Nader onderzoek
leert, dat er grote variaties zijn in deze technieken, die te maken hebben met
specifieke lokale omstandigheden en tradities. Om een voorbeeld te geven, iedere
westerse samenleving kreeg in de loop van de negentiende eeuw te maken met
overbevolking van de steden, hetgeen leidde tot grote problemen met de
volksgezondheid. Overal werd hierop gereageerd met de aanleg van waterleidingen
en riolen, maar dat gebeurde in een heel verschillend tempo en met heel
verschillende methoden en technieken. Op dezelfde uitdaging leverde elke
samenleving een ander antwoord en in de gebruikte technieken vinden wij de
eigenaardigheden van een land of streek weerspiegeld. Dit betekent dat een van
de belangrijkste bezwaren die tegen het moderniseringsbegrip naar voren zijn
gebracht, namelijk dat landen met elkaar worden vergeleken op basis van een
ideologisch bepaald model, heel goed vermeden kan worden. Het gaat ons onder
meer om de vraag, wat het karakteristieke is van de Nederlandse ontwikkeling.
Daarover kunnen wij alleen iets zeggen wanneer wij Nederland vergelijken met
andere landen, waarvan geen enkel als ideaaltype hoeft te dienen.
Is het gevaar van ideologische bevangenheid dus redelijk te ontlopen, moeilijker
is dat met de tweede valkuil van het moderniseringsperspectief. Modernisering is
een globaal en finalistisch begrip: het duidt op de grootschalige processen die
hebben geleid tot de tegenwoordige westerse samenleving. Omdat de innovaties
die in dit werk worden onderzocht, geselecteerd zijn op grond van hun belang in
deze processen, lopen we het gevaar dat we niet meer dan een invuloefening
uitvoeren: de technische ontwikkeling bevestigt slechts wat we in grote lijnen al
wisten. Om dit tegen te gaan, hanteren wij bij de analyse van innovaties een
omgekeerde onderzoeksstrategie. Hier is niet het heden, maar het verleden
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De Leeghwater was één van de drie gemalen die het Haarlemmermeer leegpompten en
drooghielden. Dit gemaal werd in 1843 als eerste gebouwd. Vijf grote stoomketels waren
ondergebracht in het voorste deel van het gebouw. De stoommachine stond in het ronde,
torenvormige deel, omringd door elf pompen. Iedere pomp was met een eigen balans
gekoppeld aan de zuigerstang. De machine had een vermogen van 350 pk.
Dergelijke giganten waren nog niet eerder gebouwd en zij bleven nog lange tijd uniek. Het
aantal stoommachines in Nederland nam na 1850 stormachtig toe, maar het waren vooral
kleine machines met een vermogen van ongeveer 20 pk of minder.
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het uitgangspunt; en we gaan niet uit van grootschalige processen, maar proberen
zo nauwkeurig mogelijk de ontwikkeling van specifieke technieken te beschrijven.
Elke innovatiestudie begint met een beschrijving van de stand van de techniek aan
het begin van de negentiende eeuw en beschrijft een aantal belangrijke
vernieuwingen die vervolgens zijn ingevoerd. Wij verwachten dat het spanningsveld
tussen beide benaderingen nieuwe inzichten oplevert. Een gedetailleerde beschrijving
van een aantal technische innovatieprocessen kan nieuw licht werpen op de
modernisering van de Nederlandse samenleving in de negentiende eeuw; en het
brede perspectief van de modernisering kan de samenhang laten zien tussen sterk
uiteenlopende technische vernieuwingen.

Techniek en technische ontwikkeling
Het woord techniek heeft een groot aantal betekenissen, maar twee aspecten komen
10.
steeds terug: een materieel en een gedragsaspect. In het alledaagse spraakgebruik
staat techniek voor menselijke maaksels, ‘artefacten’, en wel in de materiële zin van
het woord. Het gaat dus om zaken als auto's, ontbijtborden en schoenen, niet om
ministeries en wetenschappelijke onderzoeksmethoden, al zijn ook die laatste door
mensen gemaakt. Behalve naar ‘dingen’ verwijst techniek naar elke vorm van
doelgericht en aangeleerd gedrag. Zo spreken we van de techniek van het voetballen
of van het leiden van een organisatie (management-techniek). Hier gaat het met
name om vaardigheid en kennis.
In dit werk ligt de nadruk op het beperkte, alledaagse techniekbegrip: wij richten
ons vooral op de ontwikkeling van materiële artefacten. Omdat wij deze artefacten
in hun maatschappelijke context analyseren, zullen echter de andere aspecten van
de techniek telkens opduiken. Techniek is mensenwerk. Dit betekent dat bijvoorbeeld
de geschiedenis van de drukpers niet alleen gaat over drukpersen, maar ook over
drukkers, drukkerijen en lezers alsook over druktechniek en leesvaardigheid. Een
paar maal zal in dit werk het kennis-aspect van techniek centraal staan. Dat geldt
bijvoorbeeld voor het hoofdstuk over de medische statistiek en het deel over
technische beroepen. Thema's als bureaucratisering en de ontwikkeling van nieuwe
onderwijsmethoden nemen echter nergens een centrale plaats in, al komen ze wel
aan de orde. Uitgangspunt zijn als regel nieuwe materiële artefacten.
Dit werk gaat over de invoering, de verspreiding en het gebruik van nieuwe
technieken in Nederland en over de verhouding tussen deze en andere
maatschappelijke processen. Een dergelijke vraagstelling is nog niet zo lang
gangbaar in de geschiedschrijving over techniek. Nog maar kort geleden werd de
geschiedenis van de techniek grotendeels geschreven door technici, die vrijwel
uitsluitend aandacht besteedden aan grote uitvinders en hun vindingen, en die
meestal een nogal eenvoudig beeld hadden van de verhouding tussen techniek en
samenleving. De strekking van deze werken was het belang van de techniek als
cultuurverschijnsel aan te tonen. Daarbij was een belangrijk, maar meestal
onuitgesproken nevenoogmerk, de status van technici te bevorderen in een
samenleving die vanouds meer prestige toekende aan zuivere hoofdarbeid dan aan
alles wat met handenarbeid te maken had. De geschiedenis van de techniek was
in de ogen van deze auteurs het epos van de onderwerping van de natuur aan het
menselijk vernuft, met uitvinders in de rol van helden. De verhouding tussen techniek
en samenleving was samen te vatten in één woord: vooruitgang. Daarmee werd
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bedoeld: meer welvaart, meer kennis, meer beheersing van de natuur en minder
11.
ziekten, bijgeloof en angst.
De laatste tien à vijftien jaar is een andere benadering van de techniekgeschiedenis
in opkomst, waarin technische ontwikkeling wordt onderzocht als een maatschappelijk
12.
proces. De nieuwe benadering onderscheidt zich in minstens drie opzichten van
de oudere. In de eerste plaats wordt meer nadruk gelegd op de continuïteit van de
technische ontwikkeling. De geschiedenis van de techniek verloopt niet met horten
en stoten, van de ene uitvinding naar de volgende. Het is geen opeenvolging van
technische revoluties, maar een geleidelijk, evolutionair proces. Zelfs technische
doorbraken, zoals de stoommachine en de straalmotor, zijn niet zo maar aan een
geniaal brein ontsproten, maar bouwen voort op eerdere apparaten en procédés.
Bovendien wordt iedere nieuwe techniek voortdurend verder ontwikkeld. Daarmee
wordt de rol van de grote uitvinder gerelativeerd en wordt aandacht gevraagd voor
de talloze, op het eerste gezicht minder spectaculaire vernieuwingen en degenen
13.
die deze tot stand hebben gebracht.
Een tweede verschil berust op het inzicht dat de technische ontwikkeling niet
alleen bepaald wordt door technici, maar door een heel scala van personen en
groepen. De belangrijke rol van ondernemers is al aan het begin van deze eeuw
door Schumpeter benadrukt. Recent onderzoek heeft duidelijk gemaakt hoe groot
de betekenis van bijvoorbeeld overheden en consumenten kan zijn bij het
14.
innovatieproces. Sommige historici gebruiken voor die verschillende bij de
ontwikkeling van een techniek betrokken personen en groepen de term actoren.
Het derde punt is, dat er gedurende de ontwikkeling van een techniek een
ingewikkelde verwevenheid met de maatschappelijke omgeving ontstaat, die niet
te vatten is in een eenvoudige term als
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Handel en vrachtvaart bleven in de negentiende eeuw belangrijke pijlers van de Nederlandse
economie. De verbetering van vaarwegen en de aanleg van havens kregen de voortdurende
aandacht van overheden en particulieren. De haven van Rotterdam vervulde in de loop van
de eeuw een steeds belangrijker rol bij de overslag van goederen van en naar Duitsland en
het binnenland.
Hier een blik op de drukte rond de kaden van de Leuvehaven en de Boompjes, omstreeks
1870. Zeilschepen lagen zij aan zij met hun stomende collega's. Zo'n 3000 zeeschepen met
in totaal bijna 1,2 miljoen ton vrachtinhoud werden in dat jaar te Rotterdam ingeklaard. De
Boompjes was in de jaren vijftig voorzien van nieuwe kademuren.

‘vooruitgang’. Begrippen als netwerk en systeem worden in dit verband gebruikt.
Omdat de termen actor en systeem ook in dit werk een belangrijke rol zullen spelen,
15.
lichten we deze begrippen nu kort toe. Het aspect van de continuïteit van de
technische ontwikkeling komt daarbij als vanzelf aan de orde.
De term actor kan betrekking hebben op zowel personen als groepen. Het betreft
al diegenen die een rol spelen in de ontwikkeling van een nieuwe techniek: uitvinders,
ondernemers, arbeiders, gebruikers, regelgevende overheden, etc. De begrippen
actor en rol herinneren aan het toneel. Het toneelspel of een gezelschapsspel, zoals
een kaartspel, zijn metaforen die veel aspecten van het innovatieproces zichtbaar
maken. Het spel (het innovatieproces) kent bepaalde formele regels en conventies
die de toeschouwer (de onderzoeker) moet kennen om het te kunnen begrijpen:
aan welke wettelijke regels zijn de spelers gebonden? Is bijvoorbeeld een
ondernemer vrij in het invoeren van nieuwe technieken, of is er een gilde dat
sommige uitvindingen verbiedt omdat het de vakbroeders schaadt? Wordt in de
betreffende samenleving een hoog prestige toegekend aan vernieuwers op allerlei
gebied, of geldt verstandig beheer van het bestaande als de hoogste wijsheid?
Hoewel de spelers begrensd worden door regels en conventies, is het hun inbreng
die het verloop van het spel bepaalt. Die inbreng kan bestaan uit technische kennis,
het bezit van produktiemiddelen, regelgeving, etcetera. Bovendien heeft iedere actor
bepaalde belangen, voorstellingen en verwachtingen ten aanzien van een nieuwe
techniek, en een specifieke machtspositie ten opzichte van de andere actoren. Zijn
belangen motiveren zijn bemoeienis met het innovatieproces, zijn voorstellingen en
verwachtingen stellen grenzen aan wat hij voor mogelijk en wenselijk houdt en zijn
machtspositie bepaalt de mogelijkheden die hij heeft om zijn doelstellingen te
16.
realiseren. Omdat iedere speler afhankelijk is van het gedrag van de andere spelers
en omdat de betekenis van een techniek voor elke actor verschillend kan zijn, is het
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innovatieproces een spel met een onzekere afloop. Een arbeidbesparende machine
is voor een ondernemer een middel om zijn produktie te verhogen en beheersbaarder
te maken, voor de arbeiders is het een broodrover en voor de overheid een potentieel
gevaarlijk apparaat, dat door arbeidsinspecteurs en ambtenaren van de hinderwet
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gecontroleerd moet worden op veiligheid bij de bediening en eventuele schadelijkheid
voor de omgeving. Geen van deze actoren beheerst het spel volledig. Het verloop
van het spel hangt af van hun machtsverhoudingen en tactisch vernuft.
De onvoorspelbaarheid van het spelverloop wordt nog versterkt door het feit dat
niet zelden de spelregels zelf inzet worden van het spel. De spelers gebruiken de
regels om het spel te winnen, maar als dat niet lukt, zullen zij proberen die regels
17.
te veranderen. De stakingen tegen de invoering van machines, die vanaf de jaren
tachtig van de negentiende eeuw in de Rotterdamse haven plaatsvonden,
bijvoorbeeld, werden door zowel werkgevers als arbeiders mede beschouwd als
een strijd om de macht in de haven: de spelregels van de arbeidsverhoudingen
waren in het geding. Soms leiden de onverwachte uitkomsten van het innovatieproces
tot een nieuw spel, met andere actoren. Zo was de radio bedoeld als een draadloze
variant van de telegrafie, dus voor het overbrengen van een boodschap van het
ene punt naar het andere. Vrijwel niemand voorzag dat deze techniek na de Eerste
Wereldoorlog op grote schaal zou worden gebruikt voor omroep, dat wil zeggen
18.
voor het uitzenden van boodschappen aan iedereen die ze wil ontvangen.
19.
Naast het begrip actor is systeem ons tweede sleutelbegrip. Daarmee wordt
bedoeld dat een nieuwe techniek die in de praktijk wordt toegepast, langzamerhand
verweven raakt met andere technieken en wordt ingebed in maatschappelijke
instituties en dagelijkse routines. Zo werd de stoommachine deel van een
produktiesysteem, dat bestond uit het bedienend personeel met zijn vaardigheden
en routines, allerlei apparaten die van stoomenergie gebruik maakten, en
grondstoffen, tussenprodukten en eindprodukten. In bredere zin was de
stoommachine verbonden met een wijd netwerk, bestaande uit machinefabrieken,
een toezichthoudend overheidsorgaan en cursussen aan technische scholen. Een
verandering in een deel van het systeem heeft altijd gevolgen voor de rest.
Verbeteringen aan stoommachines veranderen: het werk van de machinist, vereisen
aanpassingen in het onderwijs aan ingenieurs, etc. Veranderingen in de veiligheidsof hinderwetgeving zullen leiden tot aanpassingen in het ontwerp van machines.
Door technische ontwikkeling te beschouwen als de ontwikkeling van systemen,
kunnen we een aantal verschijnselen beter begrijpen. We noemen een paar
voorbeelden. Binnen een technisch systeem ontwikkelen verschillende technieken
zich vaak niet in hetzelfde tempo. Delen van een produktieproces

In de negentiende eeuw werden langdurige debatten gevoerd over de volksgezondheid en
de openbare hygiëne. Concrete veranderingen kwamen uiterst moeizaam tot stand. Zelfs
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de angst voor de regelmatig terugkerende epidemieën, mede het gevolg van de slechte
kwaliteit van het drinkwater, bracht hierin geen verandering. De Rotterdamse gemeenteraad
besloot in 1869 om in eigen beheer een waterleidingbedrijf op te richten, nadat een particulier
initiatief had gefaald. Het waterleidingnet werd tussen 1870 en 1874 aangelegd voor ƒ 1,5
miljoen en had een totale lengte van circa 60 km. De stad met zo'n 135.000 inwoners was
daarmee de derde gemeente in het land met een dergelijke voorziening.
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blijven achter en vertragen daarmee het hele proces. Alle inventiviteit richt zich op
zo'n achterblijvend gebied, met allerlei vernieuwingen als resultaat. Het meest
bekende voorbeeld is de wedloop tussen het spinnen en het weven in de Engelse
textielindustrie in de achttiende en negentiende eeuw. Spanningen in technische
systemen doen zich echter niet alleen voor tussen verschillende technieken, maar
ook bijvoorbeeld tussen de techniek en maatschappelijke instituties. Zo werden in
Engeland in 1809 eeuwenoude reglementen over innovatie en leerlingstelsel door
het parlement afgeschaft teneinde textielondernemers meer ruimte te geven voor
20.
het invoeren van nieuwe produktiemethoden.
De rivaliteit tussen verschillende technieken, zoals die tussen trekschuit en
stoomtrein of die tussen gaslicht en elektrisch licht, kan eveneens beter begrepen
worden wanneer wij deze technieken analyseren als onderdelen van technische
systemen. Een succesvol systeem raakt zodanig maatschappelijk verankerd, dat
er grote belangen gemoeid zijn bij het voortbestaan en de verdere ontwikkeling
ervan. Voor het ontwikkelen van alternatieve technieken is minder geld beschikbaar
en de kans op een succesvolle loopbaan is groter voor wie zich aansluit bij een
bestaand systeem dan voor degene die nieuwe wegen inslaat. Bij de verhouding
tussen bijvoorbeeld elektrisch licht en gaslicht is dus veel meer aan de orde dan de
technische superioriteit van het ene apparaat ten opzichte van het andere: het gaat
ook om de kracht van belangen die met deze technische systemen gemoeid zijn.
Zo blijkt opnieuw, hoe belangrijk het is een goed inzicht te krijgen in de belangen
en machtsverhoudingen van de actoren in innovatieprocessen.
Tenslotte maakt de verwevenheid van de techniek en haar omgeving, die het
actor- en het systeembegrip uitdrukken, duidelijk, dat het niet verhelderend is om
oorzaken en gevolgen van nieuwe technieken apart te onderzoeken, zoals in de
21.
publieke discussie vaak gebeurt. Als techniek het resultaat is van de inbreng van
verschillende actoren, dan werken de ‘oorzaken’ van een techniek (de motieven,
tactieken en onderlinge verhoudingen van de actoren) door in haar ‘gevolgen’. De
rol van technische artefacten in de samenleving is dus, zoals elk sociaal proces,
het vaak onverwachte resultaat van menselijke interacties. Wij nemen in dit werk
dan ook niet de gewoonte over, techniek en samenleving te zien als afzonderlijke
verschijnselen, elk afwisselend in de rol van oorzaak of gevolg, maar beschrijven
technische en maatschappelijke ontwikkeling in hun complexe verwevenheid.
Technische ontwikkeling wordt vaak geanalyseerd met behulp van een fase-model,
waarbij het proces wordt verdeeld in, bijvoorbeeld, uitvinding, ontwikkeling, invoering
22.
en verspreiding of diffusie (er zijn overigens verschillende indelingen in omloop).
Onze benadering wijkt daar van af. Wat de gangbare theorieën beschouwen als
fasen, zien wij als aspecten van een doorlopend vernieuwingsproces. Deze aspecten
doen zich in verschillende combinaties en gedurende het hele innovatieproces voor.
Het aspect van het uitvinden staat voor de menselijke verbeeldingskracht, die een
voortdurende stroom van nieuwe methoden en apparaten oplevert. De meeste
daarvan worden nooit gepatenteerd en van de gepatenteerde wordt slechts een
23.
deel praktisch toegepast. Zowel bij baanbrekende vernieuwingen als bij kleine maar soms essentiële - verbeteringen speelt dit creatieve element een rol. Er bestaat
altijd een grote variatie aan nieuwe technieken, methoden en oplossingen voor
technische problemen, waarvan sommige verder ontwikkeld en praktisch toegepast
worden.
Die verdere ontwikkeling en toepassing kunnen we beschouwen als een proces
24.
van selectie en verdere variatie, dat doet denken aan Darwins evolutietheorie.
Om in de praktijk te kunnen ‘overleven’, moet een nieuwe techniek ‘zich bewijzen’
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in de omgeving waarin zij zal functioneren. Die omgeving bestaat uit gebruikers,
een regelgevende overheid, ondernemers die winst willen maken, het fysieke milieu
(klimaat, bodemgesteldheid, verkeersmogelijkheden te land en te water, etc.) en
niet te vergeten concurrerende technieken, waarvan sommige stevig verankerd zijn
in de samenleving.
Deze omgeving zorgt voor een selectie uit het aanbod van technieken en voor
aanpassing van de gekozen techniek. Dat laatste betekent, dat de verwachtingen
en eisen van de betrokken groepen en de materiële omgeving als het ware in de
nieuwe techniek worden ingebouwd. Daardoor raakt zij ingebed in een heel systeem
(of netwerk) van relaties. Daarom wordt techniek door sommige theoretici beschreven
als een ‘sociale constructie’: de vorm die zij aanneemt wordt bepaald door de
betrokken ‘actoren’, en verandert dan ook wanneer de eisen of de machtsposities
van die actoren veranderen, of wanneer andere actoren in het spel betrokken raken.
Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van de fiets. De ‘Hoge Bi’ van rond 1875,
met een groot voor-
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wiel en een klein achterwiel, was een gevaarlijk macho-apparaat voor sportieve
heren. Steeds meer gebruikers verlangden echter comfort en veiligheid. Het antwoord
daarop was de fiets zoals we die nu kennen, met ongeveer gelijke wielen,
25.
kettingaandrijving en luchtbanden.
Diffusie, de verspreiding van een techniek buiten de omgeving waarvoor zij is
ontworpen, wordt vaak opgevat als het eenvoudig overnemen of imiteren van de
nieuwe techniek. Het voorgaande maakt al duidelijk dat het zo simpel niet ligt. Elke
techniek is aangepast aan de omgeving waarin zij functioneert, zij maakt deel uit
van een min of meer uitgebreid sociaal-technisch systeem. Invoering in een nieuwe
omgeving vereist dus aanpassingen, dat wil zeggen verdere technische vernieuwing
en nieuwe netwerkrelaties. Een mooi voorbeeld is de mechanisering van de produktie
van rode kleurstof uit meekrapwortels in Nederland in het midden van de negentiende
26.
eeuw (dit komt uitvoerig aan de orde in deel IV). Zowel de ingevoerde machines
als de fabriekmatige organisatie van de produktie waren gebaseerd op buitenlandse
(met name Franse) voorbeelden, maar op beide punten waren ingrijpende
aanpassingen nodig. De Zeeuwse klei, waarin de meekrap groeide, leverde bij het
drogen, zuiveren en malen van de wortels grote problemen op, waarvoor dan ook
nieuwe methoden werden ontwikkeld. De invoering van de fabriekmatige bereiding
had consequenties voor het gehele bestaande produktiesysteem. Zo kregen
bijvoorbeeld verschillende eigenaren van de stoven, die de produktie van de
meekrappoeder altijd in handen hadden gehad, een nieuwe plaats toegewezen. Zij
beperkten zich voortaan tot het drogen van de wortelen, die zij vervolgens afleverden
aan de fabrieken, die de verdere bewerking overnamen. Een uniek sociotechnisch
systeem ontstond, dat Nederlandse producenten weer een sterke positie gaf ten
opzichte van de buitenlandse concurrentie.
Het diffusie-aspect is voor het onderzoek naar de technische ontwikkeling in
Nederland van bijzonder belang, omdat de meeste technieken die hier in de
negentiende eeuw werden geïntroduceerd elders waren uitgevonden. De vraag die
in dit werk telkens aan de orde zal komen, is, welke aanpassingen waren nodig om
een buitenlandse techniek geschikt te maken voor toepassing in Nederland? Hoe
meer aanpassingen, des te ‘Nederlandser’ werd de techniek. Dat roept de vraag
op in hoeverre er gesproken kan worden van een specifiek Nederlandse stijl van,
bijvoorbeeld, bruggebouw of scheepsbouw. Op een algemener niveau kan men
zich afvragen in hoeverre innovatieprocessen in Nederland een eigen patroon
vertonen, dat te herleiden is tot, bijvoorbeeld, de bodemgesteldheid (zoals in het
geval van de meekrap), de strijd tegen het water in het Westen en Noorden van het
land, de sterk gedecentraliseerde structuur van de oude Republiek, de religeuze
verscheidenheid, of specifieke technische tradities (molens, waterstaatszorg, en
27.
dergelijke).
Vatten wij het voorgaande samen, dan heeft onze rondgang langs de theorieën
over technische ontwikkeling geleid tot de volgende keuzen. Onder innovatie verstaan
we in dit werk het hele proces van technische ontwikkeling. Tijdens dit proces raakt
een nieuwe techniek verweven met andere technieken en met maatschappelijke
processen en instituties. We onderscheiden daarbij een aantal aspecten - uitvinding,
ontwikkeling, invoering en verspreiding - die zich in verschillende combinaties kunnen
voordoen. De voortgang van dit proces wordt beschreven aan de hand van de erbij
betrokken actoren, de ontwikkeling van variaties aan technische mogelijkheden en
de selectie daaruit van practische toepassingen.
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De opzet van de innovatiestudies
Op grond van de inzichten die we hebben ontleend aan de moderniseringstheorie
en de theorie over technische ontwikkeling kunnen we nu een reeks vragen
formuleren die een systematische analyse van afzonderlijke technische
vernieuwingen mogelijk maakt.
1. Iedere studie begint met een korte situering van de betreffende innovatie in
het Nederlandse moderniseringsproces, waarmee de keuze van deze innovatie
voor het onderzoek wordt gemotiveerd. Tevens wordt daarmee de context
geschetst waarin de actoren in het innovatieproces opereerden.
2. Dan volgt een beschrijving van het technische systeem aan het begin van de
negentiende eeuw. Dit omvat de gereedschappen en machines, grondstoffen,
gebouwen en eindprodukten, alsook de betrokken actoren: welke rol speelden
zij in het systeem? Welk belang hadden zij bij de betreffende techniek en welke
eisen stelden zij daaraan? Hoe lagen de machtsverhoudingen tussen de
actoren? Welke formele en informele regels stuurden die verhoudingen?
Speciale aandacht wordt hier besteed aan de problemen die actoren met het
bestaande systeem hadden, omdat dit een belangrijke verklaring kan zijn voor
de invoering van nieuwe technieken.
3. Vervolgens wordt de internationale ontwikkeling van de betreffende techniek
besproken. Dit levert een beeld op van de variatie aan technische mogelijkheden
die voor praktische toepassing beschikbaar waren.
4. Dan komt de invoering van nieuwe technieken in Nederland aan de orde. Die
wordt beschreven als een proces van selectie uit beschikbare technieken
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Tot circa 1870 werden er in Nederland weinig ijzeren stoomschepen gebouwd. Dat veranderde
in de periode daarna. De Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’, opgericht in 1875, speelde
hierbij een belangrijke rol. De Maatschappij was oorspronkelijk gehuisvest in de gebouwen
van de voormalige marinewerf.
Na een brand in 1881 kreeg de machinebouw-afdeling een voor die tijd moderne bedrijfshal.
Het gebouw van steen, glas en ijzer, zoals hier afgebeeld op een houtgravure, was 120 m
lang, 26 m breed en 22 m hoog en riep bij tijdgenoten associaties op met een ‘tempel der
nijverheid’.

en de aanpassing of omvorming van die technieken voor toepassing in de
Nederlandse context. Hier zijn met name de volgende vragen aan de orde: wie
waren de voornaamste actoren en wat waren hun sociale en mentale kenmerken
en onderlinge verhoudingen? Wat waren de regels van het spel en hoe werd
daarover onderhandeld? Zijn spanningen tussen delen van het
sociaal-technische systeem - bijvoorbeeld het achterblijven in tempo van een
deel van een produktieproces - een verklaring voor vernieuwingen? Hoe verliep
de maatschappelijke verankering van de techniek en welke consquenties had
dit voor het proces van verdere vernieuwing? Ook de bedoelde en onbedoelde
effecten die nieuwe technieken met zich meebrachten zijn hier aan de orde.
5. Tenslotte wordt, zo mogelijk, de ontwikkeling van de betreffende techniek in
Nederland vergeleken met die in het buitenland en gerelateerd aan het bredere
patroon van de modernisering. Heeft deze innovatie inderdaad de rol gespeeld
die we ervan verwachtten? Heeft hij in Nederland een ten opzichte van andere
landen duidelijk herkenbaar patroon, en wat zijn de oorzaken daarvan?
Deze vragenlijst dient overigens niet als een strak keurslijf voor elk deelonderzoek.
De eigenaardigheden van ieder innovatieproces leiden tot specifieke vragen en
methoden van onderzoek en iedere auteur heeft zijn eigen stijl van werken. Voor
zover we er echter in slagen de bovenstaande vragen in de analyses te betrekken,
zullen we aan het eind van het werk in staat zijn vergelijkingen tussen de
verschillende innovaties te maken en conclusies te trekken over het innovatieproces
in Nederland in het algemeen.
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De opbouw van de serie en de keuze van de thema's
Dit overzichtswerk bestaat uit zes delen. De eerste vier bevatten zo'n dertig
hoofdstukken over innovaties in evenzovele sectoren (papier, bier, machine-
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bouw, etc.), die gegroepeerd zijn in tien thematische onderdelen: landbouw en
voeding; gezondheid en openbare hygiëne; waterstaat en infrastructuur; papier,
druk en communicatie; katoen; gas, licht en elektriciteit; bouwen; delfstoffen,
machine- en scheepsbouw; stoom; en chemie. Ieder onderdeel bevat een inleiding
waarin de keuze van de deelstudies wordt verantwoord. Zoals eerder uiteengezet,
heeft het moderniseringsperspectief daarbij als leidraad gediend. Na de presentatie
van de deelstudies wordt het onderdeel afgesloten met een slothoofdstuk waarin
wordt gepoogd de belangrijkste resultaten van deze studies in verband te brengen
met het Nederlandse moderniseringsproces. Na de detailstudies van de eerste vier
delen volgen twee delen waarin dwarsverbanden tussen deze technische
vernieuwingen worden besproken. Dat gebeurt aan de hand van de sleutelactoren
die in vrijwel elk innovatieproces een rol spelen: technici, ondernemers, arbeiders,
consumenten en de overheid.
In deze paragraaf geven we een globaal overzicht van het hele werk en de
overwegingen die aan de keuze van de verschillende onderdelen ten grondslag
liggen, zonder op de keuze van iedere deelstudie uitvoerig in te gaan. We doen dat
aan de hand van vier aspecten van het moderniseringsproces: veranderingen in de
goederenproduktie, met name de industrialisering; veranderingen in de ruimtelijke
omgeving (waterstaat, bouw); veranderingen in de fysieke gesteldheid van de
bevolking; en de groeiende mobiliteit van mensen en ideeën.
Een belangrijk onderscheid tussen moderne en traditionele samenlevingen is gelegen
in de manier waarop de produktie van allerlei goederen plaatsvindt. Typerend voor
een moderne samenleving is grootschalige gemechaniseerde produktie met behulp
28.
van machines die telkens worden vernieuwd, voor een anonieme markt. De
ontwikkeling die tot deze produktiewijze heeft geleid, noemen we industrialisering.
Overal waar dit proces is opgetreden, heeft de samenleving een omwenteling
ondergaan. Er ontstond een stedelijk proletariaat dat onder erbarmelijke
omstandigheden leefde en daartegen langzamerhand in verzet kwam. Dit noopte
overheden om door middel van sociale wetten in de arbeidsverhoudingen in te
grijpen: het begin van een toenemende overheidsbemoeienis op sociaal gebied,
die in de twintigste eeuw krachtig is voortgezet. Door de massale produktie vond
de afzet steeds meer op nationale en zelfs internationale markten plaats. Het
fabriekssysteem vergde de opbouw van een uitgebreid transportnetwerk.
De term industrialisering verwijst naar veranderingen op macro- en op microniveau.
Beide niveaus komen aan de orde. Op macro-niveau gaat het vooral om het
groeiende aandeel van de industriële nijverheid in de beroepsbevolking en in het
nationaal inkomen, alsook de veranderende rol van de overheid, de ondernemers
en de arbeidsverhoudingen. In de eerste vier delen staan de veranderingen op
micro-niveau centraal. Het betreft hier de opkomst van nieuwe produktiewijzen in
een aantal sectoren. Een belangrijk aspect daarvan zijn de veranderingen in de
energietechniek. Tussen 1850 en 1890 schakelde de Nederlandse nijverheid over
van traditionele energiebronnen (menselijke en dierlijke, wind- en waterenergie)
naar stoomkracht. In 1850 bestond naar schatting slechts 10% van het opgestelde
vermogen uit stoommachines, in 1890 was dat zo'n 80%. Het overzichtswerk besteedt
aandacht aan deze overgang, alsmede aan de industrialisering van een groot aantal
branches. Aan bod komen de fabricage van meel, suiker, bier, margarine, zuivel,
papier, drukwerk, gas, bakstenen, machines, textiel, elektriciteit en een aantal
chemische produkten. Daarbij zal blijken dat gedurende de gehele negentiende
eeuw belangrijke innovaties zijn ingevoerd, en niet pas na 1890, toen er een
industriële doorbraak plaatsvond, zoals De Jonge in zijn klassieke studie heeft
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aangetoond. Door een grote verscheidenheid aan bedrijfstakken te onderzoeken
hopen we er achter te komen in welke sectoren de modernisering van het
produktieapparaat het eerst plaatsvond, van welke actoren de belangrijkste impulsen
daartoe uitgingen en welke omgevingsfactoren hierbij een rol hebben gespeeld.
De fysieke omgeving waarin de Nederlandse bevolking leefde, onderging in de
vorige eeuw ingrijpende veranderingen, vooral na 1850. De ‘normalisering’ van de
grote rivieren (waarbij het rivierwater in vaste banen werd geleid) maakte een eind
aan de voortdurende, rampzalige overstromingen, die onder meer door kruiend ijs
werden veroorzaakt. Grote en kleine kanalen werden aangelegd. Bekend zijn het
Noordhollands kanaal, het Noordzeekanaal, de Zuidwillemsvaart en de Overijsselse
kanalen. De Nieuwe Waterweg gaf de haven van Rotterdam een krachtige impuls.
Met stoomgemalen werden grote meren veranderd in polders, bijvoorbeeld de
Haarlemmermeer, de Alexanderpolder en de IJ-polders. Een steeds dichter netwerk
van spoorlijnen doorsneed het landschap. Duizenden projecten zijn in de tweede
helft van de negentiende eeuw uitgevoerd, vooral onder verantwoordelijkheid van
de overheid. In het onderdeel over waterstaat en infrastructuur wordt een aantal
van deze projecten, zoals de rivierverbetering, de spoorwegaanleg en de telegrafie,
beschreven. Eveneens wordt ingegaan op de groei van het bestuurlijke complex
dat met deze expansie van publieke werkzaamheden gepaard ging, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit de snelle uitbreiding van de Waterstaatsdienst, de rijksuitgaven
voor
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Langs een Hollandse vaart. Deze illustratie verscheen in het Amerikaanse tijdschrift Harper's
Magazine in 1879. Nog steeds overheerst een, in buitenlandse ogen, traditioneel beeld van
Nederland. Boerinnen op klompen met juk en hondekar op weg naar de markt.
Een houten schuit voortgetrokken door de schipper en zijn vrouw. Op de achtergrond de
windmolens. De schoorsteen duidt niet op de aanwezigheid van een stoomboot: hij hoort
bij een kacheltje, dat de kajuit behaaglijk verwarmt.

infrastructurele werken en de reglementering van al deze projecten. Grootschalig
technisch ingrijpen werd na 1850 steeds meer een overheidstaak.
Ook op het gebied van de woning- en utiliteitsbouw waren er veranderingen. De
groei van de steden in de tweede helft van de negentiende eeuw leidde tot een
serieproduktie van woningen; de veelsoortige maatschappelijke veranderingen
leidden in de utiliteitsbouw tot een explosie aan gebouwtypen, elk met hun specifieke
voorzieningen op het gebied van techniek, hygiëne en comfort. Tegelijkertijd vond
een ingrijpende reorganisatie plaats van het bouwbedrijf, waarbij de opkomst van
de aannemer en de openbare aanbesteding het meest in het oog springen. Maar
ook technische innovaties zijn in het bouwbedrijf in de tweede helft van de
negentiende eeuw op vrijwel alle terreinen te vinden. In de produktie van traditionele
bouwmaterialen, bijvoorbeeld de baksteen, trad geleidelijk rationalisatie en
mechanisatie op. Daarnaast deden nieuwe materialen en constructies hun intrede
in de bouwtechniek. De toepassing van dergelijke nieuwe materialen en constructies
vinden we overigens vooral in de utiliteitsbouw, veel minder in de woningbouw.
Verder komen de vernieuwingen in de waterbouwkunde aan de orde, zoals het
gebruik van baggermachines en pomp- en zuiginstallaties, alsook de eerste
toepassing van beton, bij de aanleg van het Noordzeekanaal.
De lichamelijke gesteldheid van de bevolking is een ander aspect waarin moderne
en traditionele samenlevingen duidelijk van elkaar verschillen. In traditionele
samenlevingen bestaat een precair evenwicht tussen de omvang van de bevolking
en de beschikbare hoeveelheid voedsel. Zodra de bevolking teveel groeit zorgen
epidemieën en hongersnoden voor een hardhandig herstel van dit evenwicht.
Vanaf het eind van de achttiende eeuw werd deze cyclus langzamerhand
doorbroken. Dankzij nieuwe landbouwmethoden nam de voedselproduktie sterk
toe. Nieuwe transportmiddelen, zoals de spoorwegen en stoomschepen, alsook
koeltechnieken maakten een wereldhandel in voedingsmiddelen mogelijk. Mede
daardoor vielen traditionele demografische remmen weg en begon de bevolking
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spectaculair te groeien. Zelfs de grote epidemieën van de negentiende eeuw, zoals
die van cholera en tyfus,
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hadden op deze groei geen opvallende invloed. De levensverwachting nam
aanzienlijk toe.
Het mechanisme van de bevolkingsgroei is buitengewoon ingewikkeld.
Veranderingen in de huwelijksleeftijd in verband met veranderingen in het erfrecht
en de arbeidsmarkt, veranderende normen met betrekking tot sexualiteit, het al dan
niet toepassen van borstvoeding (die de overlevingskans van zuigelingen aanzienlijk
vergroot en tevens de vruchtbaarheid remt) zijn slechts enkele van de factoren die
hier een rol spelen.
In dit werk analyseren wij een aantal technische ontwikkelingen die dit proces
hebben beïnvloed. We denken daarbij in de eerste plaats aan de voedselproduktie,
dus aan de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie. Deze komen in dit deel
uitgebreid aan de orde. In de tweede helft van de negentiende eeuw namen
plaatselijke overheden tal van hygiënische maatregelen, zoals het verwijderen van
faecaliën door middel van tonnen of het aanleggen van een rioolnetwerk, wat vooral
voor de steden een verbetering betekende. Een belangrijke vernieuwing was ook
de opkomst van de medische statistiek in de jaren na 1850, die de
gezondheidstoestand van de bevolking meetbaar maakte. Er kon nu ‘objectief’
worden vastgesteld waar zich de grootste gezondheidsproblemen voordeden en
dankzij de gemeentewet van 1851 konden plaatselijke overheden hierop worden
aangesproken. Een nieuwe beroepsgroep ontstond: artsen in overheidsdienst, die
zich volledig wijdden aan het meten en verbeteren van de volksgezondheid. De
medische statistiek en de riolering komen aan de orde in deel II. De overheidszorg
met betrekking tot de volksgezondheid kreeg ook gestalte in instanties die de kwaliteit
van het voedsel controleerden, zoals blijkt uit de studies in deel I over de produktie
van margarine en boter.
Aan het begin van de negentiende eeuw was de Nederlandse samenleving een (in
de woorden van de sociaal-geograaf De Pater) ‘veelkleurig tapijt’ van kleine gebieden
waartussen grote verschillen bestonden in het werk dat de bewoners deden, hun
taal, hun zeden en hun gewoonten. Voor verreweg de meeste mensen was de streek
waar zij geboren en opgegroeid waren het centrum van de wereld: zel-

Nederland was een groot deel van de negentiende eeuw ‘een archipel van gebieden en
samenlevingen’. Tussen regio's, steden en dorpen bestonden grote verschillen in taal, zeden
en gewoonten. De bouw van een samenhangend, landelijk spoorwegnet na 1860 bevorderde
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de integratie. Een van de nieuwe lijnen was die tussen Utrecht en Boxtel, waardoor ook Den
Bosch met de trein bereikbaar werd. De capaciteit van het Bossche station dat uit 1868
dateerde, werd na de openstelling van de lijn naar Lage-Zwaluwe ontoereikend. In de jaren
1894-1896 kwam een nieuw stationscomplex tot stand. De ijzeren overkapping werd geleverd
door de Machinefabriek E.H. Begemann te Helmond tegen een aannemingssom van ƒ
246.000.
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den of nooit begaven zij zich daarbuiten en van wat zich elders afspeelde was men
nauwelijks op de hoogte. Deze situatie veranderde ingrijpend in de negentiende
eeuw. Plaatselijke sociale verbanden werden zwakker, agrarische gebieden werden
opgenomen in internationale handelsnetwerken, veel mensen verhuisden naar een
30.
stad en er werd meer gereisd en gelezen. Technische ontwikkelingen op het gebied
van transport en communicatie hebben in deze veranderingen een cruciale rol
gespeeld. In deel II komen het transport te water en per trein, de telegraaf, de
papierproduktie en de grafische nijverheid aan de orde.
Het spoorwegnet, dat grotendeels tussen 1860 en 1880 tot stand kwam, maakte
voor het eerst het land gemakkelijk te bereizen. De grote snelheid en de betrekkelijk
lage kosten van het vervoer per trein leidden tot een sterke toename van het
reizigers- en goederenverkeer. Ook de boven-regionale communicatie kende een
aanzienlijke toename, die in verband kan worden gebracht met de daling van de
posttarieven, de invoering van de elektrische telegraaf vanaf 1852 en de sterk
toegenomen produktie van allerlei drukwerk. Dat laatste werd mogelijk gemaakt
door de invoering van papiermachines en houtslijp en houtcellulose als grondstof,
waardoor goedkoop papier op veel grotere schaal dan voorheen kon worden
geproduceerd, en door de invoering van machinale drukpersen. De opkomst van
allerlei landelijke organisaties, vooral na 1870, zoals politieke partijen en vakbonden,
was zonder deze nieuwe transport- en communicatiemiddelen vrijwel ondenkbaar.
Uit de innovatiestudies in de eerste vier delen zal blijken dat in de loop van de
negentiende eeuw een toenemend aantal technische taken werd overgelaten aan
speciaal daartoe opgeleide vakmensen. Het aandeel van civiele ingenieurs in de
aanleg van het spoorwegnet is daarvan een sprekend voorbeeld.
Deel V gaat over de opkomst van deze nieuwe groepen technici. Vanuit het
moderniseringsperspectief zijn daarbij twee aspecten van belang, namelijk de
toenemende professionalisering van deze groepen en, nauw daarmee
samenhangend, het ontstaan van de moderne techniek.

Een blik in het zogenaamde ‘waschlokaal’ van de Boekelosche Stoomblekerij omstreeks
1895. In dit bedrijf werkten in die tijd 88 arbeiders. Naast de wasafdeling waren de kalanderij
en de opmaakkamer de belangrijkste bedrijfsonderdelen. Een lint van textiel slingert zich
door de ruimte naar verschillende installaties. Daar tussendoor bewegen de riemen die voor
de aandrijving zorgen en lopen arbeiders en kinderen, die de machines bedienen en het lint
in goede banen leiden.

Onder professionalisering verstaan we het streven van een beroepsgroep om
een onafhankelijke positie in te nemen ten opzichte van klanten, opdrachtgevers
en andere maatschappelijke groepen. De middelen die hiervoor worden gebruikt
zijn onder andere het cultiveren van specialistische kennis, die wordt onderwezen
aan speciale opleidingsinstituten, en het oprichten van organisaties, die opkomen
voor de belangen van de professie en die een rol spelen bij het overdragen van
voor het beroep specifieke waarden en normen. Professionele technici kregen
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allereerst kansen in landen waar een krachtige centrale overheid ontstond die grote
technische projecten op touw zette. In Nederland bijvoorbeeld speelde de
Rijkswaterstaat een grote rol in de ontwikkeling van het beroep van civiel ingenieur.
Daarnaast zien we nieuwe technische beroepen opkomen in de private sector,
zoals de werktuigbouwkundigen in de machine-nijverheid, de technologen in de
suikerindustrie en de coloristen in de textielveredeling. Veel meer dan hun collega's
in overheidsdienst, moesten deze nieuwe groepen technici concurreren met in de
praktijk opgeleide vaklieden. De werktuigbouwkundig ingenieurs slaagden er pas
in de twintigste eeuw in, een dominante positie te verwerven. De coloristen
daarentegen, die in Nederland slechts een zeer kleine, maar hoog aangeschreven
groep vormden, kregen in toenemende mate concurrentie van academische chemici,
die de coloristen in status, positie en beloning geleidelijk voorbij zouden streven.
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De nieuwe technische beroepen profileerden zich in toenemende mate door hun
beheersing van de moderne, op de natuurwetenschappen gebaseerde techniek.
Dit weerspiegelde de toenemende rationalisering van de technische praktijk. Nieuwe
oplossingen voor technische problemen werden ontwikkeld op basis van
natuurwetenschappelijke inzichten, een proces dat wordt aangeduid als de
‘verwetenschappelijking’ van de techniek. De opkomst van de moderne techniek in
Nederland wordt in deel V geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit
verschillende technische gebieden, zoals de bouw van spoorbruggen, de constructie
van stoommachines en de toepassing van chemische analysemethoden in de
industrie.
De veranderende relatie tussen techniek en wetenschap had grote gevolgen voor
de beoefenaars van de technische beroepen. Er werden andere eisen gesteld aan
de kennis die voor de uitoefening van een technisch beroep noodzakelijk was. Een
opleiding in de praktijk voldeed niet langer en werd (gedeeltelijk) vervangen door
een studie aan een technische school, een proces dat vaak wordt aangeduid als
de overgang van een ‘shop culture’ naar een ‘school culture’. Voor de
professionalisering van technische beroepen was dit van cruciaal belang. De
gemeenschappelijke opleiding was vaak het bindende element tussen de leden van
de technische professie. Hoewel dit proces het duidelijkst te zien is bij de ingenieurs,
gold dit zeker ook voor lagere technici, zoals blijkt uit de opkomst van de
ambachtsscholen. De kloof tussen deze beide groepen werd bovendien langzaam
gevuld door groepen middelbare technici, opgeleid aan middelbaar technische
scholen, waaraan aan het einde van de negentiende eeuw met name in de industrie
steeds meer behoefte bleek te bestaan. Op de ontwikkeling van het technsich
onderwijs en op de verhoudingen tussen de verschillende groepen zullen wij
uitgebreid ingaan.
In het zesde deel wordt de rol van de overige sleutelactoren in het proces van
technische en maatschappelijke modernisering behandeld. Achtereenvolgens komen
de ondernemers, de overheid, de arbeiders en de consumenten aan de orde. De
gegevens en inzichten die in de eerste vier delen over deze groepen bijeen zijn
gebracht worden hier aan een nader onderzoek onderworpen.
Over de rol van ondernemers in de Nederlandse industrialisering heeft onder
economisch-historici een hevig debat gewoed met als inzet de vraag of de late en
trage industrialisering moet worden toegeschreven aan het conservatisme en de
laksheid van Nederlandse ondernemers, dan wel aan de economische
omstandigheden, waarin de kosten van mechanisering niet tegen de baten zouden
opwegen. In de Franse, Engelse en Duitse geschiedschrijving worden overigens
soortgelijke discussies gevoerd. Daarbij wordt vaak met schroom gesproken over
de perioden waarin ondernemers niet geneigd waren onmiddellijk de meest
geavanceerde apparatuur in te voeren. Het is duidelijk dat ideologische voorstellingen
omtrent de ideaaltypische ondernemer voor een groot deel de toonzetting van deze
discussies bepalen. Uitspraken over de mentaliteit van ondernemers zijn echter
vaak weinig empirisch onderbouwd. In dit onderdeel wordt de rol van de Nederlandse
ondernemers opnieuw aan de orde gesteld. Wij willen daarbij nauwkeuriger dan tot
nu toe is gedaan letten op vooral twee aspecten: enerzijds de herkomst, houdingen
en gedragingen van ondernemers en anderzijds de specifieke problemen die de
invoering van bepaalde apparatuur met zich meebracht.
De vraag naar opvattingen en houdingen ten aanzien van technische innovaties
moeten we ook stellen ten aanzien van het beleid van de overheid. We treffen in
de negentiende eeuw een heel scala van standpunten en activiteiten aan, van de
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ambitieuze handels- en nijverheidsbevordering van de ‘koopman-koning’ Willem I
tot het ‘laissez-faire’-beleid van de kabinetten van Thorbecke. Tegelijk constateren
we dat zelfs de meest liberale regeringen maatregelen namen die van verstrekkende
betekenis waren voor de nijverheid, zoals de oprichting van de Polytechnische
School in 1863 en een reeks hogere burgerscholen in de jaren daarna. Voorts mat
de overheid zich een steeds grotere controlerende en regulerende taak toe, zoals
blijkt uit de wetgeving op het gebied van de veiligheid van fabrieken (eerst voor de
omgeving, later ook voor de arbeiders), de tariefwetgeving en de Keuringsdienst
van waren. Tenslotte trad de overheid zelf als innoverend ondernemer op bij de
aanleg van kanalen, het tele-
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Boven: Gezicht op de achterzijde van de Fabriek van Stoomwerktuigen van de Gebrs.
Schutte en Weiler in 1851. Bij ‘industrialisatie’ en ‘fabriek’ wordt vaak gedacht aan grootbedrijf
en grootschalige produktie. Kenmerkend voor Nederland was de kleinschalige produktiewijze
die een breed scala produkten voortbracht, waarbij klassieke en moderne technieken werden
gecombineerd. Het kleinbedrijf slaagde erin met produkt- en procesinnovaties zijn produktie
kwalitatief en kwantitatief te verbeteren en daarmee zijn dominante positie gedurende de
gehele negentiende eeuw te behouden.

Onder: Algemeen overzicht van het bedrijfscomplex van P. Regout te Maastricht omstreeks
1868. Steendruk uit een album dat de grondvester van de onderneming aan het eind van
zijn aktieve leven aan zijn kinderen en vrienden aanbood. Regouts bedrijf behoorde tot de
eerste industriële grootbedrijven in Nederland. Ten tijde van deze afbeelding telde het bijna
2000 personeelsleden en omvatte het als belangrijkste onderdelen een glas- en kristalfabriek
en een aardewerkfabriek met aanverwante bedrijven, zoals een potasfabriek en een
kalkbranderij.
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graafnet en de spoorwegen. De verschillende rollen van de overheid ten aanzien
van innovaties en de veranderingen die in de loop van de negentiende eeuw daarin
optraden zullen in dit onderdeel worden onderzocht.
Nieuwe produktietechnieken hadden ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van
de arbeid en voor de arbeidsverhoudingen. Het werk in een fabriek vereiste een tot
dan toe ongekende discipline, die de arbeiders onder sterke dwang werd opgelegd.
Het onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in fabrieken en werkplaatsen,
waarover in 1889 en 1894 werd gerapporteerd aan de Tweede Kamer, onthulde
schrikbarende toestanden. Hier en daar verzetten arbeiders zich, soms met geweld,
tegen de invoering van nieuwe machines (bijvoorbeeld in de Brabantse
schoennijverheid en in de Rotterdamse haven in de crisisjaren tachtig), maar dergelijk
verzet vond in de Nederlandse samenleving geen weerklank, zoals dat in Engeland
en Duitsland wel het geval was. Vanaf de jaren 1870 werd de positie van de arbeiders
een publieke ‘kwestie’, waarover de hele gezeten burgerij - ondernemers, politici,
artsen, ingenieurs, onderwijzers etc. - zich uitliet. Een hoofdstuk zal woren gewijd
aan veranderingen in de kwaliteit van de arbeid in de nijverheid en de publieke
discussie daarover.
Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan de markt. Hier wordt de vraag aan de
orde gesteld in hoeverre voorkeuren van consumenten van invloed zijn geweest op
het innovatieproces.
Deel VI wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin gepoogd wordt antwoord te
geven op de vragen die ons in al deze delen bezig hebben gehouden: wat waren
de specifieke kenmerken van innovatieprocessen in Nederland in de negentiende
eeuw? Welke factoren bepaalden die ontwikkeling in de loop van de eeuw? En
welke rol hebben deze innovaties gespeeld in de modernisering van de Nederlandse
samenleving?
D. VAN LENTE, H.W. LINTSEN,
M.S.C. BAKKER, E. HOMBURG,
J.W. SCHOT, G.P.J. VERBONG

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.

‘Je zelt haast gedaan hebben’: het zal weldra met je gedaan zijn.
‘leverij’: livrei.
Hildebrand, ‘De veerschipper’ in: De Nederlanden (1840) (herdruk: Haarlem 1980), 35-36.
Tegelijk maakten de Nederlandse provincies natuurlijk deel uit van internationale culturele en
handelsnetwerken, maar slechts een gering deel van de bevolking was daarbij direct betrokken.
5. De meest uitvoerige bespreking van de bruikbaarheid van het modemiseringsbegrip voor historici
is nog steeds H.U. Wehler, Modernisierungstheorie und Geschichte (Göttingen 1975). Wehler
heeft getracht het begrip toe te passen in zijn monumentale Deutsche Gesellschaftsgeschichte;
zie vooral Band I (München 1987). Zijn benadering is scherp bekritiseerd door Thomas Nipperdey.
Zie bv. diens bespreking van een eerder boek van Wehler, in: Geschichte und Gesellschaft, 1
(1975) 539-560; en ‘Historismus und Historismuskritik heute’, in: Th. Nipperdey, Gesellschaft,
Kultur, Theorie (Göttingen 1975) 59-73. Andere goede overzichten: R. Grew, ‘Modernization
and its discontents’, in: American behavioral scientist, 21 (1977), 289-311; idem, ‘More on
modernization’, in:Journal of social history, 14 (1980-81), 179-187; P.N. Stearns, ‘Modernization
and social history. Some suggestions and a muted cheer’, ibid., 189-205.
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6. Bijvoorbeeld Wehler, Modernisierungstheorie, 59; E.J Hobsbawm, The age of revolution
1789-1848 (1962)(Londen 1987), 11.
7. Bijvoorbeeld P.L. Berger, The sacred canopy (New York 1967), hoofdstuk 5.
8. Een paar voorbeelden: B. McSweeney, Roman catholicism. The search for relevance (Oxford
1980) over de strategie van het Vaticaan tegenover de ‘moderne wereld’; R. Marchand,
Advertising the American dream (Berkeley 1985) over ‘moderne levensstijl’; K. Ward, Mass
communications and the modern world (Londen 1989). In de Nederlandse geschiedschrijving
bv. S. Stuurman, ‘De Nederlandse staat tussen verzuiling en moderniteit’ in F. Besouw e.a.
(red.), Balans en perspectief (Groningen 1987) 263-283; H. Lademacher, ‘Modernisering en
emancipatie. Enkele opmerkingen over de Nederlandse negentiende eeuw’, in: Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 104 (1989), 1-16; W. Fritschy/L.
Douw (red.), Oost-Nederland in de negentiende eeuw. Het moderniseringsproces in Drenthe,
Overijssel en Gelderland (Amsterdam 1988); P.R.D. Stokvis, De wording van modern Den Haag
(Zwolle 1987); H.F.J.M. van den Eerenbeemt, In het spoor van de vooruitgang. Het
moderniseringsproces in de Nederlandse samenleving 1730-1980 (Tilburg 1989). In sommige
van deze studies wordt het begrip niet eens gedefinieerd, in andere is de omschrijving zo ruim
dat er allerlei maatschappelijke veranderingen onder kunnen worden verstaan en in geen ervan
wordt gebruik gemaakt van enige vorm van moderniseringstheorie, noch als heuristisch
hulpmiddel, noch als verklaringsmodel. Het dient hier uitluitend om een gevoel van eenheid in
verscheidenheid te creeëren. Recent verschijnen ook weer theoretische beschouwingen: S.N.
Eisenstadt (ed.), Patterns of modernity (Londen 1987) en H. van der Loo e.a., Paradoxen van
modernisering (Den Haag 1990).
9. Het laatste voorbeeld is ontleend aan het Tijdschrift van de Maatschappij ter Bevordering van
Nijverheid (1860); dit blad gaf een doorlopend overzicht van nieuwe technieken die in Nederland
en elders werden gepatenteerd en werden toegepast.
10. Een uitstekend overzicht geeft C. Mitcham, ‘Philosophy of technology’ in: P. Durbin (ed.), A guide
to the culture of science, technology and medicine (New York 1980), 282-363, waarin ook een
uitvoerige bibliografie. Zie voor het Nederlandse begrip M. Pieterson (red.), Het technisch labyrint
(Amsterdam 1981), 12-14. Het woord technologie zal in dit werk alleen gebruikt worden in de
eigenlijke betekenis, namelijk ‘leer der techniek’ (zie vooral deel V) en in de gangbare combinatie
‘chemische technologie’; we gebruiken het begrip dus niet als synoniem van techniek of
geavanceerde techniek.
11. R. Rürup, ‘Historians and modern technology’, in: Technology and culture, 15 (1974), 161-193,
vooral 173-175. Over de achtergronden van de nadruk op de discontinuïteit in de technische
ontwikkeling een boeiend betoog bij G. Basalla, The evolution of technology (Cambridge 1988),
57-62. Voor een positiever verhaal over de oudere techniekgeschiedenis, dat echter meer over
de intenties dan de resultaten gaat, zie B.C. van Houten, ‘Techniek-geschiedenis; een
historiografische beschouwing’, in: Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 3
(1986), 13-42. Voor Nederland: H.W. Lintsen en E. Homburg, ‘Techniekgeschiedenis in
Nederland’, in: Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 6 (1989), 9-29. Een
goed voorbeeld van het ‘ethos’ van de oudere techniekgeschiedschrijving is de inleiding van
R.J. Forbes, Mensenwerk (oorspronkelijk: De mens bouwt zich een wereld, 1952) (Amsterdam
1959).
12. Zie voor de Amerikaanse historiografie J. Staudenmaier, Technology's storytellers: reweaving
the human fabric (Cambridge, Mass. 1985).
13. Basalla, Evolution, hoofdstuk 2. Dat de uitvinder geplaatst wordt in een meer continue lijn van
ontwikkeling hoeft niet te betekenen dat er met minder ontzag over hem wordt geschreven. Zie
bijvoorbeeld T.P. Hughes, American genesis (New York 1989). Een invloedrijke auteur die veel
nadruk heeft gelegd op de continuïteit van de technische ontwikkeling is Nathan Rosenberg.
Deze stelt dat economen, in het voetspoor van Schumpeter, de economische betekenis van
technische doorbraken hebben overschat. Een nieuwe techniek levert vaak pas economisch
voordeel op na langdurige verdere verbeteringen. Zie zijn Perspectives on technology (Cambridge
1976), 61-84, vooral 77; en Inside the black box (Cambridge 1982) 3-34, vooral 5-8.
14. H. Baudet, Een vertrouwde wereld. 100 jaar innovatie in Nederland (Amsterdam 1986), 148-157.
15. Deze termen stammen uit verschillende tradities in het techniekonderzoek, maar zijn goed te
verenigen, zo blijkt uit het werk van twee toonaangevende onderzoekers: W. Bijker, ‘De sociale
constructie van netwerken en technische systemen; nieuwe perspectieven voor de
techniekgeschiedenis’, in: Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 4 (1987),
7-24; T.P. Hughes, ‘The evolution of large technological systems’, in: W. Bijker e.a. (eds.), The
social construction of technological systems (Cambridge 1987), 51-80. Zie ook Staudenmaier,
Technology's storytellers, hoofdstukken 4 en 5, over ‘design’ en ‘ambience’. Zie ook H. Lintsen,
Wat is techniek? Een geschiedenis van menselijke secreten en discrete technieken (Oratie TU
Eindhoven 1991).
16. Een prachtig voorbeeld van deze benadering van de techiekgeschiedenis is D.F. Noble, Forces
of production: a social history of industrial automation (New York 1984).
17. J.W. Schot, Maatschappelijke sturing van technische ontwikkeling (Enschedé 1991) 93.
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18. D.J. Czitrom, Media and the American mind (Chapel Hill 1982), hoofdstuk 3.
19. Het volgende steunt op Hughes, ‘The evolution’.
20. A. Randall, Before the Luddites (Cambridge 1991), vooral hoofdstuk 7. Hughes noemt
achterblijvende componenten van een systeem ‘reverse salients’. Zie Hughes, ‘The evolution’,
73-76.
21. Deze kritiek geldt ook discussies in beleidsdocumenten over technologiebeleid en ‘technology
assessment’, die zich bezighouden met de ‘gevolgen’ van de technische ontwikkeling voor de
maatschappij. Zie bv. R. Smits, J. Leyten, Technology assessment: waakhond of speurhond?
(Zeist 1991).
22. Een standaard-overzicht is E.M. Rogers, Diffusion of innovations (New York 1983, 3rd. ed.)
23. Basalla, Evolution, 3-7, 66-71.
24. De bruikbaarheid van deze analogie is uitvoerig onderzocht door Basalla, Evolution.
25. Baudet, Een vertrouwde wereld, 13-17; W. Bijker, ‘Techniekgeschiedenis: een mogelijke basis
voor theorieën over technische ontwikkeling?’, in: Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf
en Techniek, 1 (1984), 55-65. De laatste auteur verwoordt het verhaal overigens anders: hij ziet
in het ene apparaat ‘Hoge Bi’ in feite twee artefacten: de macho-machine, die steeds hoger en
spannender werd en de ‘gevaarlijke machine’, die langzamerhand werd omgevormd tot allerlei
varianten van de ‘veiligheidsfiets’. Betekenissen die sociale groepen aan een artefact toekennen
constitueren dat artefact, aldus Bijker. In één apparaat huizen soms evenveel artefacten als er
‘betekenisverlenende groepen’ zijn.
26. J.W. Schot, ‘Technology in decline: a search for useful concepts’, in: J.W. Schot Maatschappelijke
sturing van technische ontwikkeling (Enschede 1991), 49-80.
27. H. Lintsen, Een revolutie naar eigen aard. Technische ontwikkeling en maatschappelijke
verandering in Nederland (Oratie TU Delft 1990).
28. Dit kenmerk markeert overigens geen scherp onderscheid tussen moderne en traditionele
samenlevingen. Sommige Hollandse trafiekbedrijven in de zestiende en zeventiende eeuw
bijvoorbeeld produceerden met door windmolens aangedreven apparatuur goederen voor de
toenmalige wereldmarkt. En in hooggeïndustrialiseerde landen bestaat nog steeds een aanzienlijk
aantal, soms technisch zeer geavanceerde, kleinschalige bedrijven.
29. J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (1968) (Nijmegen 1976),
hoofdstuk 17.
30. H. Knippenberg en B. de Pater, De eenwording van Nederland (Nijmegen 1988).
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Landbouw en voeding
Voeding in Nederland
Mest en ploeg
Meel
Boter
Margarine
Bier
Suiker
Techniek en voeding in verandering
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Een Zuidhollandse boer en boerin verkopen hun boter in de stad, omstreeks 1820. Mooi
versierde boterrolletjes, te duur voor de meeste stedelingen.
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1
Voeding in Nederland
Voeding en de samenleving
Nederland eet
Kon Nederland zichzelf voeden?
De voedingsmiddelennijverheid
Keuze van onderwerpen

Voeding en de samenleving
Zonder landbouw geen voeding, zonder voeding geen samenleving. Deze
eenvoudige redenering rechtvaardigde de keuze voor Landbouw en Voeding als
openingsthema in de reeks Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording
van een moderne samenleving. Het demografische gegeven van een ongekende
bevolkingsgroei in Nederland gedurende de negentiende eeuw, wijst op fundamentele
veranderingen in de voedselvoorziening. Tot in die eeuw was namelijk de
bevolkingsdichtheid in overeenstemming geweest met de lokale en regionale
voedselproduktie. Als de bevolking zo groot werd dat ze niet meer door het ‘eigen’
land gevoed kon worden, daalde als vanzelf het geboortenoverschot, hetzij doordat
er minder kinderen werden verwekt, hetzij doordat er meer kinderen en jonge
volwassenen stierven als gevolg van ondervoeding en de daarmee gepaard gaande
ziekten. Van een dergelijk ‘terugkoppelingsmechanisme’ was echter in de
negentiende eeuw geen sprake meer. Tussen 1650 en de vroege negentiende eeuw
was de Nederlandse bevolking nauwelijks in omvang toegenomen, zij schommelde
rond de twee miljoen inwoners. Tussen 1815 en 1899 groeide zij echter van 2,2
1.
miljoen naar 5,1 miljoen. Aan de noodzakelijke voorwaarde voor zo'n grote en
langdurige toename, namelijk dat elk van die nieuwe inwoners voldoende te eten
kreeg, werd blijkbaar voldaan. Sterker nog, er zijn zelfs positieve aanwijzingen dat
in de tweede eeuwhelft de voedingssituatie per inwoner verbeterde.
De gemiddelde lengte van 20-jarige dienstplichtigen steeg van 163 cm in 1863
tot 168 cm in 1893, en de hoeveelheid en samenstelling van de voeding vanaf de
2.
geboorte gelden als de belangrijkste oorzaak voor die structurele groei.
Voorbijgaand aan het complex van oorzaken dat de volksgezondheid beïnvloedde,
spitsen wij onze vragen in de eerste helft van dit hoofdstuk toe op het
voedingspatroon en de herkomst van de belangrijkste voedingsmiddelen: werd er
méér gegeten, werd er anders gegeten? Waar kwam al dat voedsel vandaan?
Na korte beschouwingen over voeding en voedselvoorziening, zal de techniek,
de andere rode draad door dit boek, aan bod komen. De voedingsmiddelennijverheid
is genomen als het ontmoetingspunt tussen landbouw, voeding en techniek. Het zo
brede thema Landbouw en Voeding wordt daarmee al enigszins afgebakend, en dit
hoofdstuk wordt afgesloten met een nadere verantwoording van de keuzen die de
inhoud van de hoofdstukken 2 tot en met 8 bepalen.
Er vonden gedurende de negentiende eeuw belangrijke technische en
organisatorische veranderingen plaats in de produktie van voedingsmiddelen, die
soms direkt, soms indirekt en onopvallend hun repercussies hadden op de voeding
van de Nederlandse bevolking. De wisselwerking tussen landbouw, techniek en
voeding staat centraal in de rest van dit boek, en bestudering daarvan kan zicht
geven op de wording van een moderne samenleving.
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Nederland eet
Op 14 januari 1806, het was een dinsdag, overzag Jan Pijnappel de eettafel en
constateerde een aangename verscheidenheid aan gerechten. Savoyekool,
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een stuk vlees, aardappelen, appels en brood. De vorige dag had hij 's middags
koud vlees en witte bonen gegeten en 's avonds een slaatje. Het ruime middagmaal
van vandaag zou hem makkelijk gaande houden tot de avond, wanneer hij een
portie karnemelk met grutten en stroop voorgezet zou krijgen. Op woensdag zouden
er 's middags snijbonen met worst en koud vlees op tafel staan en 's avonds een
wentelteefje, brood en kaas.
De veertienjarige Amsterdamse jongen noteerde alles keurig in zijn dagboek, en
het blijkt nergens dat de Franse overheersing en de importbeperkingen van die
jaren een belemmering vormden voor het gezin Pijnappel om veel en gevarieerd te
eten. Ook zakelijk leed de boter- en kaashandel van vader Pijnappel weinig onder
de politieke situatie, zodat Jan regelmatig zijn wiskunde- en vioollessen kon volgen
en vaak naar het theater mocht.
De gegoede middenstand waartoe de familie Pijnappel behoorde, maakte iets
meer dan éénderde van de Amsterdamse bevolking uit. De stad telde in 1811 nog
net geen 200.000 inwoners, waarvan ruim de helft (58%) gerekend werd tot ‘de
3.
arbeidende bevolking’, de ‘derde stand’ of ‘het gemeen’. Deze negentiende-eeuwse
verdeling in klassen is natuurlijk uiterst grof, want bijvoorbeeld de ‘volksklasse’
omvatte losse havenarbeiders naast meesterknechts in bierbrouwerijen of
suikerraffinaderijen, timmerlieden naast weduwen met een talrijk gezin. Het is moeilijk
om een beeld te krijgen van de voeding van ‘de bevolking’ in de loop van de vorige
eeuw. Hebben we daarbij de welvarende burgerij op het oog, of gaat de belangstelling
uit naar ‘het volk’, de grote, minder vermogende groep stedelijke en
plattelandsarbeiders en hun gezinnen? Zoeken we naar hoeveelheden of naar
kwaliteit? Welke criteria voor kwaliteit nemen we - variatie in menu, voedingswaarde?
Wat het volk at, en vooral: hoeveel, was in de allereerste plaats afhankelijk van de
verdiensten en van de seizoensprijzen van de meest essentiële voedingsmiddelen.
Een indicatie van het dagelijks menu blijkt uit een rapport van de Amsterdamse
burgemeester W.J. van Brienen uit 1812:
‘Het gemeen of de derde stand voedt zich voornamelijk met aardappelen en
goedkope groente, waar ze soms een stuk vet of vlees aan toevoegen wanneer ze
zich dat kunnen aanschaffen. Vaak eten ze panharing die in grote hoeveelheden
4.
op de Zuiderzee en langs de kust gevangen en in de pan gebakken wordt.’ Andere
5.
bronnen uit de vroege negentiende eeuw geven een soortgelijk beeld.
De opmerkingen van burgemeester Van Brienen over de voeding van de ‘derde
stand’ lijken ruim veertig jaar later nog onverminderd van kracht. In 1854 liet de
Amsterdamse machinefabrikant Paul van Vlissingen zeven werklieden bijhouden
wat zij wekelijks aan voedingsmiddelen uitgaven, en wat er in hun gezin gegeten
6.
werd. Inderdaad: aardappels en goedkope groente, zoals blijkt uit de lijstjes van
drie van hen.
Werkman J.F.V. (met vrouw, zeven kinderen en inwonende moeder):
elke week: 9 kg. rogge (81 cent), 6 kg. meel (72 cent) en gist (waarschijnlijk bakte
men zelf het brood), lampolie (om te bakken!), koffie, thee, boter (3 ons), zout, 1 kg.
stroop.
zondag: aardappelen, stokvis, melk, suiker, kaas (2 ons);
maandag: aardappelen, rode kool, melk, ossevet, 1 tarwebrood, 1 broodje;
dinsdag: aardappelen, boerenkool, melk, spek (2 ons), gebrande stroop;
woensdag: aardappelen, savoiekool, melk, garnalen, ossevet, 1 tarwebrood;
donderdag: aardappelen (gratis), bieten, uien, melk, reuzel, half tarwebrood;
vrijdag: aardappelen, uien, wortelen, melk, vet, twee broodjes;
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zaterdag: aardappelen, gort, melk, stroop, half tarwebrood.
Totale huishouduitgaven, incl. huur, voor een week: ƒ 8,76, waarvan ƒ 1,81 aan
aardappelen, ƒ 0,88 aan brood.
Werkman O. (met vrouw en vijf kinderen):
maandag: roggebrood, aardappelen, boter, vet, kool, zout, koffie;
dinsdag: roggebrood, gort, stroop, koffie, melk;
woensdag: roggebrood, aardappelen, wortelen, vet, koffie, melk, zout;
donderdag: roggebrood, rijst, boter, koffie, melk;
vrijdag: roggebrood, aardappelen, kool, vet, zout, koffie, melk;
zaterdag: roggebrood, gort, stroop, koffie, melk.
Totale huishouduitgaven voor een week: ƒ 7,93, waarvan ƒ 0,90 aan aardappelen
en ƒ 2,70 aan brood.
Werkman F.S. (met vrouw en vier kinderen):
dagelijks 1,5 kg brood en nog fijn brood of beschuit voor de kinderen onder 3 jaar;
middageten: aardappelen, groenten, erwten, rijst, gort of bonen;
verder: vet, reuzel of gekookt vet, zout, peper, koffie, melk, boter.
Samen ƒ 0,80 per dag.
Met de uitgaven aan dit voedsel was naar schatting tweederde van het weekloon
7.
gemoeid. Er restte bijzonder weinig voor andere noodzakelijke aankopen, en men
mag daarom veronderstellen dat er aan voeding geen cent teveel werd uitgegeven.
Alleen
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‘Zij bedelen voor de flesch’. Het jeneverprobleem werd in de jaren veertig tot nationaal
symbool van de armoede, ‘zedelijke venvildering’ en slechte voedingstoestand van het volk.

dat wat vulde en goedkoop was, kwam op tafel. Aan groenten werd volgens Paul
van Vlissingen nauwelijks meer dan tien cent per dag uitgegeven. Tot nog toe is
alleen gesproken over de voeding van de (hoofd)stedelijke bevolking, in de eerste
helft van de eeuw. Naar de voeding op het platteland werd vooral in de tweede helft
van de negentiende eeuw veelvuldig door artsen onderzoek gedaan. Het voor de
hand liggende beeld rijst daaruit op, dat zowel de boeren als de arme landarbeiders
vooral ‘uit eigen tuin’ aten. De gevarieerdheid verschilde per streek en per seizoen,
de hoeveelheden waren afhankelijk van de prijzen en de inkomsten. Een rapporteur
merkte overigens in 1876 op ‘dat boter bij de Walchersche landbouwer weinig
gebruikt wordt, daar het voordeeliger is die te verkoopen en door reuzel, dat beter
uitsmeert, te vervangen, en dat hij insgelijks uit zuinigheid dikwijls zijne goede
8.
aardappelen verkoopt en de slechte zelf opeet.’ In Friesland bleek dat de boer in
de weide- en kleigebieden een ruim gebruik van vlees en melk maakte, terwijl de
akkerbouwers op de zandgronden meer spek en peulvruchten op tafel hadden. In
beide provincies waren verder duidelijke verschillen tussen de grote hereboeren,
de kleinere bedrijven en de landarbeiders. Die laatste groep at in Friesland, net als
de boeren, ‘roggebrood, aardappelen, spek en vet, ja zelfs vleesch wordt daar
gegeten, melk en koffij worden er gedronken, maar meest alle van mindere kwaliteit.
Aardappelen, meelspijzen, peulvruchten, wortel- en bladgroenten wisselen elkander
af; maar zij missen vaak de noodige vetbestanddeelen om ze smakelijk en voedzaam
9.
te maken.’
Hoe men ook probeert uit het bronnenmateriaal een éénduidig beeld van voeding
in de negentiende eeuw te krijgen, het lukt niet. De gegevens zijn schaars, maar
wijzen alle in dezelfde richting: de verscheidenheid in voedingspatronen was groot.
Zij verschilden van streek tot streek, van periode tot periode, van seizoen tot seizoen,
10.
en dat alles nog weer variërend naar sociale en inkomensgroep. In zo'n situatie
is de waarde van statistieke opgaven erg betrekkelijk, want zij zijn sterk tijd- en
plaatsgebonden. Of, zoals een onderzoeker naar de volksvoeding in de provincie
Zeeland anno 1877 het formuleerde:
‘De groote zwarigheid waarop men vooral stuit, is de variëteit, de verschillende
leeftijd, levenswijs, gewoonten, gegoedheid enz. der individuen. (...) Gesteld eens,
[de statistiek] deed het feit kennen, dat in de plaatsen A. en B. beiden met evenveel
bewoners in het geheel per jaar evenveel vleesch geconsumeerd werd, dan is het
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zeer wel mogelijk dat dat vleesch in A. door honderd, in B. door tweehonderd
personen wordt opgegeten, terwijl de groote massa der bewoners van beide plaatsen
in het geheel geen vleesch gebruiken. De gemiddelde bewoner
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van beide plaatsen gebruikt dus statistisch evenveel vleesch, maar feitelijk verbruikt
de vleeschetende inwoner van A. tweemaal zooveel vleesch als die van B., een feit
11.
dat door de statistiek volkomen geïgnoreerd wordt.’
Het is natuurlijk afhankelijk van wat men wil weten, of verspreide of heel globale
kwantitatieve gegevens uitkomst bieden. Combinatie van verspreide kwalitatieve
gegevens, zoals Jan Pijnappels dagboekje en andere beschrijvingen, kunnen een
beeld geven dat recht doet aan de verscheidenheid, de eventuele veranderingen
in hoeveelheid en kwaliteit in de loop van een eeuw. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek, opgericht in 1899, is reeds in zijn vroege jaren begonnen met een
reconstructie van de hoeveelheden van sommige voedingsmiddelen die sinds 1851
landelijk per inwoner werden verbruikt. Zulke statistieken zijn, gezien de beperkte
gegevens waar men zich ook toen mee tevreden moest stellen, uiterst grove
benaderingen. In de vorige paragraaf is gesuggereerd dat voor de bevolkingsgroei
een verandering in het voedingspatroon een noodzakelijke voorwaarde moet zijn
geweest. De grootste, zichtbare verandering die uit de CBS-gegevens blijkt, is de
hoeveelheid voedsel die het volk van zijn karig inkomen kon kopen.
Wat had dit nu voor betekenis voor de volksgezondheid?
Voor Amsterdam, veruit de grootste stad van het land, heeft De Meere de relatie
tussen voedselprijzen

Tabel 1.1: gemiddeld verbruik van enkele voedingsmiddelen, in kilo's
per inwoner
I

II

III

IV

V

1852-56

33,5

79,0

176,7

7,9

1857-61

46,8

90,1

209,6

7,7

1862-66

53,0

88,3

276,1

10,4

1867-71

60,1

86,0

240,4

11,4

1872-76

69,4

85,2

282,9

11,8

1877-81

84,2

77,8

232,2

12,8

1882-86

92,8

89,8

305,5

11,8

1887-91

100,6

95,3

237,7

13,0

1892-96

101,1

90,6

322,7

12,0

9,9

89,7

316,4

15,5

12,0

1897-1901 99,6

2,7

VI

165
165

4,5

166
167

5,2

168

7,5

kolom I: tarwe
kolom II: rogge (incl. veevoer)
kolom III: aardappels (incl. veevoer)
kolom IV: rund- en kalfsvlees
kolom V: suiker
kolom VI: lengte in cm van 20-jarige dienstplichtigen in zeven steden, geboren in
deze periode
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Bron: kolom I t/m V: ‘Verbruik voedingsmiddelen’
kolom VI: De Meere, Economische ontwikkeling, 107.
en sterfte onderzocht. Zijn onderzoek bestreek de eerste helft van de negentiende
eeuw en het bleek dat vooral infectieziekten de grote boosdoeners waren: malaria,
koortsen, aandoeningen van de spijsverteringsorganen. In jaren van berucht hoge
voedselprijzen en voedselschaarste - 1816, 1817 en 1845-1847 - waren dergelijke
ziekten de voornaamste doodsoorzaken. Maar: ook in jaren dat er aan voedsel een
relatieve overvloed was, zorgden koortsepidemieën voor een schrikbarend aantal
12.
sterfgevallen, dat even groot was als ten tijde van ‘echte’ voedselschaarste.
Vanaf de jaren veertig verschenen met toenemende regelmaat publicaties over
de algemene gezondheidstoestand van de bevolking, en zeker twintig jaar lang was
keer op keer de conclusie dat die ronduit slecht was. De sterfte was hoog, ziekten
en epidemieën sloegen genadeloos toe, de openbare hygiëne en medisqhe zorg
13.
waren onvoldoende.
Ziekten hadden al gauw een dodelijke afloop, omdat een groot deel van de
bevolking aan een haast chronische, lichte vorm van ondervoeding leed.
Omstreeks 1850 gebeurde het zelden dat iemand werkelijk van de honger
omkwam, maar daar was in feite ook alles mee gezegd. Via bedeling, gaarkeukens
en ‘spijsuitdelingen’ werden tot in de jaren tachtig de armsten in de grotere steden
14.
op de been gehouden.
De volksgezondheid, stelden artsen en anderen, kon alleen verbeteren door een
strukturele verandering van de hele leefomgeving: voeding, watervoorziening,
riolering, huisvesting, arbeidsomstandigheden. Inderdaad hebben de gezamenlijke
inspanningen van de meest uiteenlopende groepen en personen sinds het midden
van de eeuw effect gesorteerd. Vanaf de jaren zestig is sprake van een geleidelijke
15.
daling van de sterfte, tegelijk met een toenemend verbruik van de meest ‘vullende’
16.
basisvoedingsmiddelen, graan en aardappels. Is er een direct verband tussen
beide ontwikkelingen? Slechts ten dele. Ontegenzeggelijk droeg de grotere
hoeveelheid voeding bij aan de weerstand tegen infecties, maar in die periode
werden ook ziekten als cholera, typhus en tuberculose met toenemend succes aan
de bron bestreden.
Ondanks de toename in hoeveelheden, bleef de voedingstoestand in sombere
termen geschilderd. Er is een regelmatig terugkerend thema in de beschrijvingen
die tijdgenoten gaven van de voeding in hun omgeving. Nog in de jaren tachtig
constateerden politici, artsen en geïnteresseerde burgers dat ‘het volk’ onvoldoende
at, slecht gevoed was. Blijkbaar kreeg het begrip ‘onvoldoende voeding’ in de loop
der tijd een andere inhoud, een verschuiving die waarschijnlijk verband hield met
andere theorieën over de behoefte van het lichaam aan voedingsstoffen, mineralen.
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In dezelfde tijd dat Van Gogh in Nuenen schilderde, fotografeerde Victor de Buck het
aardappelrooien in de Brabantse Kempen.

De onderzoekers die in opdracht van de Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering van de Geneeskunst de ‘volksvoeding in Nederland’ in de jaren zeventig
onderzochten, benadrukten keer op keer de diversiteit in hoeveelheden en soorten
17.
voedsel die zij in een kleine regio al aantroffen. Noch over die verscheidenheid,
noch over de spreiding over inkomens- of beroepsgroepen zeggen landelijke
gemiddelden iets. Pas uit 1891 zijn er weer gegevens beschikbaar over het
18.
voedingspatroon van afzonderlijke huishoudens. Het beeld dat Paul van Vlissingens
arbeidersbudgetten uit 1854 gaven, namelijk: brood en aardappelen, is niet
veranderd. Maar er was in de gezinnen die voor het Statistisch Instituut in 1891 een
huishoudboekje bijhielden, iets meer geld te besteden voor aanvullende etenswaren.
Wat vaker stond tarwebrood op tafel (dat toch duurder was dan roggebrood) en
verder melk, boter, suiker. Er werden enkele centen meer besteed aan groente;
vlees was ook toen nog een zeldzaamheid. Mag deze iets grotere variatie als een
kwalitatieve verandering worden aangemerkt? Of men indertijd de kleine beetjes
suiker, boter en wit tarwebrood misschien wel als weldadige luxe heeft ervaren, is
niet na te gaan.
Er was echter nog nauwelijks sprake van een ‘modern voedselpatroon’, dat in de
moderne voedingsleer omschreven wordt als een grote verscheidenheid aan, vooral
industrieel bewerkte en geraffineerde, voedingsmiddelen. De suiker en boter en
wellicht ook het tarwebrood, indien afkomstig uit een stedelijke broodfabriek, zouden
als symptomen van verandering in die richting kunnen gelden. In het moderne
patroon zijn de seizoensinvloeden beperkt, aangezien men voor de aanvoer van
voedingsmiddelen niet meer op de direkte omgeving is aangewezen. Goedkope
middelen van massatransport en massaproduktie zorgen enerzijds voor een groter
en goedkoper aanbod van voedsel; anderzijds vergroten zij de scheiding tussen
producent en consument. De huishoud-aantekeningen uit 1891 geven wat dat
criterium betreft, onvoldoende uitsluitsel om van modernisering te spreken. De
regionale verschillen wijzen eerder op het tegendeel. Voor brede lagen van de
bevolking aan het eind van de negentiende eeuw waren conserven nog geen
19.
vanzelfsprekendheid, men at de groenten die het seizoen en de streek opleverden.
De te constateren toename in de consumptie van basisvoedsel was echter op zich
al een enorme ‘breuk met het verleden’, die onmiskenbaar bijdroeg aan de algemene
gezondheidstoestand van de bevolking.
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Kon Nederland zichzelf voeden?
Hoofdbestanddeel van het volksvoedsel gedurende de hele eeuw was en bleef de
aardappel. Toch bood Nederland zeker niet de aanblik van een onafzienbaar
aardappelveld - de landbouw produceerde nog beduidend meer. Slechts een deel
van wat de Ne-

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

44

Een groentenverkoopster in de buurt van Rotterdam. Haar stedelijke klanten woonden op
loopafstand van de boerderij.

derlandse grond opbracht, kwam echter op stedelijke eettafels terecht. Groenten,
bijvoorbeeld, werden in de eerste plaats door boeren voor eigen gebruik geteeld.
In de onmiddellijke nabijheid van steden werden deze bederfelijke waren ook voor
de markt verbouwd, en op die groentemarkten stonden de dienstboden der burgerij
te dringen om zoveel mogelijk van de mooiste seizoensgroenten te kopen.
Behalve mosterd of azijn gaven alleen laaggeprijsde wortelen en af en toe wat
kool de volkse aardappelberg enige kleur en smaak. Landbouwprodukten die lang
bewaard konden worden, zoals boter, kaas en levend vee, leenden zich goed voor
verre, buitenlandse markten. Vooral sinds de jaren veertig van de negentiende eeuw
vonden Nederlandse veeteeltprodukten een winstgevende afzet in Engeland. Dat
land had vanaf 1846 zijn grenzen volledig opengesteld voor alle landbouwprodukten
en voedingsmiddelen, en sindsdien werd in Nederland geklaagd dat de Engelse
prijzen vlees en zuivel voor het merendeel van de bevolking in eigen land
onbetaalbaar maakten.
In de steden golden overigens niet alleen veeteeltprodukten als luxe; ook het
verbruik van brood, toch een uiterst belangrijk levensmiddel, was tot het midden
van de eeuw bij vlagen te duur voor velen. Het was de aardappel die in tijden van
hoge graanen broodprijzen uitkomst bood. Goedkoop en voedzaam voor de stedeling,
een nuttig gewas voor boeren, zowel op zandgrond als op klei te verbouwen en
lang houdbaar.
20.

De aardappelziekte

Het belang van de aardappelteelt voor het dagelijks menu van stedeling en
plattelandsbewoner werd eind jaren veertig schrikwekkend duidelijk. Toen bleek dat
de overlevingskans van een groot deel van de bevolking afhing van griezelige
toevalligheden. De aardappel was in de loop van de negentiende eeuw een heilzaam
gewas geworden. Al in de voorgaande eeuw waren Hollandse en Zeeuwse kleiboeren
de knol gaan telen, spoedig volgden boeren in het rivierkleigebied en op zandgronden
21.
als de duinstreek en de Veluwe. Met schuiten werden de steden voorzien van
steeds grotere hoeveelheden van dit volumineuze produkt - Amsterdam kreeg zijn
aardappels onder meer uit Friesland en de IJsselstreek. De boeren hoefden niet
aan de gevaren van overproduktie te denken want de stedelijke behoefte leek
onverzadigbaar. In de jaren veertig van de negentiende eeuw schatte men dat
Nederland na Ierland misschien wel het land was met het grootste aardappelverbruik
22.
per inwoner: mogelijk 8 hl (560 kg) per jaar bij het gewone volk. In die eenzijdigheid
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school precies het gevaar, want als er iets mis zou gaan, was er geen enkel gewas
of produkt dat de rol van goedkoop en voedzaam volksvoedsel kon overnemen.
Nu had de aardappel de reputatie een tamelijk robuust gewas te zijn. De knol
was weinig beïnvloedbaar door weer en wind, wat bij graan altijd een punt van zorg
was. Eind juli 1845 kwam echter een dramatisch einde aan het optimisme. Razend
snel verspreidde een schimmel, de phylophthora infestans, zich over de akkers. In
enkele uren werden de bladeren aangetast en werden bruin. Als het daarna ging
regenen, bereikte de schimmel de aardappel zelf en binnen enkele dagen was de
knol volkomen weggerot. In september werd de balans opgemaakt, en toen bleek
dat ongeveer driekwart van de landelijke oogst was vernietigd door de
aardappelziekte. Sommige streken waren sterker aangetast dan andere, bepaalde
aardappelrassen leken iets meer weerstand te bieden, maar het algehele beeld was
uiterst zorgwekkend. De gouverneurs van de provincies meldden aan Koning Willem
II dat er kans was op sociale onrust als gevolg van de dreigende honger in de
komende winter. Toch kwam het dat najaar eigenlijk alleen in Delft tot een
kortstondige uitbarsting, in Haarlem, Leiden en Den Haag werden enkele winkeliers
bedreigd en sneuvelden wat ruiten.
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Het droge jaar 1846 maakte dat de aardappelziekte toen minder hard toesloeg,
maar daar stond tegenover dat de rogge-oogst op sommige plaatsen mislukte. Het
bleef echter overal rustig. Het jaar daarop leek de aardappelteelt zich weer bijna
hersteld te hebben, maar gedurende de zomer werd vooral in een aantal Friese
steden nog zo'n honger gevoeld dat er rellen uitbraken. Op 24 juni was het Engelse
stoomschip Magnet in de haven van Harlingen doelwit van een hongerige massa.
Het schip stond op het punt om met een lading aardappels naar Engeland te
vertrekken, wat door de woedende menigte werd verhinderd. De komst van soldaten
23.
en de instelling van een avondklok maakten echter een einde aan de plunderingen.
Deze kortstondige noodsituatie in de voedselproduktie heeft haar sporen in de
bevolkingsgroei nagelaten: precies in 1845-1847 is sprake van een toenemende
24.
sterfte, afnemende geboorten en een heel lichte daling van het landelijk inwonertal.
Door allerlei kleine veranderingen slaagden de boeren erin om in de volgende
decennia hun aardappelproduktie te vergroten. De aardappelziekte was niet definitief
verdwenen - in 1850 was er weer sprake van een beperkte aanval - maar door
selectie van rassen, keuze van grondsoorten en teeltperioden wist men
langzamerhand de risico's van besmetting te verkleinen.
Het aardappelverbruik per inwoner kon gestaag toenemen dankzij het grotere
aantal hectaren dat in de

De graanmarkt op de Utrechtse Neude, na het midden van de negentiende eeuw. Graan
was beter dan meel bestand tegen vocht en leende zich goed voor verzending overgrote
afstanden. Op wekelijkse graanmarkten en korenbeurzen kochten plaatselijke bakkers en
handelaren, die tarwe en rogge naar andere streken verkochten.

Tabel 1.2: aardappelopbrengst, hectoliters per hectare
1851-60

1861-70

1871-80
125

1881-90
153

Gron.

146

181

184

246

Fr.

120

136

131

168

Zeel.

112

142

116

136

ZHoll.

123

150

131

118

NHoll.

111

133

108

139

landelijk

1844
188

1845
45
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Bron: J.L. van Zanden, Economische ontwikkeling, 230, 249-250; M. Bergman,
‘Potato Blight’, 394.
loop van de eeuw met aardappels bepoot werd, terwijl tegelijkertijd de opbrengst
per hectare langzaam maar zeker steeg.

Graan en brood
Nederland kon volledig voorzien in zijn eigen voeding met aardappels. Voor haar
tweede hoofdvoedingsmiddel, graan, was de Nederlandse bevolking echter voor
een belangrijk deel op het buitenland aangewezen. Het eigen land leverde al in de
zeventiende en achttiende eeuw onvoldoende graan op om alle steden te
bevoorraden. Omstreeks 1845 schatte de regering dat onder normale
omstandigheden al één zevende van de landelijke tarwebehoefte moest worden
ingevoerd. De roggeteelt was zelfs nog minder toereikend, want er was behoefte
aan
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bijna 30% meer dan wat het land voortbracht. De grote afnemers van buitenlands
graan waren de steden in de kuststreek, die immers omgeven waren door
laaggelegen, drassig weideland dat voor graanteelt ongeschikt was. Meer
landinwaarts, op de zandgronden, werd intensief rogge geteeld voor eigen
onmiddellijk gebruik en eventueel als veevoer. De overproduktie ten behoeve van
andere streken was beperkt.
In de jaren zeventig begon echter de prijs van tarwe en rogge te dalen. Dat was
het gevolg van een soort deus ex machina, namelijk de enorme uitbreiding van de
graanteelt in de Verenigde Staten, het Zwarte Zeegebied, Oost-Pruisen, de Baltische
landen en later ook Zuid-Amerika. Alle Europese markten werden met dit goedkope
graan overspoeld en de reacties waren verdeeld. Voor de graanboeren was het een
ramp. Hun winstmarge verdween als sneeuw voor de zon, en zij konden kiezen:
zich aanpassen door goedkoper te produceren of te zoeken naar andere produkten,
of emigreren. Voor de stedelijke bevolking was het ongetwijfeld een uitkomst, want
met deze lage graanprijzen werd hun brood veel goedkoper.

Brood en industrie
Voordat de graanprijzen werkelijk begonnen te dalen, was echter in een aantal
Nederlandse steden de broodprijs al tot een ongekend niveau gezakt. Dat was in
de jaren vijftig en zestig begonnen, want sinds 1856 was een eind gekomen aan
een reeks wettelijke bepalingen die de fabrieksproduktie van meel en brood tot dan
toe hadden belemmerd. De ambachtelijke bakkers in de steden waar sindsdien
broodfabrieken werden opgericht, moesten hun prijzen aanpassen aan die van de
fabrieken.
Eind negentiende eeuw had bijna iedere stad met meer dan 40.000 inwoners een
broodfabriek. In de grootste steden was omstreeks 1910 zelfs bijna de helft van het
brood van deze fabrieken afkomstig en overal bestond de klandizie uit arbeiders en
de kleine burgerij. Alleen Den Haag vormde een uitzondering: ‘Daar toch hebben
ook de eigenlijke fabrieken een groot debiet onder de deftige kringen, die bijvoorbeeld
te Rotterdam alleen toegankelijk zijn voor een zevental z.g. luxebakkers, terwijl te
Amsterdam slechts één der groote fabrieken naast dépôtverkoop in de
26.
arbeiderswijken ook een belangrijk debiet aan “fijne klanten” heeft.’
Een onopvallend, maar niettemin belangrijk kenmerk van de broodfabrieken, was
de verkoop. Een dagelijkse produktie van 5000 tarwebroden van 1 kg werd niet aan
de fabriekspoort verkocht, maar vereiste een distributiesysteem. Dat werd opgezet
via venters en via winkeliers die als depothouder onder contract bij de fabriek
stonden. Alleen al de hoofdstedelijke Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken
27.
had in 1891 zelf 83 vaste verkooppunten, waar vermoedelijk ook nog venterskarren
gestationeerd waren. Vanaf ongeveer 4 uur 's morgens waren de bakkerskarren op
hun vaste route door de wijken en de venters namen bij het bezorgen geleidelijk
ook de functie over van de talrijke zogeheten ‘porders’, die de arbeidersbevolking
28.
voor enkele centen per week kwamen wekken. De goedkope bezorging van vers
brood was een luxe die de overigens onbemiddelde consumenten zich niet makkelijk
meer lieten afnemen.
Buiten de grote steden was de toestand omstreeks de eeuwwisseling nog als
vanouds. Daar had de ambachtelijke bakker niets te vrezen van concurrentie van
broodfabrieken. Hij maakte er zijn brood in zijn eenmansbedrijf, en de klanten bleven
een voorkeur houden voor de broodsoort die zij altijd hadden gekend. Het type
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brood dat men at, werd bepaald door de graansoort die in de streek werd verbouwd.
Dat wil zeggen dat alleen in de kuststreken tarwebrood werd gegeten en roggebrood
in de rest, het grootste deel, van het land. Er waren streken zoals Twente en
Gelderland, waar de bevolking zelfs uitgeproken tegen vers brood was en zich
voedde met een zwaar, massief roggebrood dat lang houdbaar was. De bakkers in
de dorpen werkten in de negentiende eeuw slecht sporadisch bij nacht, en daar
kwam rond de eeuwwisseling heel langzaam verandering in. Dat was gewoonlijk
het gevolg van de vestiging van stedelingen, ‘notabelen, die de usance om 's
morgens versch brood te krijgen, waaraan zij in de steden gewoon waren, ook op
29.
het platteland wenschen te volgen.’
De toenemende druk die de internationale handel in voedingsmiddelen en de
techniek uitoefenden op de traditionele produktiewijzen, werd niet overal even sterk
gevoeld. Net als het voedingspatroon vertoonde de landbouw aan het einde van de
eeuw nog grote regionale verschillen, en konden in de voedingsmiddelennijverheid
groot- en kleinschalige produktie, industrie en ambacht, naast elkaar bestaan.
Zoals deze summiere uiteenzetting over brood laat zien, zijn sommige
veranderingen op voedingsgebied nauwelijks te traceren via het nationale
consumptiepatroon. In dit geval had de verandering betrekking op het geheel van
grondstoffen, verwerking en verkoop. De broodfabrieken hadden voor hun massale
produktie een hoeveelheid meel nodig die alleen dankzij een goede infrastructuur
kon worden aangevoerd, want vraag naar goedkoop brood oversteeg de
graanproduktie van de directe omgeving en de maalcapaciteit van de windmolens.
De goedkope beschikbaarheid van overzees graan en meel sinds de jaren zeventig
was een belangrijke voorwaarde voor het succes van deze nieuwe indus-
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Aardappels - van het begin tot het eind van de eeuw het hoofdbestanddeel van het dagelijks
voedsel: voedzaam, goedkoop en lang te bewaren...
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Bakkers moesten tot 1856 zelf met graan naar een molen om het te laten malen. De molenaar
mocht het meel niet zuiveren, en daarom had elke bakker een ‘builkast’, een zeefmachine,
zoals rechts te zien is.

trie. Zij was daardoor onafhankelijk van de plaatselijke landbouw. Voor de verkoop
was een organisatie nodig die wezenlijk verschilde van de eigen verkoop door de
ambachtelijke bakkers; de concurrentie tussen broodfabrieken in eenzelfde stad
werd aangegaan via herkenbare merken - de fabrieksnaam was onverbrekelijk
verbonden met een constante verhouding tussen lage prijs en hoge kwaliteit.

De voedingsmiddelennijverheid
De landbouw leverde de directe voedingsmiddelen - aardappels, groente - maar
was evenzeer producent van grondstoffen die nog bewerkt moesten worden - graan
moet worden gemalen, het brood gebakken; melk wordt gekarnd en tot boter of
kaas gemaakt; graan is de grondstof voor bier en jenever. Het platteland leverde
de grondstoffen aan de steden en was zelf grotendeels zelf-voorziend. Dat komt
30.
naar voren in de nijverheidsstatistieken van 1816, 1819 en 1843-1848. Overal, in
elke kleinere stad en ieder dorp zien we korenmolenaars, bakkers, bierbrouwers,
slagers, ambachtslieden die alleen of met een enkele knecht de plaatselijke
gemeenschap van hun dagelijkse benodigdheden voorzien. De grotere steden
hebben er vaak nog wat andere bedrijven bij: banketbakkers, azijnmakers,
jeneverstokers, mosterdmolenaars, grutters en ook zij werken voor de eigen stad
en soms voor de omliggende plaatsen. Een Eindhovense brouwer gaf in 1816 aan
waarom hij wel gedwongen was tot een beperkte afzet. ‘De kostbaarheid van het
transport per as, zoo in het verzenden der Bieren als bij het inslaan van graanen
en brandstoffen is de oorzaak dat men de verzendingen der bieren niet verder kan
31.
uitstrekken dan tot de omstreken van Eindhoven en twee uren in den omtrek.’
Alle ambachtslieden en knechts in de voedingsmiddelennijverheid samen vormden
aan het begin van de eeuw de grootste groep werkenden buiten de landbouw. Hun
werkwijzen waren geheel ingesteld op kleine hoeveelheden, op een afzet in de
nabije omgeving. In grote steden als Amsterdam waren de afzetmogelijkheden dan
wel ruimer, maar de brouwers, molenaars en bakkers werkten er nauwelijks anders
dan die in Lieshout of Oldenzaal. Als er verschillen waren, dan had dat in de eerste
plaats te maken met de traditie van het ambacht ter plaatse. De energiebronnen
waren hetzelfde als ze al eeuwen waren geweest: spierkracht, een paard, os of
hond, wind en in sommige streken water; open vuur leverde de warmte. De
gereedschappen waren van hout of metaal, en zo eenvoudig dat een plaatselijke
timmerman of smid ze kon repareren of namaken. Werktekeningen waren daarvoor
niet nodig. De vakbekwaamheid werd direct in de praktijk overgedragen van vader
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op zoon, van meesterknecht op gezel - van boekenkennis werd geen gebruik
gemaakt, omdat die over het algemeen niet bestond. Veel van deze ambachten
waren aan het begin van de negentiende eeuw hooguit beschreven in speciale
encyclopedische werken, die de betrokken ambachtslieden echter nooit onder ogen
kregen. Bovendien was de ervaring dat alleen een praktijkopleiding of leertijd de
enige garantie bood voor goed vakmanschap.
Zo was het aan het begin van de eeuw. De produktie van voedingsmiddelen was
geheel ingebed in de lokale gemeenschap en maakte gebruik van plaatselijke
grondstoffen. Waar rogge werd geteeld, at men roggebrood; op de zandgrond werd
meer spek dan rundvlees gegeten; het bier kwam van de plaatselijke brouwerij. De
molenaar vermaalde zoveel graan als de omgeving leverde, en als de wind lang
uitbleef, kon hij een paard in een rosmolen spannen om alsnog de boeren en bakkers
van meel te voorzien. Deze haast idyllische voorstelling lijkt aan het eind van de
eeuw definitief voorbij, als we naar de dorre cijfers kijken. De betekenis van de
voedingsmiddelen-nijverheid laat zich afleiden uit diverse algemene cijfers.
Volgens de volkstelling van 1889 was van de hele beroepsbevolking 30%
werkzaam in akkerbouw en veeteelt (497.000 personen). In de nijverheid springen
er qua werkgelegenheid twee bedrijfsgroepen uit: 45.000 personen werkten in de
textiel, maar veruit de grootste sector was die van de voedingsen genotmiddelen,
32.
met ruim 72.000 werkenden. De grootte van de bedrijfsgroep Voedings- en
33.
Genotmiddelen is op zich geen voldoende indicatie voor de opkomst van andere
produktiewijzen. Integendeel, de cijfers zouden zelfs kunnen worden
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Kleinschalige mechanisatie op de boerderij, omstreeks 1810.

geïnterpreteerd als een teken van arbeidsintensieve, niet-gemechaniseerde
produktie. De groep omvatte bijvoorbeeld ook alle kleine zelfstandige bakkers en
slagers, windkorenmolenaars en grutters. Zicht op de mechanisatiegraad van de
voedingsmiddelenproduktie is te krijgen door de gegevens omtrent het gebruik van
krachtwerktuigen en stoomketels. Dergelijke cijfers zijn beschikbaar voor de hele
34.
tweede helft van de negentiende eeuw en daaruit blijkt dat van alle bedrijfsgroepen
in 1890 de voedings- en genotmiddelensector de belangrijkste stoomgebruiker was.
Een uitsplitsing van stoomgebruikende bedrijven binnen de sector
voedingsmiddelen kan op verschillende manieren gebeuren. In Tabel 1.4 is het
aantal bedrijven gegeven, dat één of meer stoomketels had; in de laatste kolom is
de rangorde naar de grootte van hun stoomketels gegeven. De Dienst voor het
Stoomwezen, die alle stoomketels controleerde en registreerde, drukte de grootte
2

van stoomketels uit in vierkante meters verwarmd oppervlak (m V.O.). Het gebruik
van een grote stoomketel hoeft echter geenszins samen te gaan met een ver
doorgevoerde mechanisering van het betreffende bedrijf, dus met het gebruik van
veel krachtwerktuigen. Soms kon bijna alle stoom nodig zijn voor het verwarmen
van vloeistoffen, en hoefde de ketel verder slechts een klein 2-pk pompje aan te
drijven, dat bakken vol- of leegpompte. In bierbrouwerijen en de suikerindustrie werd
veel meer stoomwarmte dan -kracht gebruikt, zodat daar ketels met een groot
verwarmd oppervlak stonden opgesteld.

Tabel 1.3: stoom- en krachtgebruik in 1890
I

II

voedings- en
genotmiddelen

13.904

1308

textiel

9.720

463

bouwnijverheid

7.438

467

kolom I: vermogen in pk's van de opgestelde krachtwerktuigen
kolom II: aantal krachtwerktuigen
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Tabel 1.4: belangrijkste stoomgebruikers in de
voedingsmiddelennijverheid, 1890.
I

II

III

graanmolens

> 200

3200

4

branderijen,
distilleerderijen

± 150

2100

7

grutterijen

± 150

1200

9

bierbrouwerijen

± 105

4400

3

broodfabrieken,
meelfabrieken,
meel- en
broodfabrieken

± 100

5900

2

boterfabrieken,
kaasfabrieken,
melkinrichtingen

± 50

1400

8

kunstboterfabrieken ± 50

2600

6

bietsuikerfabrieken, 36
suikerraffinaderijen

18800

1

aardappelmeelfabrieken

2800

5

28

kolom I:

aantal bedrijven met één of meer
stoomketels

kolom II:

grootte van de ketels, afgerond op 100
2

m
kolom III:

rangorde naar verwarmd oppervlak

Bron: Lintsen, Nieuwkoop, Registers Stoomwezen.
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De Utrechtsche Brood- en Meelfabriek omstreeks 1870. De geüniformeerde venters duwen
hun karren de wijk in, vanaf het schip worden zakken graan of meel de fabriek ingedragen.

Keuze van onderwerpen
Wanneer wij de bevindingen uit Tabel 1.4 vergelijken met het voedingspatroon uit
de jaren negentig, valt op dat alleen de meel- en broodfabrieken een produkt maakten
dat tot de ‘volksvoeding’ hoorde. Suiker was een luxe, boter was eveneens te duur
voor de meesten en werd geëxporteerd. Ook de goedkopere kunstboter of margarine
werd vooral naar Engeland verkocht. Bier was een algemeen gebruikt genotmiddel.
In het voorafgaande bleek echter dat aan het eind van de negentiende eeuw het
grootste deel van de bevolking zich nog steeds voedde met uiterst eenvoudige,
onbewerkte landbouwprodukten. De hoeveelheden suiker en boter die bij de ‘mindere
klassen’ op tafel kwamen, waren weliswaar toegenomen sinds het midden van de
eeuw, maar het bleef bij enkele grammen per dag. De betekenis van de
voedingsmiddelenindustrie lag aan het eind van de eeuw dan ook elders: zij
verwerkte grote hoeveelheden landbouwprodukten en verschafte werk aan
tienduizenden. Maar zoals bij de broodfabrieken een iets nauwkeuriger beschouwing,
voorbij de cijfers, een verrassend zicht op de stedelijke broodvoorziening opleverde,
zo kan elk van bovenstaande bedrijfstakken aspecten van een veranderende
samenleving in zich hebben.
De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is echter nooit onderwerp geweest
van samenvattend historisch onderzoek, zelfs niet vanuit economisch-historisch
perspectief. Dat laatste is des te merkwaardiger, omdat in de loop van de
negentiende eeuw de produktie en export van levensmiddelen een van de
35.
hoofdsectoren van de Nederlandse economie werd.
Kon bij de voedingsmiddelenindustrie stoom nog dienen als richtlijn, als indicator
dat er in technisch opzicht iets aan de hand was, bij landbouw was stoom geen
zinvol criterium. Er werd op het boerenbedrijf nauwelijks van deze nieuwe
energiebron gebruik gemaakt. Toch is er voor gekozen om aan landbouw-innovaties
een apart hoofdstuk te wijden, opdat de lezer aan de hand van twee
basisbewerkingen - ploegen en bemesten - enig zicht krijgt op de typische kenmerken
van technische verandering in deze sector. Het zijn langzame maar gestage
36.
ontwikkelingen, een cumulatie van talloze kleine aanpassingen en verbeteringen.
Behalve in hoofdstuk 2 komt de landbouw nog uitgebreid ter sprake in twee andere
hoofdstukken. De veeteelt en het gemengd bedrijf staan centraal bij de
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boterbereiding, terwijl de bietenteelt als innovatie in de akkerbouw in hoofdstuk 7
wordt beschreven.
Met de stoom-gegevens uit Tabel 1.4 als hulpmiddel om bedrijfstakken te
selecteren, is een aantal industrieën afgevallen. De chocola- en cacao-nijverheid,
koffiebranderijen, de opkomende conservenindustrie vielen spijtig genoeg buiten
de boot. Ondanks het grote aantal stoomketels en krachtwerktuigen moest de
kleinschalige bedrijfstak van grutterijen plaatsmaken voor grotere stoomge-
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bruikers. Toch is het niet zo dat een eenzijdige belangstelling voor de grootste en
meest indrukwekkende stoomwerktuigen, een impliciet idee van ‘groot is goed’, in
de uitwerking van voorbeelden doorklinkt. Windkorenmolens en kleine
stoommaalderijen krijgen ruime aandacht; ook handgedreven boterfabrieken blijken
interessante vernieuwingen te zijn. Meer dan eens zal ook duidelijk worden dat juist
heel onopvallende veranderingen - zoals het gebruik van een thermometer - even
belangrijk waren als de overgang op de energiebron stoom.
In verband met de omvang van dit boek moest tweemaal een keuze gemaakt
worden tussen bedrijfstakken die even interessant leken. Bij het ‘vloeibaar voedsel’
ging het tussen de distilleerderijen en de brouwerijen. Uit oogpunt van het
drankvraagstuk, één van de grote sociale problemen van de negentiende eeuw,
was de jenever een mooi voorbeeld om nieuwe distillatiemethoden, goedkope
massaproduktie, drankmisbruik en sociale ontwrichting met elkaar te verbinden. De
bierbrouwerij maakte eveneens een grote produktietechnische ontwikkeling door,
en ook daar waren de consument en zijn smaak duidelijke, invloedrijke factoren.
Tenslotte heeft het pragmatische, organisatorische argument de doorslag gegeven:
expertise en bronnen waren snel voorhanden. De bietsuikerindustrie heeft voorrang
gekregen boven de fabricage van aardappelmeel, hoewel over deze laatste
bedrijfstak in Nederland nog altijd geen goede techniekhistorische literatuur bestaat
en hier de kans lag om een hiaat op te vullen. Met de suikerindustrie konden echter
twee grote bedrijfstakken worden behandeld, de suikerraffinaderijen en de
bietsuikerfabrieken. De suikerraffinaderij is een uitzonderlijk voorbeeld van een
nijverheid die reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw van een kleinschalig
ambacht in korte tijd tot een geavanceerde grootindustrie werd.
De volgende hoofdstukken zijn elk voor zich opgezet als zelfstandige studies, waarin
elke bedrijfstak zijn ‘eigenheid’ diende te behouden. Niettemin kennen alle
beschreven gevallen een vergelijkbare opzet. Steeds keren de elementen terug van
uitgangssituatie, de specifieke technische veranderingen die ter beschikking stonden
in binnen- en buitenland, de al dan niet succesvolle toepassing van veranderingen.
De wens om de verschillende bedrijfstakstudies niet in een keurslijf te wringen, heeft
ertoe geleid dat in elk hoofdstuk accenten iets anders liggen: hier de techniek, daar
de handel, elders weer de produktkwaliteit of een oktrooi. Pas in het slothoofdstuk
zullen enkele thema's worden opgenomen die her en der verspreid ter sprake zijn
gebracht; daar worden de hoofdstukken als het ware op enkele punten dwars
doorsneden. De grote lijnen van voeding in een veranderende Nederlandse
samenleving en van het belang van techniek voor die ontwikkeling, zullen daar
worden uitgewerkt.
M.S.C. BAKKER
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Nieuwe landbouwwerktuigen werden op diverse manieren uitgeprobeerd. Hier een afbeelding
van een wedstrijd tussen binnenen buitenlandse werktuigen om gras te maaien. De wedstrijd
werd georganiseerd door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw op de hofstede
Rusthoek nabij 's-Gravenhage in 1860.
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2
Mest en ploeg
De ‘wetenschappelijke’ landbouw als vernieuwingsbeweging
De guano
De Arendploeg
De stoomploeg
De verbreiding van nieuwe technieken

De ‘wetenschappelijke’ landbouw als vernieuwingsbeweging
De landbouw was gedurende de negentiende eeuw Nederlands grootste
werkverschaffer, waar ongeveer een derde van de beroepsbevolking zijn brood in
verdiende. Zoals in het vorige hoofdstuk is uiteengezet, produceerde de landbouw
voedsel voor eigen gebruik en voor degenen die in andere sectoren werkzaam
waren. Het is opvallend dat in Nederland de getalsverhouding tussen boeren en
anderen relatief laag was in vergelijking met andere landen.
Rond 1870 werkten in ons land tweemaal zoveel personen buiten de landbouw
als er in; in Frankrijk en Duitsland lag die verhouding ongeveer één op één, terwijl
in Zuid- en Oost-Europa naar schatting slechts 30% van de arbeidsbevolking buiten
de landbouw actief was.
Uit die gegevens zou men kunnen afleiden dat er op de Nederlandse landbouw
een zwaar beroep werd gedaan in verband met de voeding van de bevolking. Immers,
ongeveer 65% werd gevoed dankzij de inspanningen van 35%. Zowel akkerbouw
als veeteelt stonden van oudsher op een hoog peil, waarbij er overigens grote
verschillen waren tussen de rijke kleigronden en de schrale zandgronden in de
zuidelijke en oostelijke provincies. Sommige produkten, zoals zuivel en vee, werden
zelfs in grote hoeveelheden uitgevoerd - vooral naar Engeland. Het enige
basisvoedingsmiddel dat niet in voldoende mate van eigen bodem kwam, was graan.
Al vanaf de late Middeleeuwen waren de steden van Holland voor hun
voedselvoorziening afhankelijk van de invoer van rogge en tarwe, in het bijzonder
uit het Oostzeegebied. Zelfs in tijden van hoge graanprijzen, zoals tussen 1760 en
1817, nam de Nederlandse graanproduktie onvoldoende toe om deze structurele
import te vervangen. Het fundamentele probleem dat hierachter schuil ging, was de
geringe elasticiteit van het aanbod van de agrarische produktie: een belangrijke
stijging van de landbouwprijzen leidde niet of nauwelijks tot een toename van de
produktie.
Het is de moeite waard iets dieper in te gaan op de factoren achter de geringe
aanbodselasticiteit van de landbouw. De omvang van de landbouwproduktie was
in de eerste plaats afhankelijk van de beschikbare landbouwgrond, die echter (vrijwel)
niet toenam, zeker niet op de korte termijn. Zelfs de uitbreiding van het ‘cultuurareaal’
door het ontginnen van de heidegronden in Oost- en Zuid-Nederland, betekende in
zekere zin alleen maar dat er op een andere, meer intensieve manier gebruik werd
gemaakt van de beschikbare grond. De heidevelden speelden immers vanouds een
belangrijke rol in de mestvoorziening van het bouwland - als veeweide en plek waar
1.
de plaggen voor de potstallen gestoken werden. De mogelijkheden om de heide
te ontginnen werden echter beperkt door een belangrijk, zo niet het belangrijkste
knelpunt in het produktieproces van de landbouw, de (geringe) mestproduktie. In
feite kon de landbouwproduktie alleen opgevoerd worden door de opbrengst per
hectare (cultuurareaal plus ‘woeste’ grond) te vergroten.
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De vergroting van de produktiviteit van het areaal werd mogelijk gemaakt door
de introductie en verspreiding van nieuwe ‘technieken’: nieuwe
vruchtwisselingsstelsels met minder braak, nieuwe gewassen zoals de aardappel,
het gebruik van vuilnis uit de steden als meststof, en zo meer. Het gemeenschappelijk
kenmerk van deze nieuwe ‘technieken’ was dat de hogere opbrengst over het
algemeen werd mogelijk gemaakt door een grotere inzet van arbeid per hectare,
met andere woorden door intensivering van het grondgebruik.
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De globale trend in de landbouwontwikkeling van West-Europa tot ver in de
negentiende eeuw was dat de landbouwproduktie per hectare toenam door een
sterk stijgende arbeidsinput, die weer ten dele het gevolg van de sterk toenemende
2.
bevolkingsdruk. De braak, in de vroege Middeleeuwen volgens het tweeslagstelsel
nog een op de twee jaren toegepast, werd geleidelijk teruggedrongen en vervangen
door de cultuur van voedergewassen, peulvruchten en aardappels. Tegelijkertijd
nam het belang van zeer arbeidsintensieve nijverheidsgewassen (vlas, meekrap,
3.
tabak) toe.
Deze ontwikkelingen in de landbouw gingen echter langzaam. De (Nederlandse
en Europese) landbouw bestond uit honderdduizenden over het algemeen kleine
boeren, die in hun streven naar bestaanszekerheid geen grote commerciële risico's
konden of wilden nemen. Voor radicale veranderingen - dure nieuwe machines,
onbekende gewassen met hoge risico's - had men vrijwel geen middelen beschikbaar.
Nieuwe technieken verspreidden zich van boerderij tot boerderij en van veld tot
veld.
De grotere boeren voerden vaak de experimenten uit - zij konden wel enig risico
lopen - waarna de kleine boeren de succesvolle vernieuwingen overnamen. Slicher
van Bath toont aan de hand van een Frans voorbeeld uit de 18e eeuw aan dat
nieuwe landbouwpraktijken zich daardoor zeer geleidelijk verspreidden - in een
periode van 30 jaar verschoof de grens tussen de ‘traditionele’ en de ‘intensieve’
4.
landbouw daar 50 tot 70 km. Het kon dus een generatie - of zelfs meerdere
generaties - duren voordat bepaalde innovaties algemeen geaccepteerd waren, al
5.
zijn er natuurlijk uitzonderingen op deze regel.
In Engeland en Frankrijk ontstond er in de tweede helft van de 18e eeuw onder
‘verlichte’ leden van de burgerij en de adel een groeiende belangstelling voor de
6.
problemen van de landbouw. Genootschappen werden gevormd die streefden naar
de wetenschappelijke studie van de landbouw en het propageren van een
‘wetenschappelijke’ - op wetenschappelijke inzichten gebaseerde - landbouwpraktijk.
Pamfletten en boeken hierover zagen het licht, waarbij vooral in Engeland de
belangstelling van de grootgrondbezitters uitging naar nieuwe, arbeidsbesparende
landbouwmachines. Deze beweging ging echter tot ca 1800 aan ons land voorbij.
Wel was een van de bekendste succesvolle experimenten op het terrein van de
‘wetenschappelijke’ landbouw, de inenting van koeien tegen de veepokken, het
werk van de Groninger hereboer G. Reinders. Vanuit dezelfde idealen, ontleend
aan de Verlichting, werd in 1800 de eerste ‘minister van landbouw’ J. Kops benoemd
en volgde in 1805 de oprichting van de provinciale Commissies van Landbouw, die
als doel hadden de ‘wetenschappelijke’ landbouw te bevorderen. Deze eerste
vernieuwingsbeweging, sterk geïnspireerd door Franse voorbeelden, liet echter vrij
weinig sporen na; na het eerste, soms enthousiaste begin, begonnen deze
7.
Commissies na 1810/13 vaak een papieren bestaan te leiden. Bovendien waren
en bleven de Commissies een affaire voor heren; slechts in de provincie Groningen,
met zijn welgestelde hereboeren, was de basis ervan groter.
Een tweede hervormingsoffensief startte in de jaren dertig en veertig met de
oprichting van een aantal provinciale maatschappijen van landbouw, waarbij onvrede
8.
met het (niet) functioneren van de Commissies van Landbouw vaak een rol speelde.
Ditmaal betrof het geen initiatief van hogerhand - de centrale overheid - maar nam
de lokale elite in Middelburg, Arnhem of Assen, het voortouw. De grote sociale kloof
tussen heren en boeren bleef echter ook bij de door juristen (rechters, advocaten),
lokale politici (burgemeesters, leden van de provinciale staten) én grootgrondbezitters
9.
gedomineerde maatschappijen van landbouw voortbestaan.
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Van belang voor het bereiken van de boeren was dat een aantal periodieken werd
opgericht - met veelzeggende namen als Vriend van de landman en
Landbouwcourant - waarin gepoogd werd de inzichten van de wetenschappelijke
landbouw voor een breder publiek toegankelijk te maken. Deze periodieken bevatten
onder meer de beschrijving van landbouwkundige experimenten, informatie over
oogstopbrengsten en marktprijzen en verhalen over landbouwpraktijken in bepaalde
streken. Helaas is er weinig of niets bekend over de vraag wie deze periodieken
kochten en lazen. Het is zeker dat de meeste boeren, vooral in het noorden en het
westen van het land, konden lezen en schrijven, maar of ze werkelijk kennis hebben
genomen van deze tijdschriften is onzeker.
Voorlopig hoogtepunt van het hervormingsoffensief dat in de jaren dertig was
ingezet, was de oprichting van het Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres in
Zwolle in 1846. Dit congres, dat voortaan jaarlijks bijeen zou komen, werd gevormd
door leden van de provinciale landbouwmaatschappijen (en ander geïnteresseerden),
10.
waaronder vermoedelijk een kleine groep ‘praktische landbouwers’. De bloei van
deze beweging in de jaren van hoogconjunctuur voor de landbouw tussen 1850 en
1880 blijkt misschien nog het best uit de gegevens over de groei van het aantal
leden: rond 1850 hadden de maatschappijen van landbouw bij elkaar ongeveer
10.000 leden, welk aantal steeg naar een hoogtepunt van ca 30.000 rond 1880
(Tabel 2.1). Ter vergelijking: in Nederland waren er toen bij benadering 100.000
11.
boeren met minstens één paard. Daaruit kan natuurlijk niet de conclusie getrokken
worden
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Tabel 2.1: aantal leden van de provinciale landbouwmaatschappijen, ca
1850 en 1883.

Groningen

ca 1850
799

1883
1400

Friesland

?

2315

Drenthe

163

1201

Overijssel en Gelderland

?

3409

Utrecht

?

1429

Noord en Zuid-Holland

3296

9669

Zeeland

963

2367

N-Brabant

925

1916

Limburg

500

2605

_____

_____

ca 10.000

26311

Totaal

a

a

Bronnen: Landbouwverslag, 1883, 1885; Van Loon, Honderd jaren; (Addens),
Groninger maatschappij; Verhagen, ‘De ontwikkeling’; Klijnhout, Een eeuw; Homan,
Gedenkboek; Bouman, Geschiedenis.
dat één op de drie à vier boeren ‘georganiseerd’ was; een flink maar onbekend
deel van de leden van de landbouwmaatschappijen bestond immers uit leden van
de burgerij. Het is op zijn minst verdacht dat de spreiding van het ledental over het
land, gezien het overwicht van Holland, eerder lijkt samen te hangen met de
verstedelijkingsgraad dan met het aantal boeren in de verschillende provincies.
Toch kan niet ontkend worden dat door de aandacht die de landbouwmaatschappijen
en de verschillende landbouw-periodieken besteedden aan allerlei ‘innovaties’ in
het landbouwbedrijf, de kennis ervan zich zeer snel kon verspreiden. In de volgende
hoofdstukken zal dit nog meermalen blijken.
Desondanks kende deze hervormingsbeweging ernstige tekortkomingen, die de
invloed ervan beperkte. Ideologische motieven en praktische problemen speelden
daarbij een rol. Een van de uitgangspunten van de ‘wetenschappelijke’ landbouw althans van een groot aantal vertegenwoordigers ervan - was dat de landbouw een
12.
ontwikkeling zou moeten doormaken die vergelijkbaar was met die van de industrie.
Twee trends waren in die industriële ontwikkeling opvallend: de opkomst van het
grootbedrijf en de voortgaande mechanisatie van het produktieproces door de
vervanging van arbeid door (stoom)machines. Toegepast op de landbouw betekende
dit ten eerste dat men de vooruitgang van de landbouw geheel verwachtte van de
grote boeren en ten tweede dat men veel aandacht had voor allerlei nieuwe
landbouwmachines, het liefst met stoom aangedreven. Feitelijke ontwikkelingen

a
a

- 1885 (in 1879 bereikte het ledental van Holland een hoogtepunt van 13906 leden)
- 1885 (in 1879 bereikte het ledental van Holland een hoogtepunt van 13906 leden)
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Advertenties en andere berichten in de Landbouw-courant van 15 juni 1854, waaronder een
van de ‘Peruaansche Guano’.

leken deze ‘strategie’ overigens te ondersteunen: de landbouw had vooral in
Engeland, waar grootgrondbezit en grote pachtbedrijven domineerden, grote
sprongen vooruit gemaakt; daar ook werden tal van nieuwe machines ontwikkeld.
Binnen Nederland vervulden vooral de Groninger hereboeren de rol van
‘voorbeeldige’ progressieve landbouwers. Daar kwam bij dat de
hervormingsbeweging een flink aantal grootgrondbezitters telde, die zich nu bevestigd
13.
zagen in de rol van pionier, van wegbereider van de ‘wetenschappelijke’ landbouw.
Het gevolg van een en ander was dat de beweging vrijwel geen aandacht had
voor de economische problemen - en mogelijkheden - van het kleine landbouwbedrijf.
In de visie van de hervormers was dit immers gedoemd te verdwijnen, zoals in de
industrie het grootbedrijf het kleine, ambachtelijke bedrijf verdreef. Bovendien nam
men aan dat kleine boeren conservatief en ongeletterd waren.
Vooral in Noord-Brabant, een provincie met een
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groot aantal keuterboeren, was deze kloof zeer groot: de provinciale maatschappij
van landbouw was in handen van een vrij kleine groep overwegend protestantse
hereboeren en notabelen - vooral uit de Noord-Westhoek. De grote meerderheid
van (katholieke) keuterboeren stond volledig buiten - soms zelfs vijandig tegenover
14.
- de activiteiten van deze heren. Dit verklaart mogelijk waarom de Brabantse
maatschappij van landbouw in relatief opzicht zo klein bleef (tabel 2.1). In andere
gebieden met veel kleine boeren deden zich vergelijkbare problemen voor. De
Overijsselse boeren hadden zich slechts in kleine aantallen bij een
landbouworganisatie aangesloten, zodat een afzonderlijke Overijsselse
landbouwmaatschappij niet levensvatbaar bleek en men bleef samenwerken met
de Gelderse organisatie.
Het onvermogen van de landbouwhervormers om de (kleinere) boeren te bereiken,
leidde aan hun kant tot teleurstellingen. Staring, die in de jaren veertig en vijftig een
zeer enthousiast pleitbezorger was van de wetenschappelijke landbouw, klaagde
in de loop van de jaren zestig en zeventig steeds meer over het conservatisme van
15.
de Nederlandse boeren, die het produktieproces maar niet wilden mechaniseren.
Een enkel voorbeeld: in het Landbouwverslag van 1865 constateerde hij dat in
Utrecht ‘de ingevoerde dorschwerktuigen weder plaats maken voor de ouderwetsche
Utrechtsche dorschrol, omdat deze het stroo beter zoude kneuzen en voor veevoeder
geschikt maken,’ maar hij liet daar dan op volgen dat ‘elk wetenschappelijk
landbouwer weet dat dit achteruitgang is’!
Een andere beperking van de hervormingsbeweging was de nog tamelijk zwakke
natuurwetenschappelijke basis van een groot deel van de aanbevelingen en
experimenten van de landbouwkundigen. Het fundamentele werk van de grondlegger
van de moderne landbouwscheikunde, J. von Liebig, was nog omstreden en werd
16.
niet algemeen geaccepteerd. Bovendien was Von Liebig zelf soms weinig gelukkig
in zijn praktische analyses, zoals het voorbeeld van de guano nog zal laten zien.
Er schortte dus nog van alles aan het inzicht in de werkelijke problemen van het
landbouwbedrijf, waardoor van de aanbevelingen van de landbouwkundigen soms
meer kwaad dan goeds kwam. Het wantrouwen van de (kleine) boeren jegens de
17.
aanbevelingen van de wetenschappelijke landbouwers was niet volledig ongegrond.
Toen de agrarische depressie die in de Nederlandse landbouw na ca 1880 begon,
richtten de boeren zich niet massaal tot de landbouwmaatschappijen om hulp, maar
18.
werden vrijwel alle organisaties met een sterk ledenverlies geconfronteerd. Dit
wijst er op dat de boeren het lidmaatschap van de landbouwmaatschappij eerder
zagen als een vorm van luxe-consumptie in tijden van overvloed dan als een bron
van steun in moeilijke tijden.
Om te onderzoeken hoe innovatieprocessen in de landbouw in de praktijk verliepen,
zijn in het vervolg drie voorbeelden uitgewerkt, die min of meer typisch zijn voor het
spectrum aan technische veranderingen in de landbouw in de periode tot 1890: de
guano - de eerste ‘kunstmest’ - de Arendploeg, een uit de Verenigde Staten
geïmporteerd type ploeg, en de stoomploeg, een voorbeeld van een poging tot
mechanisering van het landbouwbedrijf. In de theorievorming over technische
veranderingen in het landbouwbedrijf wordt een onderscheid gemaakt tussen
arbeidsbesparende, veelal mechanische vernieuwingen en grondbesparende,
19.
meestal biologische innovaties. Beide typen zijn hier vertegenwoordigd, zoals uit
de volgende paragrafen zal blijken.
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Ook in een ander opzicht verschillen de drie innovaties sterk van elkaar: de
stoomploeg vroeg een zeer omvangrijke investering en was mede daardoor alleen
geschikt voor het zeer grote landbouwbedrijf, terwijl de guano al in betrekkelijk kleine
hoeveelheden in een kleinschalig landbouwbedrijf gebruikt kon worden. De
investering die de Arendploeg vergde, lag tussen beide in. Om deze redenen geven
de drie geselecteerde innovaties een aardig beeld van de problemen waar technische
vernieuwingen in de landbouw in de periode voor 1890 gewoonlijk mee gepaard
gingen. Tenslotte zal in de laatste paragraaf worden ingegaan op het belang van
deze (en andere technische veranderingen) voor de ontwikkeling van de produktie
en de produktiviteit van de Nederlandse landbouw en voor de voedselvoorziening
van de Nederlandse bevolking in de negentiende eeuw.

De guano
De mestproduktie was een van de meest ernstige knelpunten van het landbouwbedrijf
in de 19e eeuw, in het bijzonder in de landbouw op de schrale zandgronden van
Oost- en Zuid-Nederland. Tot diep in de negentiende eeuw werden in het
landbouwbedrijf vrijwel uitsluitend organische meststoffen gebruikt. In de eerste
plaats betrof dit de mest van de eigen veestapel, op de zandgronden aangevuld
met plaggen die werden gestoken op de heidevelden. Daarnaast werd in sommige
streken vuilnis van de steden gebruikt. De veenkoloniale akkerbouw was in hoge
mate afhankelijk van vooral het Groninger stadsvuil en ook de Hollandse tuinbouw
maakte gebruik van dit type mest. Bovendien vonden afvalstoffen van industriële
produktieprocessen

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

57

Met getuigschriften en prijsvragen trachtte de Hollandsche Maatschappij van Landbouw de
kwaliteit te verbeteren.
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- bierbrouwerij, jeneverstokerij, zeepfabricage etc. - hun weg naar het landbouwbedrijf
en werd op bescheiden schaal gebruik gemaakt van beendermeel, visafval,
20.
bouwafval (voor de kalk). Kortom, alles wat mogelijk de vruchtbaarheid van de
bodem kon herstellen, werd gebruikt, maar omdat een degelijke landbouwkundige
basis voor allerlei experimenten ontbrak, tastte men in feite grotendeels in het duister
omtrent de werkelijke waarde van deze verschillende meststoffen.
De eerste ‘kunstmest’ die met tamelijk veel succes in Nederland en buurlanden
werd geïntroduceerd, was de guano. Dit was verdroogde vogelmest, in de loop der
eeuwen door zeevogels op eilanden van de kust van Peru gedeponeerd, die, zo
bleek spoedig, een sterk bemestende waarde had. Lokale indianen gebruikten deze
mest al eeuwenlang op kleine schaal en naar verluidt had Von Humboldt in 1804
21.
al monsters naar Europa meegenomen. In 1841 namen enkele Britse
vrachtschepen de guano als ballast mee naar Groot Brittannië, waar de eerste
22.
experimenten spoedig zeer succesvol verliepen.
In 1843 werd de eerste guano al in Nederland geïmporteerd door de Rotterdamse
firma's Mees & Moens en Lenardson & Co. In hetzelfde jaar - amper twee jaar na
de introductie in Engeland - experimenteerden ten minste vier
grootgrondbezitters/boeren in verschillende delen van het land met de meststof. In
het landbouwverslag van 1843 werden de resultaten gepubliceerd van experimenten
door ‘een kundig bouwman’ in Dirksland (Zeeland) en van ‘een voornaam
landeigenaar’ H. Budde jr., lid van het Deventersche Departement der Maatschappij
23.
ter bevordering van nijverheid. Tevens vermeldde het verslag dat in Gelderland
‘op onderscheidene plaatsen, proeven in het klein genomen (werden) met de
24.
guano-bemesting’. Eén van die plaatsen was het landbouwbedrijf Den Eng van
25.
F.L.W. baron van Brakell van den Eng te Lienden.
Het Tijdschrift ter bevordering van nijverheid gaf in 1844 bovendien de resultaten
van een ‘proefneming met de guano door Heer van der Veen’ te Smilde, die in 1843
26.
moeten hebben plaatsgevonden.
Tenslotte maakt het landbouwverslag van 1844, naast experimenten in Gelderland,
Utrecht en Drente, gewag van proefnemingen die in Zuid-Holland al in 1842(!) en
1843 zouden hebben plaatsgevonden. Deze waren zo positief uitgevallen dat in
1844 al 200 ton guano ‘aan de bouwlieden in dit gewest gedebiteerd (is), waarmede
meer dan 650 bunders [hectare - JLvZ], met allerlei gewassen, voldoende zijn
27.
bemest kunnen worden’. Interessant is dat de correspondent van deze provincie,
‘de Heer J. Groenewegen’, vervolgens zijn eigen experiment beschrijft en daarbij
aangeeft hoe hij over het bestaan van de meststof werd ingelicht:
‘In het begin dezes jaars, was de Guano, in mijnen omtrek, nog aan niemand,
zelfs niet bij name bekend. Een door mij gelezen uittreksel uit het werk van Liebig,
de bewerktuigde Scheikunde enz., benevens eene, door de Heeren Mees en Moens
te Rotterdam, in de nieuwspapieren geplaatste annonce, deed mij besluiten deze
meststof te beproeven, ten welken einde ik mij bij de voornoemde Heeren 100 Ned.
28.
ponden [kg - JLvZ], tegen den prijs van ƒ 14, - aanschafte.’
Hoeveel er in één jaar veranderde, blijkt wel uit het feit dat hij schrijft over ‘de thans
zoo veel besprokene en, blijkens mijne ondervinding, voor den landbouw onschatbare
29.
mestspecie, de Guano’.
Uit deze opsomming kan om te beginnen geconcludeerd worden dat de verbreiding
van deze innovatie zeer snel verliep: nog maar nauwelijks was het nieuws over de
nieuwe meststof bekend geworden, of in vrijwel alle delen van het land begonnen
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een aantal landbouwkundigen, grootgrondbezitters en (here)boeren ermee te
experimenteren. Een aantal van hen publiceerde de resultaten ervan, zodat de
guano spoedig ‘veel besproken’ genoemd kon worden. In de jaren die volgden,
treffen we in de verschillende landbouwperiodieken en verslagen nog regelmatig
gegevens aan over andere experimenten en de vermelding van de toename van
het verbruik van de meststof in vrijwel alle delen van het land. Het landbouwverslag
van 1851 vermeldt bijvoorbeeld in Boxmeer ‘de laatste drie jaren ook guano, bij de
30.
graansoorten, uit gebrek aan mest’ gebruikt werd. Het verslag van 1854 noemt
31.
een toename van het verbruik in Noord-Brabant en Zuid-Holland. In het
landbouwverslag van 1865 wordt, om nog een voorbeeld te geven, melding gemaakt
van een stijging van het guano-gebruik in het Zutphense, waardoor te Bredevoort
‘de waarde van het bouwland sedert het algemeen gebruiken van die meststof, van
32.
1500 tot 2000 gulden het bunder gestegen’ is. De gegevens over de in- en uitvoer
van de guano maken het mogelijk een indruk te krijgen van het verbruik in de
Nederlandse landbouw: deze nam toe van gemiddeld per jaar 600 ton in 1845/54
via 1300 ton in 1855/64 naar 6900 ton in 1865/74, waarna een daling volgde naar
33.
5100 ton in 1875/84 en 3400 ton in 1885/94.
Deze gegevens maken duidelijk dat de meststof in een behoefte voorzag. Het
belangrijkste voordeel ervan was dat het een krachtige meststof was, waarvan een
relatief kleine hoeveelheid al effect sorteerde. Experimenten van G. Rijnders,
hereboer op Groot Zeedijk in Groningen, lieten bijvoorbeeld zien dat de bemestende
waarde van 1 ton guano groter was dan van 30 ton paarde-, runder- of
34.
varkensmest. De transportkosten van de guano waren relatief gering vergeleken
bijvoorbeeld met de trans-
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Aanvankelijk had het gebruik van guano bij de aardappelteelt weinig resultaat. Proeven
leerden dat de guano in de directe nabijheid van de aardappel moest worden gebracht. In
het groot kostte een dergelijke handelwijze te veel arbeidsloon.
Bovenstaande guano-zaaier bood volgens de Landbouw-courant mogelijk een uitkomst. Het
is een karretje waarvan de bak a gevuld werd met guano die voor driekwart vermengd is
met aarde. Onder aan de bak bevond zich een wals met vierkante uithollingen.
De guano werd door de ronddraaiende wals opgenomen, kwam in de trechter d terecht en
viel in regelmatige hoopjes op de grond. De kar werd voortgetrokken met een paard aan de
haak b en volgde direct de ploeg. De aardappelpoter legde de aardappel op de guano. Het
toestel e diende om de guano te roeren.
Dergelijke eenvoudige, mechanische hulpmiddelen waren afgestemd op het kleine
boerenbedrijf en er werden talloze publikaties in de landbouw-vakpers aan gewijd.

portkosten van stadsvuil of beer, dat een veel geringere bemestende waarde per
ton had. Daardoor kon de guano ook in afgelegen streken rendabel gebruikt
35.
worden. Het transportprobleem was namelijk cruciaal bij de ‘mestcyclus’ in de
pre-industriële economie. De Hollandse steden produceerden weliswaar grote
hoeveelheden mest- en afvalstoffen, maar de kosten verbonden aan het verzamelen
en vervoeren ervan naar de zandgronden waar een groot mesttekort bestond, waren
prohibitief hoog. Door de veel gunstiger verhouding tussen mestwaarde en gewicht
rendeerde het wel om guano uit Peru te importeren en naar bijvoorbeeld de
Achterhoek te transporteren, maar niet om beer vanuit Amsterdam naar Zutphen
te vervoeren.
Daar kwam bij dat door het relatief geringe gewicht de kosten verbonden aan het
op het land brengen van de guano laag waren. Het experiment van H. Budde jr uit
1843 wees al uit:
‘dat men, ten aanzien der guano, met hetzelfde personeel en gespan, veel meer
grond kan bemesten en bewerken, dan ten aanzien van den stalmest, daar de 400
Ned. ponden guano, met ééne kar en één paard kunnen vervoerd worden, terwijl
men 55 maal, met eenen tweespannigen wagen, denzelfden weg moet afleggen,
om den stalmest op een even groot stuk lands te brengen. Ook tot het afladen,
overstrooijen, in vooren eggen en onderploegen, wordt, bij de aanwending van
stalmest, meer personeel en tijd gevorderd, terwijl de guano door één man, en, te
gelijker tijd, door eenen anderen het graan gezaaid wordt, waarna guano en graan
36.
te zamen, worden ondergeëgd.’
37.

Tenslotte liet de guano geen onkruiden achter, wat bij stalmest wel het geval was.
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Tegenover deze voordelen stonden echter verschillende nadelen, waarvan
sommige in de loop van de jaren vijftig en zestig belangrijker werden. We kunnen
voorbij gaan aan het feit dat een flink aantal experimenten in de beginjaren mislukte
omdat men te veel guano toediende, waardoor het graan nogal eens verbrandde.
Ten grondslag hieraan lag een onvoldoende inzicht in de bemestende waarde van
de nieuwe meststof, uiteindelijk het gevolg van het ontbreken van voldoende
landbouwkundige kennis. De vraag welke bestanddelen van de guano actief
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Gezicht op de landbouwtentoonstelling in de Oosterse kerk te Hoorn in 1855. Rechts op de
voorgrond een Arendploeg. Dergelijke manifestaties werden druk bezocht. Een ooggetuige
noteerde in zijn dagboek: ‘1851 9, 10 en 11 Oct. Is te Hoorn een tentoonstelling gehouden
van producten van Land- en Tuinbouw en Veeteelt. Een zeergroote menigte heeft deze
tentoonstelling bezocht, zoodat door Wognum zeer veel rijtuigen passeerden, zóó zelfs, dat
op één dag meer dan 500 rijtuigen ons huis voorbijreden’.
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waren, was omstreden. Bepaald ongelukkig was het feit dat de grote
landbouwkundige Von Liebig op grond van zijn theorie meende dat alleen de
aanwezig kali van belang was - volgens hem kon de beschikbare stikstof niet door
de planten uit de grond opgenomen worden. Andere analyses kwamen tot de
conclusie dat juist het hoge gehalte stikstof - en in mindere mate de aanwezige
38.
fosforzuur - de waarde van de guano bepaalde.
Dit academisch debat beperkte mogelijk wel de mate waarin de guano toepassing
vond - het bleef immers onduidelijk waarom het gebruik van de meststof soms wel
goede vruchten afwierp en soms niet - maar stond de groei van het verbruik niet
echt in de weg. Fundamenteler waren de problemen met de kwaliteit en de prijs
ervan. De spectaculaire groei van de internationale guano-handel in de jaren veertig
en vijftig leidde er onder meer toe dat ook buiten Peru voorraden vogelmest werden
39.
ontdekt en geëxploiteerd. Deze Afrikaanse of Australische guano was echter, zo
bleek spoedig, van veel minder kwaliteit: het percentage stikstof was veel lager.
Bovendien raakten op den duur in Peru de beste voorraden uitgeput. De bloeiende
guano-handel ging daardoor steeds meer op zoek naar substituten; knoeierijen met
40.
deze meststof kwamen hierdoor steeds vaker voor. Dergelijke knoeierijen bleken,
door het ontbreken van objectieve criteria omtrent de bemestende waarde van de
guano, moeilijk te bestrijden.
Gegevens over de prijzen van de guano lopen sterk uiteen: in 1843 kostte 100
kg in Deventer ƒ 19 tegen ƒ 16 in Zeeland en in 1844 lopen de gepubliceerde prijzen
uiteen van ƒ 11 in Zutphen - waar Staring rechtstreekse import uit Hull organiseerde
41.
- tot ƒ 14, de prijs van de importeur Mees en Moens. Tot halverwege de jaren vijftig
daalde de prijs vermoedelijk door de snelle groei van de aanvoer, want in 1853 gaf
Staring in de Almanak voor de landman een richtprijs van ƒ 12. Daarna steeg de
42.
prijs echter tot ƒ 16.50 in 1863 en ƒ 17 in 1874. In relatieve zin viel de prijsstijging
overigens wel mee omdat de meeste landbouwprijzen tussen 1850 en 1875 een
stijgende trend vertoonden. Ook de prijzen van andere meststoffen namen in deze
jaren van hoogconjunctuur in het landbouwbedrijf snel toe: het landbouwverslag
van 1854 spreekt bijvoorbeeld over een verdubbeling van de prijs van stalmest in
43.
Groningen. De prijzen van het Groninger stadsvuil namen in deze jaren toe van ƒ
44.
50 per last in 1836/49 via ƒ 69 in 1850/59 naar ƒ 87 in 1870/79. Het was echter de
combinatie van de stijging van de nominale prijs van de guano en de voortgaande
verslechtering van de kwaliteit ervan - volgens één bron nam het stikstofgehalte af
45.
van 14% naar 7% - die de guano op den duur onaantrekkelijk maakte.
Na 1870 werd de guano overvleugeld door nieuwe meststoffen, vooral door
chilisalpeter (stikstof), later ook door superfosfaat en kaïniet. De problemen met de
kwaliteit van de kunstmeststoffen werden na 1880 geleidelijk aan opgelost door de
oprichting van inkoop-coöperaties, die de inkopen van meststoffen en veevoer voor
de aangesloten boeren gingen verzorgen en de kwaliteit lieten keuren bij de in
46.
dezelfde jaren opgerichte landbouwproefstations.
Hoe belangrijk is de guano geweest? In kwantitatieve zin: niet zo erg belangrijk.
Op het hoogtepunt rond 1870 werd er in de Nederlandse landbouw maximaal 7000
ton guano verbruikt, wat een gemiddeld verbruik van iets meer dan 3 kg per hectare
47.
betekent - veel minder dan in Groot Brittannië. De waarde daarvan was ca 50 cent
per hectare, of in totaal ca 1 miljoen gulden, wat niet meer is dan 0.3% van de totale
48.
waarde van de Nederlandse landbouwproduktie. Daar staat tegenover dat er tal
van aanwijzingen zijn dat langzamerhand, nadat hereboeren en landbouwkundigen
met het gebruik hadden geëxperimenteerd, ‘gewone’ boeren deze kunstmest op
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meestal bescheiden schaal gingen gebruiken. In zekere zin kan men dit zien als
een voorspel van de imposante opmars die de kunstmest na 1890 zou gaan maken:
boeren raakten vertrouwd met aangekochte mest en leerden de potentiële baten
ervan inschatten. Het mesttekort als ernstig knelpunt in de landbouw op de
zandgronden, werd door de guano echter niet opgelost - dat zou pas na 1890
gebeuren door de komst van andere kunstmeststoffen - kaïniet, superfosfaat,
Thomasslakkenmeel - die door een aantal innovaties in de kunstmestproduktie en
-winning veel goedkoper werden dan de guano uit de periode 1843-1890.

De Arendploeg
Dankzij het onderzoek van J.M.G. van der Poel naar de verspreiding van de
Arendploeg in Nederland, zijn we goed ingelicht over de geschiedenis van deze
49.
innovatie. In grote lijnen verliep die als volgt. De boeren uit (onder meer) Groningen
die in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw naar Noord-Amerika
emigreerden, berichtten vandaar over de nieuwe landbouwmachines waar ze kennis
mee maakten. De Groninger boer C. Borgman maakte in 1850 een reis naar de
Verenigde Staten - in de eerste plaats om familie te bezoeken - waarbij hij vooral
geïnteresseerd raakte in de daar gebruikte Arendploeg. Deze ploeg was niet alleen
veel lichter dan de traditionele Groninger ploegen, maar door zijn vorm (zie
afbeelding) vroeg hij bovendien veel minder trekkracht en trok hij een betere voor.
Op de terugtocht besloot Borgman een Arendploeg mee te nemen, die in New York
werd aangeschaft.
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Het apparaat van de Belgische chemicus Melsen om het ammoniakgehalte van guano te
bepalen.
De mestwaarde van de guano werd door het gehalte aan fosforzouten, potas en vooral
ammoniakzouten bepaald. De ammoniakzouten waren het snelst werkzaam en bepaalden
in feite de handelswaarde van de guano.
De methode van Melsen was gebaseerd op het feit dat ammoniak door chloorkalk ontleed
wordt, waarbij stikstofgas vrijkomt. Dit gas kan worden opgevangen in een glazen cilinder
(C). De hoeveelheid gas is recht evenredig met de hoeveelheid ammoniakzouten in de
guano. In de methode van Melsen werd de hoeveelheid gas die vrijkomt bij de ontleding
van een onbekende partij guano, vergeleken met de hoeveelheid gas die vrijkomt bij de
ontleding van een standaardmonster guano. Van beide monsters wordt een precies gelijke
hoeveelheid afgewogen. De te analyseren monsters worden elk op een apart blaadje papier
gebracht, dat omgevouwen wordt (zie middelste afb.) om de guano beter in de fles (D) te
kunnen gieten. Fles D bevat de chloorkalk oplossing. Na het schudden van de flessen (links
bijvoorbeeld de onbekende guano en rechts het bekende proefmonster) wordt de guano
ontleed. Het vrijkomende stikstofgas wordt via buisje C in de geheel met water gevulde,
gecalibreerde cilinder C gevoerd, die rust op de zinken plaat B. Hoewel de ontleding pas na
16 à 24 uur voltooid is en de hoeveelheid vrijgekomen gas afgelezen kan worden, is na 1
uur al een redelijk betrouwbare schatting mogelijk.

De nieuwe ploeg was meteen een succes. Proeven uitgevoerd door prof. Van
Hall van de Landhuishoudkundige School te Groningen, wezen uit dat de Arendploeg
meer dan één-derde minder trekkracht nodig had dan de traditionele Groninger
50.
voetploeg. Samen met G. Reinders uit Warffum besloot Borgman de ploeg uit de
Verenigde Staten te gaan importeren. De belangstelling van de boeren in de
omringende dorpen was zo groot, dat in amper twee jaar 170 ploegen werden
ingevoerd.
De volgende fase in de verbreiding van de Arendploeg was, dat smeden, eerst
in Groningen, op den duur ook elders, hem gingen namaken. Eenvoudig bleek dit
niet, onder meer door de grote verschillen in produktietechniek tussen Amerikaanse
landbouwwerktuigenfabrieken en Nederlandse smeden.
In de Verenigde Staten werd de ploeg met behulp van matrijzen in serie
geproduceerd, waardoor ze exact gelijk aan elkaar waren en onderdelen onderling
uitwisselbaar waren. De smid op het (Groninger) platteland maakte elke ploeg apart;
standaardisatie en serieproduktie waren nog onbekend.
Desalniettemin kwam de produktie van Arendploegen snel van de grond. Al in
1851 berichtte de Landbouwcourant dat ‘den wagenmaker S. Noorda en den smid
51.
D. Ritsema te Ulrum’ nagemaakte Arendploegen aanboden voor ƒ 40 per stuk.
Volgens dezelfde bron kostte een ingevoerde ploeg inclusief vracht ƒ 56, terwijl de
52.
prijs in New York ƒ 27,50 was. Het voordeel van produktie ter plekke was dat de
ploeg kon worden aangepast aan de lokale grondsoort. De ‘Beschrijving van den
landbouw in het Hunsego’ van P. Heidema en E. Dijkema uit 1860 vermeldde zelfs
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dat ‘de hier gemaakte ploegen algemeen nog beter (voldoen), dan de uit Amerika
ingevoerde. Zoo worden de ploegen voor zware klei- en oergronden aanmerkelijk
zwaarder en sterker gemaakt, dan die, welke op zavellanden worden gebruikt, en
wordt aan enkele ploegen ook een tweede kouter en huis (tweevoorhuis) gegeven,
53.
ten einde daarmede twee voren in eens te kunnen maken’.
In 1852 en 1853 werden in andere delen van het land door verschillende boeren
en Maatschappijen van Landbouw proeven gedaan met de nieuwe ploeg. De
Geldersche Maatschappij van Landbouw demonstreerde de ploeg bij bijeenkomsten
op Het
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Loo en in Tiel. Enkele afdelingen van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw
beproefden eveneens de Arendploeg, maar gaven na enige tijd de voorkeur aan
een ‘gewijzigde Arendploeg’ die was ontwikkeld door een smid in Rockanje.
Vergelijkbare berichten over experimenten met de Arendploeg komen uit Zeeland
en Friesland. Vooral in de kustprovincies ging de verspreiding in de jaren vijftig en
zestig erg snel. Volgens de importeur van landbouwmachines Jb. Boeke had in
1860 in bijna geheel Friesland ‘de ouderwetsche Friesche radploeg, die paarden54.
en menschenbeul’ plaats gemaakt voor ‘den bevalligen en doelmatigen arendploeg’.
Vermoedelijk is dit bericht te optimistisch, omdat uit berichten van andere delen van
de kustprovincies blijkt dat de opmars van de arendploeg langzamer ging. In 1865
meldt het landbouwverslag dat in Hunsingo ‘de Arendploeg in vele gemeente den
ouden groningschen ploeg geheel verdrongen (heeft), en begint dit ook in het
55.
Westerkwartier, onder Groote Gast, te doen’. Daarentegen is in 1868 in het Oldambt
56.
de Groninger voetploeg nog algemeen in zwang. In het noorden van Fivelgo - ‘in
de beste bouwstreken op de klei- en zavelgronden’ - was het gebruik van de
Arendploeg in 1868 algemeen, in het zuidelijk gedeelte was de traditionele voetploeg,
in sommige gevallen ‘eenigszins gewijzigd naar den arendplocg’, nog algemeen in
57.
gebruikt. Berichten over aanpassingen in de

Karploeg met een tweespan, schoolplaat omstreeks 1850. Karploegen en voetploegen waren
in Nederland sinds eeuwen in gebruik en vormden de grondslag van het boerenbedrijf. De
Arendploeg verdrong beide typen in Groningen binnen tien jaar nagenoeg geheel. Op de
zandgronden handhaafden zich nog lange tijd de traditionele ploegen.

Arendploeg komen vaker voor: ook op de Zeeuwse klei werden ‘eenigszins
58.
gewijzigde arendsploegen’ gebruikt.
Over het algemeen sloeg de Arendploeg niet aan op de zandgronden. In 1867
vermeldt het landbouwverslag nog van de activiteiten van de Maatschappij tot
Weldadigheid te Veenhuizen (Drente) dat men zich bezig houdt met de introductie
59.
van ‘voor deze streken, nieuwe werktuigen’, waaronder de Arendploeg. In de
Gelderse Vallei was in 1866 ‘met uitzondering van eenige enkele arendploegen’ de
60.
Gelderse radploeg nog algemeen in gebruik. In de landbouwverslagen ontbreken
de verhalen over de verspreiding van de nieuwe ploeg in de zandprovincies, wat er
vrijwel zeker op wijst dat de ploeg daar geen groot succes was. Op grond van het
rapport van de Staatscommissie voor de Landbouw van 1886 kwam Van der Poel
tot dezelfde conclusie: op de zandgronden gebruikte men over het algemeen nog
de traditionele ploegsoorten, terwijl men op de klei vrijwel overal was overgegaan
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op verschillende typen van de Arendploeg of andere geïmporteerde ploegen (o.a.
61.
de Hohenheimer ploeg en de ploegen van Eckert en Sack).
Het succes van de Arendploeg in de Nederlandse kleiprovincies moet aan een
aantal factoren toegeschreven worden. Om te beginnen lijkt het erop dat op het
terrein van de techniek van de ploeg de Nederlandse landbouw zich tot 1850 in een
technolo-
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gisch isolement bevond. De uitwisseling van ploegen met het buitenland vond vrijwel
niet plaats, er bestond nog geen levendige handel in landbouwmachines en pas na
1850, wakker geschud door het succes van de Arendploeg, gingen de
Maatschappijen van Landbouw zich voor de ploeg interesseren.

De Arend-kleiploeg naar een afbeelding uit de Landbouw-courant uit 1854.

Tegelijkertijd kwam na 1850 de commerciële invoer van landbouwmachines van de
grond. Door het isolement tot 1850, gingen technologische ontwikkelingen in het
ontwerp van de ploeg aan Nederland voorbij; de traditionele ploegen veranderden
in de jaren voor 1850 slechts uiterst langzaam. Dit isolement werd in 1850 plotseling
doorbroken door het initiatief van Borgman. Na het succes van de Arendploeg ging
de aandacht zich ook richten op ploegen die in de omringende landen - vooral
Duitsland en Engeland - door gespecialiseerde landbouwwerktuigenfabrieken werden
voortgebracht. Hierdoor ontstond een vrijwel voortdurende aanvoer van nieuwe,
verbeterde en voor bepaalde grondsoorten aangepaste ploegsoorten.
Het succes van de Arendploeg laat zich uit een vergelijking met de traditionele
ploegen die op de kleigronden gebruikt werden, eenvoudig verklaren. De Arendploeg
was vermoedelijk niet duurder, misschien zelfs goedkoper dan de traditionele
radploeg. De besparing aan trekkracht was aanzienlijk, en werd op grond van het
al genoemde experiment van Van Hall op éénderde geschat. De Arendploeg was
dus niet in de eerste plaats een arbeidsbesparende innovatie, maar spaarde vooral
kostbaar paardewerk, dus kapitaal uit. Op de zware kleigronden moesten de boeren
een flink aantal paarden aanhouden om het ploegwerk te kunnen doen. Bovendien
werd er op de klei zeer vaak geploegd; tijdens het braakjaar, dat vaak nog in de
vruchtwisseling werd opgenomen, werd soms wel vijf tot zeven keer geploegd en
62.
geëgd om de grond te luchten en van onkruid te bevrijden.
Op de lichte zandgronden was het ploegen daarentegen veel minder een knelpunt
in het produktieproces. Er werd over het algemeen minder geploegd met een veel
lichtere, door één paard getrokken ploeg, die aanzienlijk goedkoper was dan de
63.
Arendploeg. In de Meierij kostte een ploeg in 1868 ƒ 14 tot ƒ 16. Een Arendploeg
van minstens ƒ 40 was dus een flinke investering, zeker voor de meeste boeren op
de zandgronden die nu eenmaal een chronisch gebrek aan bedrijfskapitaal hadden.
Een boer op de klei kon misschien dankzij de Arendploeg één of twee paarden van
zijn totale stapel van vier tot acht afschaffen. Een boer op de zandgronden bezat
echter meestal slechts één paard. Om al deze redenen was de Arendploeg voor de
boeren op de zandgronden over het algemeen geen aantrekkelijke investering.
Het kwantitatieve belang van de Arendploeg (en van andere nieuwe ploegen) laat
zich overigens niet zo eenvoudig meten. Aanwijzingen dat het aantal paarden in de
landbouw verminderde tengevolge van deze vernieuwingen zijn er niet. Het voordeel
moet veeleer gezocht worden in beter geploegde akkers en een betere conditie van
de paarden.

De stoomploeg
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Mr. J.P. Amersfoordt, hereboer op de Badhoeve in de Haarlemmermeerpolder, werd
in 1859, op weg naar een landbouwtentoonstelling in Zaandam, aangesproken door
een Engelse vertegenwoordiger van Ransomes & Sims, die hem op de hoogte
64.
bracht van de laatste ontwikkelingen op het terrein van de stoomploeg. Later
ontving hij van de vertegenwoordiger een prospectus waarin vier fabrikanten
stoomploegen aanprezen. In 1860 vertrok Amersfoordt naar Engeland om de ploegen
ter plekke te bekijken, maar pas tijdens een tweede reis in 1861 kon hij een
demonstratie van de stoomploeg van Fowler meemaken. Nadat hij eind 1861 bezoek
had gehad van een werknemer van Fowler die de mogelijkheden om de stoomploeg
te gebruiken in de Haarlemmermeer had bekeken, trok hij in 1862 met drie arbeiders
naar Engeland om een stoomploeg te bestellen, die te laten aanpassen aan de
eisen die de landbouwgrond in de Haarlemmermeer stelde en om zijn arbeiders
vertrouwd te maken met de nieuwe techniek.
Ondanks deze grondige voorbereiding ging er vervolgens nog veel mis. Eerst kon
de stoommachine in de Amsterdamse haven niet gelost worden, vervolgens bleek
de stoomketel te groot om onder de Amsterdamse bruggen door gevaren te worden,
waarna de ketel gedemonteerd werd en in de Haarlemmermeer weer in elkaar werd
gezet. Eindelijk sloeg op 15 oktober 1862 Amersfoordt zelf de hand aan de eerste
Nederlandse stoomploeg, maar zelfs dat ging niet zonder problemen. Verschillende
veranderingen moesten worden aangebracht om te voorkomen dat de zware machine
voortdurend in
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De stoomploeg van Fowler omstreeks 1860.

de grond wegzakte, onderdelen begaven het en de stoomploeg kwam een aantal
malen in een sloot terecht. Maar op den duur wierp het experiment enige vruchten
af: met de machine bleek het mogelijk om per dag ca 3 hectare op 35 cm diepte te
ploegen, maar daarvoor had men wel zes personen nodig - een machinist, een
pomper, een ploegknecht en drie jongens. Van der Poel, die deze geschiedenis in
zijn boek over de landbouwmechanisatie in Nederland vertelt, merkt er bij op dat
het een duidelijk prestige-kwestie was (geworden): Amersfoordt wilde de
geschiedenis ingaan als de pionier op het gebied van de landbouwmechanisatie.
Dit is hem, mede dankzij de uitvoerige verslagen die hij zelf schreef, aardig gelukt.
Het experiment van Amersfoordt trok in 1862 al meteen de aandacht: van heinde
en ver trok men naar de Badhoeve om het stoomploegen gade te slaan. Amersfoordt
was overigens niet de enige die in het begin van de jaren zestig geïnteresseerd was
in deze nieuwe techniek. Op initiatief van de Koninklijke Landbouw Vereeniging
maakte G.J. van den Bosch jr., de latere directeur van de Wilhelminapolder, in 1861
een speciale studiereis naar Engeland om de stoomploegen te bestuderen. Daarbij
bezocht hij een aantal hereboeren die met een stoomploeg werkten en een grote
demonstratie van de verschillende typen stoomploegen. In de uitvoerige brochure
die hij van deze studiereis publiceerde, beschreef hij deze verschillende typen, die
globaal in drie groepen uiteenvielen: de ploegen die werden voortbewogen door
zelfrijdende stoommachines, dus tractoren, de ploegen die met behulp van metalen
koorden werden voortbewogen door een stationaire machine en tenslotte het systeem
65.
van Fowler, waarbij de stoommachine aan één kant van het veld meereed. Het
eerste type viel al bij de eerste proeven af. De zware machines zakten voortdurend
weg in de grond en persten het bouwland door hun gewicht teveel samen. De
demonstratie in Engeland ging vooral tussen de ploeg van Howard en die van Fowler,
waarbij die van Fowler uiteindelijk als beste naar voren kwam. De kosten van de
stoomploegen waren echter enorm: voor een complete Fowler betaalde men ƒ 9360,
voor een complete Howard ƒ 7740 (ter vergelijking: een landarbeider verdiende rond
66.
1860 in Nederland nog geen ƒ 200 per jaar).
Zoals de afbeeldingen laten zien, was voor het stoomploegen een flink aantal
arbeiders vereist. Volgens Van den Bosch kon de Fowler werken met 2 mannen en
4 à 5 jongens - Amersfoordt deed het met 3 mannen en 3 jongens - en vroeg de
Howard 5 mannen en 3 jongens. Een probleem dat zich in Nederland voordeed,
was dat minstens één arbeider een (min of meer) geschoolde machinist moest zijn.
Niet alleen waren dergelijke arbeiders in Nederland - zeker op het platteland schaars, maar bovendien lag hun loon gewoonlijk beduidend boven dat van de
gewone landarbeiders. Daarom koos Amersfoordt er ook voor zijn arbeiders mee
te nemen naar Engeland en hen daar in de praktijk te laten trainen. De kapitaalkosten
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en de loonkosten van het stoomploegen waren dus aanzienlijk. De door Van den
Bosch verzamelde gegevens van de totale jaarlijkse kosten (inclusief rente en
afschrijving) op een aantal Engelse bedrijven variëren van ƒ 2500 tot ƒ 3150. De
voordelen van de stoomploeg bestonden uit de
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De stoomploeg van Howard omstreeks 1860.

vermindering van paardewerk. In het landbouwbedrijf bestond er een onregelmatige,
seizoensgebonden vraag naar paardewerk, die een piek bereikte tijdens het najaar,
wanneer het bouwland geploegd werd. Een flink aantal paarden, vooral op de grote
landbouwbedrijven, moest vrijwel uitsluitend voor dit ploegen aangehouden worden
en had gedurende de rest van het jaar veel minder werk. Engelse hereboeren die
een stoomploeg aanschaften, konden daardoor 6 tot soms wel 12 paarden wegdoen;
het betrof hier zeer grote bedrijven met 15 tot 30 werkpaarden. De kosten van
voeding, rente/afschrijving, arbeidsloon, werktuigen etc. per paard werden op ca ƒ
500 geschat. Door minstens 6 of 7 paarden overbodig te maken, kon de stoomploeg
67.
op zeer grote bedrijven in Engeland dus rendabel zijn, zo liet Van den Bosch zien.
Van den Bosch ging tenslotte in op de vraag of de stoomploeg ook voor Nederland
geschikt was. Om te beginnen was duidelijk dat er in Nederland slechts enkele
tientallen bedrijven groot genoeg waren om enig profijt te kunnen hebben van de
68.
stoomploeg - 99.7% van de bedrijven was gewoon veel te klein. Dit ‘institutionele’
probleem kon in principe opgelost worden doordat een aantal grotere boeren
gezamenlijk een stoomploeg aanschafte of door de opkomst van bedrijfjes die op
commerciële basis stoomploegen exploiteerden (het loon-stoomploegen). Bij de
verspreiding van de eveneens zeer dure stoomdorsmachine in Nederland werd met
69.
enig succes voor een dergelijk oplossingen gekozen. Belangrijker was daarom
vermoedelijk dat in Nederland de landbouwpercelen over het algemeen veel te klein
waren voor de moeilijk wendbare stoomploeg; Van den Bosch stelde bijvoorbeeld
70.
de minimum-omvang van een perceel op 6 hectare. Alleen in enkele nieuwe
polders - de Haarlemmermeer, de Zeeuwse Wilhelminapolder - waren de percelen
groot genoeg.
Tenslotte wees Van den Bosch ook op de verschillen in kostenstructuren. De
kosten van steenkolen maakten in Engeland 20 tot 30% van de totale kosten van
het stoomploegen uit. De Engelse steenkolenprijzen waren aanzienlijk lager dan
die in Nederland, onder meer door de transportkosten, maar ook doordat de boeren
die een stoomploeg aanschaften nog verplicht waren de accijns op de steenkolen
te betalen - een accijns die in 1864 werd afgeschaft. De aankoop van een stoomploeg
was voor een Nederlandse hereboer aanzienlijk kostbaarder door het
transportprobleem dan voor een Engelse grootgrondbezitter, zoals de lotgevallen
van de stoomploeg van Amersfoordt duidelijk maken. Kortom, het stoomploegen
was in Nederland al snel aanzienlijk duurder dan aan de overzijde van de Noordzee.
Daarentegen waren de kosten van paardewerk in Nederland veel geringer dan in
Engeland. Op grond van gegevens van zes grote boerderijen in Zeeland schatte
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Van den Bosch de totale kosten per paard op ƒ 262 per jaar, tegen ƒ 500 per jaar in
71.
Groot-Brittannië. Een afdoende verklaring hiervoor gaf hij niet, maar uit zijn cijfers
blijkt dat zowel het loon van paardeknechts, als de prijs van het paardevoer en de
prijs van de paarden in Nederland aanzienlijk
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lager was dan in Engeland. Dit wordt ook aangetoond door het feit dat Nederland
in deze periode op vrij grote schaal haver en paarden naar Groot-Brittannië
exporteerde. Kortom, de ‘traditionele’ produktietechniek was in Nederland 40 tot
50% goedkoper dan in Engeland en het stoomploegen was hier duurder, waardoor
dit geen enkel voordeel bood.
Deze conclusie van Van den Bosch verklaart het vrijwel geheel mislukken van
de pogingen de stoomploeg in Nederland te introduceren. Na Amersfoordt werden
nog slechts een paar stoomploegen aangeschaft: in 1873 één door Van den Bosch
zelf ten behoeve van de Wilhelminapolder en in 1876 één door de Groninger boer
Gravemeijer te Midwolda. De laatste was hooguit twee jaar in bedrijf, de ploeg van
Amersfoordt werd na zijn dood in 1885 weggedaan. Ook latere experimenten
72.
maakten duidelijk dat het stoomploegen in Nederland niet rendabel kon zijn.
Voor een aantal landbouwkundigen, die veel hadden verwacht van de toepassing
van stoom in de landbouw, was dit een teleurstellende ontwikkeling. Staring zag
hierin nogmaals het bewijs van het conservatisme van de Nederlandse boeren en
schreef dat ‘wanneer het onzen landbouw niet ontbrak aan genoegzame kennis en
daarop steunende moed om kapitaal in eene zaak te steken, de stoomploegen zich
hier te lande zeer zouden vermenigvuldigen’. Van der Poel, die dit citaat aanhaalt,
73.
voegt daar aan toe dat een dergelijke uitspraak ‘niet getuigt van werkelijksheidszin’.

De verbreiding van nieuwe technieken
De geanalyseerde innovaties hebben een aantal zaken met elkaar gemeen. De
vindingen kwamen steeds van elders - Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.
Op agrarisch gebied was Nederland in deze periode een land van technologische
diffusie. Ook voor andere (machinale) innovaties, zoals de stoomdorsmachine, zaai74.
en maaimachines, hooiwerktuigen, karnmachines en het stoomgemaal, gold dit.
Hereboeren en landbouwkundigen speelden een belangrijke rol in de verspreiding
van deze nieuwe werktuigen en machines. Zij maakten daarbij gebruik van de
middelen die de tweede hervormingsbeweging hen gaf: de organisaties van de
provinciale landbouwmaatschappijen en de verschillende landbouwperiodieken.
Om zich als pionier te kunnen etaleren, brachten hereboeren met graagte verslag
uit van hun experimenten - vermoedelijk was dit een niet onbelangrijk motief achter
hun activiteiten. We moeten echter oppassen de rol van deze heren en van de door
hen geïntroduceerde vernieuwingen te overschatten. De enige bronnen waar we
over beschikken, de landbouwverslagen en -periodieken, zijn juist door hen
volgeschreven om hun eigen rol meer glans te verlenen. De bronnen zwijgen haast
over de manier waarop technische veranderingen verliepen in het kleinbedrijf, dat
zo dominant was in de Nederlandse landbouw. Het is aannemelijk dat de opkomst
en verspreiding van de aardappelteelt in de negentiende eeuw veel belangrijker is
geweest dan de drie hier besproken innovaties, maar daarover vinden we in deze
bronnen veel minder informatie. Uit het voorgaande blijkt dat landbouwkundigen als
Staring of hereboeren als Amersfoordt weinig oog hadden voor de problemen waar
de kleinere boeren werkelijk mee worstelden en dat een flink deel van hun
enthousiasme voor vernieuwing niet heeft bijgedragen aan de oplossing van deze
problemen. Technologische ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw in de
periode tot ca 1890 verliepen nog steeds betrekkelijk langzaam, zoals ook blijkt uit
een analyse van de groei van de landbouwproduktie in deze jaren. Tussen 1810
en 1850 hield de toename van de landbouwproduktie de bevolkingsgroei niet bij en
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na 1850 was het positieve verschil met de bevolkingsgroei nog steeds zeer klein
(Tabel 2.2.). De produktiviteit ontwikkelde zich na 1850 relatief gunstig: de produktie
per arbeider nam, na een forse daling tussen 1810 en 1850, na 1850 belangrijk toe,
en de groei van de produktie per hectare versnelde belangrijk na 1850. Maar van
een ‘groene revolutie’ was nog geen sprake; een dergelijke doorbraak zou in
Nederland pas na 1880, in sommige sectoren van de landbouw zelfs na 1890
75.
volgen.
Dit betekende overigens niet dat de landbouw geen belangrijke, zelfs stuwende
rol speelde in de economie. In de jaren tussen ongeveer 1840 en 1865 kon onder
invloed van de snel groeiende buitenlandse, vooral Engelse vraag, de uitvoer van
76.
veehouderijprodukten sterk worden opgevoerd. Tussen 1850 en 1880 gaf de
hierdoor veroorzaakte hoogconjunctuur in de landbouw belangrijke impulsen aan
de rest van de economie. Door de hoge inkomens die in de landbouw werden
verdiend, nam de binnenlandse vraag naar produkten van nijverheid en dien-

Tabel 2.2: de gemiddelde jaarlijkse groei van de landbouwproduktie en
de produktiviteit in 1810-50 en 1850-80 (percentages).

landbouwproduktie

1810-50
0.6

1850-80
1.0

arbeidsproduktiviteit

-0.2

0.5

produktie per ha

0.4

0.8

totale bevolking

0.8

0.9

Bron: Van Zanden, Economische ontwikkeling, 133-9.
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Eerste Prijs voor Jonkheer mr. D.F. Gevers van Endegeest in de categorie paardenfokkerij,
uitgereikt door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw in 1876. De oorkonde is rijk
geïllustreerd met traditionele landbouwprodukten en -werktuigen in combinatie met moderne
landbouwtechnieken, zoals stoomdors- en graanmaaimachines.

stensector snel toe en de internationale handel en scheepvaart van Nederland
profiteerde van de sterk stijgende export naar Engeland. Over het algemeen hadden
deze ontwikkelingen weer een gunstig effect op de landbouw. Tal van nieuwe
werktuigen werden ingevoerd, stoomgemalen werden in veel polders gebouwd en
de landbouw op de zandgronden richtte zich in toenemende mate op de veehouderij.
Dat in de negentiende eeuw niet opnieuw, zoals tijdens andere lange periode van
hoogconjunctuur (1000-1350, 1450-1650) ernstige knelpunten in de
voedselvoorziening ontstonden, moet echter vooral aan twee ontwikkelingen
toegeschreven worden, die in dit hoofdstuk buiten beschouwing zijn gebleven,
namelijk de opkomst van de aardappel en de ‘transportrevolutie’ die het mogelijk
maakte goedkoop graan en meel uit Noord-Amerika te importeren.
Van fundamenteel belang was de verspreiding van de aardappelteelt. Eén hectare
aardappelen bracht gemiddeld twee tot drie keer zoveel calorieën op als één hectare
tarwe of rogge. De voedingswaarde van de 100.000 tot 130.000 ha landbouwgrond
die tussen 1850 en 1880 in Nederland met consumptieaardappelen werd beteeld,
zorgde globaal voor een verdubbeling van de voedingswaarde van de akkerbouw.
Zonder de aardappel was de vraag naar granen zodanig gestegen dat de invoer
van rogge en tarwe minstens verdrievoudigd had moeten worden - van 100 miljoen
kg naar 300 miljoen kg rond 1850. De behoefte aan granen, die een sterke stijging
van de graanprijzen in jaren met een misoogst had veroorzaakt, werd iets minder
groot toen consumenten in duurtejaren naar de aardappel konden uitwijken. Kortom,
door de opkomst van de aardappel nam het aanbod van voedsel relatief snel toe
en werd de vraag naar voedsel flexibeler en minder afhankelijk van het aanbod van
broodgranen. Problemen ontstonden echter vooral toen, zoals in 1846/47, de
aardappeloogst èn de graanoogst mislukten.
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De tweede ontwikkeling, die definitief een eind maakte aan de spanning tussen
bevolking en voedselproduktie, was de snelle groei van de aanvoer van Amerikaans
graan na ongeveer 1870. Door technische ontwikkelingen in het transportsysteem
- de aanleg van de spoorwegen in de Verenigde Staten en de opkomst van de
stoomvaart over de Atlantische Oceaan - werden de transportkosten vrij plotseling
zeer sterk verlaagd, waardoor het rendabel werd om tarwe en maïs vanuit de
Verenigde Staten naar Europa te exporteren. De produktiekosten waren door de
roofbouw die ginds werd gepleegd op de net ontgonnen landbouwgronden bovendien
zeer laag. Vanaf halverwege de jaren zeventig werd de Europese markt overspoeld
met goedkoop Amerikaans graan, waardoor de landbouw in grote problemen kwam:
het begin van de bekende ‘agrarische depressie’ van het laatste kwart van de
negentiende eeuw - die overigens in Nederland pas na 1880 inzette. Hoe de
landbouw reageerde op de daling van de afzetprijzen en hoe, mede dankzij enkele
overheidsinitiatieven, een nieuw innovatie-systeem ontstond, waarin vernieuwingen
zich verspreidden door de activiteiten van professionele landbouwvoorlichters, is
echter een verhaal, dat in de serie delen over de twintigste eeuw aan de orde komt.
J.L. VAN ZANDEN
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Korenmolens aan de Noordwestbinnensingel te Den Haag aan het eind van de achttiende
eeuw
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aant.
Meel
Energie en het molenbedrijf
Het malen met een windmolen
Korenmolenaar als beroep
De stoomkorenmolen van Cantillon
De mislukte innovatie: het kartel en de kostprijs
Latere stoomkorenmolens
De afschaffing van de accijns op het gemaal
De ‘moutture économique’
De meelfabriek in Nederland
Een nieuw produkt
Meel en gezondheid
Molenbedrijf en meelfabriek

Energie en het molenbedrijf
Brood, hoofdbestanddeel van de dagelijkse voeding, werd in de eerste helft van de
negentiende eeuw nog net zo bereid als eeuwen daarvoor, met de hand, met meel
van plaatselijk graan dat in de dorps- of stadsmolen gemalen werd, met ingrediënten
en volgens recepten die van streek tot streek verschilden en van generatie op
generatie waren overgeleverd. Het molenbedrijf zoals dat tot het midden van de
negentiende eeuw in Nederland voorkwam, was evenmin veranderd sinds de
achttiende of zelfs zeventiende eeuw. Het graan werd fijngewreven tussen twee
geruwde stenen. Op het platteland maalde de molenaar de graansoort die in zijn
omgeving werd verbouwd. In enkele havensteden kwam ook graan uit overzeese
streken bij de molenaars terecht.
Mensen, dieren, watermolens of windmolens zorgden voor de aandrijving.
Windmolens domineerden. Hun aantal werd rond het midden van de negentiende
eeuw ten behoeve van het malen en pellen van graan en boekweit geschat op 1800.
Daar tegenover stonden 200 watermolens. Paardenmolens waren er ook in groten
getale (1300), vooral voor het malen van boekweit. Verder werden ongeveer 400
handmolens officieel geregistreerd bij de uitoefening van een bedrijf. Stoom als de
nieuwe energiebron was in deze periode in de statistiek nog slechts marginaal
aanwezig. Wel vormde stoom de voorbode voor de grote veranderingen die zich in
de daaropvolgende decennia voltrokken.
Drie belangrijke veranderingen hebben zich in de tweede helft van de negentiende
eeuw voorgedaan. Het aantal stoommolens was rond 1890 toegenomen tot meer
dan tweehonderd en er waren tientallen meelfabrieken. Het maalprocédé veranderde,
wat meteen een nieuw produkt - bloem - opleverde. De broodvoorziening veranderde,
samen met de prijs en de kwaliteit van dit zo belangrijke volksvoedsel.
Stoom had als symbool van een nieuw tijdperk de toekomst. Toch verliep de
overgang naar de moderne graanmaalderij anders dan men zou verwachten. Wie
denkt dat de negentiende eeuw het einde van het molenbedrijf betekent, heeft het
mis. Integendeel, het aantal windkorenmolens groeide tussen 1850 en 1860 met
ca. 12% en bleef daarna stabiel. De windkorenmolen wist zich met succes te
handhaven. De kracht van het klassieke molenbedrijf is evenzeer het thema van dit
hoofdstuk als de opkomst van stoom.
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Het malen met een windmolen
De oudste krachtbron om graan fijn te malen was de menselijke spierkracht. Nog
in 1880 werden er in Nederland bedrijfjes door de belasting (de zogenaamde
1.
patentbelasting) aangeslagen voor het malen met handmolens. Daarnaast zullen
er voor privégebruik nog vele handmolens in gebruik zijn geweest. Verbeterde
versies verschenen in de negentiende eeuw regelmatig op de nationale en
internationale tentoonstellingen. Bladen als De Volksvlijt besteedden er incidenteel
2.
aandacht aan. Handmolens maalden het graan doorgaans in grove stukjes met
een onregelmatige grootte. Sommige typen waren in staat fijn meel voort te brengen.
3.
Zij deden in kwaliteit niet onder voor de andere methoden.
Grotere handmolens, waarvan de bediening door twee mannen een zware arbeid
vormde, waren vaak ook geconstrueerd voor de aandrijving door paarden.
Paardenaandrijving was in de maalderij een gebruikelijke methode; zij werd dan
een rosmolen genoemd. Soms diende zij als hulpgemaal in het
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Een handmolen voor het malen van graan uit het midden van de negentiende eeuw.

windmolenbedrijf voor de windstille dagen. Soms werd zij als zelfstandige
produktie-eenheid ingezet voor de verwerking van kleine hoeveelheden graan. Zo
verleende de provincie Zeeland in 1846 machtiging tot de plaatsing van dertien
roskorenmolens ‘...de meeste op de hofsteden van landlieden, tot vermalen van
4.
graan voor eigen gebruik bestemd’. Bij het malen van graan kwamen rosmolens
slechts op beperkte schaal voor. Zij vonden ruime toepassing bij het malen van
boekweit. Voor het breken van boekweit was een gelijkmatige aandrijving
5.
noodzakelijk, waarvoor de windenergie zich niet leende. Waterenergie werd in
Nederland eerder aangewend dan windenergie. Zij vond echter vanwege de
geografische

Tabel 3.1: molens voor het malen en pellen van graan en boekweit in
1850/1851, naar soort (schatting).
wind

1800

water

200

paarden

1300

hand

400

stoom

(ca. 30)
_____

Totaal

3700

Bron: Bescheiden betreffende de geldmiddelen, ‘Statistieke tabellen van het
patentregt, over de dienstjaren 1850-1851’, tabel III. De gegevens vereisten verdere
bewerking om tot deze tabel te komen.
situatie op den duur aanzienlijk minder verspreiding, zeker in vergelijking met
landen als Duitsland, Frankrijk, Engeland en Amerika. Watermolens kwamen
hoofdzakelijk voor aan de beken en riviertjes in Limburg, Oost-Brabant,
Oost-Gelderland, Twente en op de Veluwe, waar regelmatige wateraanvoer
samenging met een voldoende verval.
Wind was in de graanmaalderij tot het midden van de negentiende eeuw verreweg
de belangrijkste energiebron. Het is de reden waarom wij het windmolenbedrijf als
uitgangspunt nemen voor de verdere analyse van de veranderingen die zich na
1850 voltrokken.
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6.

Het maalproces in een windmolen lijkt bij eerste beschouwing eenvoudig. De praktijk
was echter anders, want het malen van de juiste kwaliteit meel vereiste een grote
vaardigheid. Tussen twee horizontale stenen werden de graankorrels fijngemalen.
De onderste steen - de ligger - lag onbeweeglijk en de bovenste - de loper - draaide,
aangedreven door de molenas. Via een schuddebak of schoe, een houten bakje
dat aan de kaar was opgehangen, regelde de molenaar de toevoer van het maalgoed
naar de stenen (zie de afbeeldingen). Aan de voorzijde van de schoe was een ijzeren
strip - de aanslag - bevestigd, die tegen het draaiende vierkante staakijzer tikte en
daarmee de schoe liet schudden. De molenaar kon de helling van de schoe of de
uitslag van de schudbeweging bijstellen en op die manier de toevoer van maalgoed
veranderen. Er waren twee belangrijke aspekten aan het graanmalen waar de
molenaar zijn aandacht op richtte: de molenstenen en de snelheid van de molen.
De molenstenen waren sinds het begin van de negentiende eeuw vaak uit het
Noordfranse La Fertésous-Jouarre afkomstig, waar een heel geschikte, wat poreuze
kwartssteen voorkwam. Zoals de afbeeldingen laten zien, zijn op de stenen groeven
aangebracht. Een regelmatig terugkerend karwei was het scherpen van de stenen
(naar het Franse rhabiller, opnieuw geschikt maken, ook het billen genoemd), dat
wil zeggen het in de juiste vorm brengen van de uitslagen en de kerven van de
steen. De kerven waren de ruggen of het hogere gedeelte van het maalvlak, waarmee
het graan gesneden en fijngewreven werd, de uitslagen vormden het verdiepte
gedeelte van het maalvlak. Bij een normale produktie geschiedde het scherpen
eens in de twee à drie weken. De beste Noordfranse stenen konden ruim 40
werkdagen van 15 uur draaien voordat het scherpsel aan kwaliteit inboette. Het
billen was tamelijk arbeidsintensief en kostte afhankelijk van de conditie van de
steen een halve tot een hele werkdag. De vorm van het scherpsel hing af van
hetgeen men wilde malen en van het soort maalstenen - tar-
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Rechts: Een rosmolen voor het malen van boekweit.

Onder: De molenaar voelt de fijnheid van het meel.
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De windkorenmolen.
Windenergie werd in de windkorenmolen gebruikt om de bovenste van het koppel maalstenen
- de loper - aan te drijven. Daarbij waren twee hoofdtypen molens te onderscheiden, namelijk
de standerdmolen, waarvan de romp draaibaar is, en de bovenkruier met een vaststaande
romp en een draaibare kap. In de bovenkruier, het meest voorkomende type, liep de
koningsspil verticaal dwars door de molen en was aan de bovenzijde verbonden met de
molenas en wieken, aan de onderzijde met het staakijzer en de loper. Het
overbrengingsmechanisme aan de bovenzijde bestond uit een wiel om de molenas (het
aswiel) waarvan de kammen grepen in de bonkelaar (of de wieg) om de koningsspil. Aan
de onderzijde zat het spoorwiel om de koningsspil. De kammen van het spoorwiel grepen
in het rondsel waarvan het staakijzer de spil vormde.
In een standerdmolen ontbrak de koningsspil en bijbehorende overbrengingsmechanismen
en dreven de kammen van het aswiel direct het rondsel aan.
Staakijzer en molenrijn waren de belangrijkste koppelingsstukken tussen het rondsel en de
loper. Het staakijzer had aan de voet een klauw die om de molenrijn greep. De molenrijn
zat in het steenoog van de loper en kon met deze koppeling de loper in een draaiende
beweging brengen.
De loper was omgeven door de houten steenkuip, die op zijn beurt rustte op een houten
ring (het ringhout) waarin zich de onderste maalsteen (de ligger) bevond. Het geheel lag op
een bedding van balken. Bovenop de steenkuip bevond zich het kaar die ruim een zak graan
kon bevatten. Van hieruit viel het graan via de schuddebak (ofwel schoe) in het steengat
van de loper en verdween tussen de malende stenen.
Met de schuddebak was het mogelijk de toevoer te regelen. Het gehele maalproces
geschiedde in één doorgang, waarbij het graan gebroken en fijn gewreven werd. Het meel
werd naar de buitenomtrek gedreven en meegevoerd naar de uitloop in het ringhout. Het
viel vervolgens in de meelkoker, die voerde naar de meelbak op de maalzolder. Onder de
meelbak hing een juten meelzak, waarin het meel werd opgevangen. De afbeelding is een
doorsnede van een stadskorenmolen. Een bekend type molen op de hogere delen van ons
land (vooral op de zandgronden) is de zogenaamde beltmolen. De omloop of balie en de
daaronder gelegen zolders en woningen ontbraken bij deze molens. Zij waren gebouwd op
een aarden belt of berg. Daarin bevonden zich meestal gemetselde ruimten voor de opslag
van graan en meel.
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we vereiste een ander scherpsel dan rogge en het scherpsel van Franse stenen
verschilde van dat van Duitse. Op een molen was voor ieder maalgoed een
afzonderlijk koppel maalstenen. Als regel lagen er twee à drie koppels op de
steenzolder, in stadsmolens kon dat oplopen tot zes. Als het nodig was, werd het
koppel stenen enkele dagen uit bedrijf genomen en maalde de molenaar verder
met een tweede stel dat hij in reserve hield.
Afhankelijk van het graan dat vermalen werd, moest de molenaar ook de afstand
tussen de molenstenen veranderen. Er was een andere, uiterst belangrijke variabele
die eveneens met de afstand te maken had, namelijk de draaisnelheid van de loper.
Die moest zo gelijkmatig mogelijk zijn, want ze was van groot belang voor de
meelkwaliteit en iedere meelsoort had zijn eigen optimale maalsnelheid. De
krachtbron wind is zelden constant, zodat de molenaar altijd alert op
snelheidsverandering was. Er waren twee mogelijkheden om de snelheid van de
molensteen te regelen. In de eerste plaats door meer of minder zeil te voeren op
de wieken. Deze mogelijkheid was tijdrovend, want de molen moest worden stilgezet.
Hiermee kon dus niet gereageerd worden op vlagen of het wegvallen van de wind.
Het snellere bijstellen gebeurde door de wrijving tussen de stenen te variëren. De
wrijving hing af van de onderlinge afstand tussen de stenen en de toevoer van
maalgoed. Bij kleine veranderingen in de windsnelheid was bijsturing door de
molenaar niet nodig, aangezien de molen zich vanzelf aanpaste. Bij aanwakkerende
wind nam immers de snel-
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Een beltmolen in Gilze-Rijen.
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Linksboven (p. 76): Vooraanzicht van de maalinrichting op de steenzolder, met het houten
kaar waarin het graan werd gestort.
Het kaar had de vorm van een omgekeerde pyramide. De toevoer van maalgoed kon geregeld
worden met de schoe die aan het kaar was opgehangen. De instelling van de schoe gebeurde
met de twee touwen, de instelling van de stenen in de steenkuip geschiedde met de lichtboom
die rechtsonder op de afbeelding te zien is.

Rechtsboven (p. 76): De meelbak met de meelkoker op de maalzolder.
De twee touwen dienen voor de instelling van de schoe. Op de voorgrond het dikke touw
met de gewichten om de stand van de lichtboom te regelen die de hoogte van de loper ten
opzichte van de ligger bepaalde.
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Onder (p. 76): Een opengelegd koppel stenen.
Merk op dat de spiraalrichting van de kerven van de loper tegengesteld is aan die van de
ligger. De snijwerking van de kerven komt duidelijk tot uitdrukking in de tekening.
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Het interieur van de steenzolder in een korenmolen met een opengelegd koppel stenen.
Links de steenkraan voor het openleggen van de stenen.

heid van het staakijzer en de schuddende beweging van de schoe toe. Er viel meer
maalgoed tussen de stenen, zodat de loper een grotere weerstand ondervond, de
draaisnelheid afgeremd werd en zich een nieuw evenwicht instelde. Bij afnemende
wind werd een nieuw evenwicht bereikt door de geringere toevoer van maalgoed.
Bij grote veranderingen in de windsnelheid moest de molenaar zelf ingrijpen en
bij onregelmatige wind had hij veel te regelen. Een te grote snelheid bij harde wind
voorkwam hij door een vergroting van de graantoevoer via de schoe te combineren
met een hogere maaldruk tussen de stenen, waartoe hij de loper iets liet zakken
door middel van de lichtboom. De bediening van de schoe en de lichtboom kon
eveneens gebeuren vanaf de maalzolder, met touwen nabij de meelkoker.
De molenaar hield zijn hand in het meel dat uit de meelkoker kwam en voelde de
kwaliteit. Onderwijl luisterde hij naar het ‘zingen’ van de stenen en het tikken van
de aanslag van de schoe, waaraan hij de draaisnelheid van de loper herkende.
Maar ook deze
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wijze van snelheidsregelen had zijn grenzen, want men kon dan wel iets ‘remmen’
door een dikkere laag maalgoed, maar als die laag te dik werd, maalden de stenen
niet goed meer.
Een dunne laag maalgoed, dus een heel geringe afstand tussen de stenen, was
evenmin goed. Het risico was dat de toch al onvermijdelijke wrijvingswarmte te hoog
werd. Dat gaf aan het meel een branderige geur en een donkerder kleur mee en
7.
beïnvloedde de bakkwaliteit. In het uiterste geval leidde de wrijvingswarmte tot
brand - inderdaad het roemloos einde van een groot aantal windmolens. Vooral
plotseling opstekende stormen konden maken dat de molenaar niet meer in staat
was om zeil te minderen of via de stenen de molen tot stilstand te brengen; de molen
sloeg dan op hol, en vervolgens raakte de constructie ontwricht, braken wieken af
of ontstond brand door wrijving bij de stenen of elders in het houten
overbrengingsmechanisme.
Het meel dat de molenaar leverde, was een mengsel van meel, de vermalen kern
van de rogge- of tarwekorrel, en zemelen, de meegemalen schil die de kern omgeeft.
Vooral door de aanwezigheid van die zemelen had het roggemeel altijd een
donkerder aanzien, en was het deeg wat slap en slijmerig, zodat het brood nooit de
luchtigheid van tarwebrood kon krijgen. Tarwemeel is van zichzelf lichter van kleur.
Het werd zelfs nog lichter, en kon vrijwel wit worden, als de bakker de zemelen eruit
zeefde.
De meelkwaliteit hing van zeer verschillende factoren af, onder andere van de
graansoort en het land of de streek van herkomst van het graan. Zo had het meel
van harde tarwesoorten een donkerder kleur, voelde scherper aan en was
aromatischer dan die van de zachte tarwe. De tarwe van de Oostzeelanden werd
meer gewaardeerd dan de Nederlandse en de Franse, maar op haar beurt overtroffen
door de Amerikaanse tarwe die in de tweede helft van de negentiende eeuw in grote
hoeveelheden Nederland binnenstroomde. Behalve de verschillen tussen rogge en
tarwe, waar we verderop op zullen terugkomen, leverde elke soort rogge en tarwe
een meel met andere bakkwaliteiten. Vooral de hoeveelheid gluten speelde daarin
een belangrijke rol, maar over de eigenschappen van verschillende meelsoorten
8.
was omstreeks 1860 nog weinig bekend.

9.

Korenmolenaar als beroep

Het ambacht
Het malen van graan was een ambachtelijke activiteit. Het vereiste vaardigheden
die de korenmolenaar verwierf door jarenlange oefening in de praktijk. In vele
gevallen ging het bedrijf over op de zoon van de molenaar, die tevens als leermeester
optrad. Nederland kende talrijke geslachten waarin het ambacht van korenmolenaar
werd voortgezet, soms tot ver in de twintigste eeuw. De molen was gepacht of eigen
bezit, eventueel samen met een compagnon. Het bedrijf was een typisch kleinbedrijf.
De molenaar werd bijgestaan door één of enkele knechts. Stond hij er alleen voor,
dan werkte zijn vrouw mee.
Het kleinbedrijf maakte een verregaande opsplitsing van taken niet mogelijk. De
molenaar vervulde derhalve naast het malen van graan vele andere taken. Zo
behoorde ook het onderhoud van de molen tot zijn werk. Kortom, de molenaar
behoorde vaardig te zijn in houtbewerking. Hamers, beitels, een zaag, een fijne
houtvijl, een duimstok en enkele andere gereedschappen vond men op iedere molen.
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De molenaar deed zoveel mogelijk zelf. Alleen voor het grote herstelwerk werd de
molenmaker ingeschakeld.
Handleidingen met precieze aanduidingen van technische details van molens en
werktuigen, met richtlijnen omtrent maalsnelheid, temperatuur en verschillende
10.
meelkwaliteiten bestonden niet in Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen.
De overdracht van de nodige kennis op de nieuweling in het vak vond in de praktijk
plaats.
Korenmolenaars in de steden waren tot het eind van de achttiende eeuw in een
gilde georganiseerd. De toelating tot het beroep en de beroepsuitoefening waren
daarmee gereglementeerd. Er golden onder meer strenge afspraken omtrent de
inrichting van het bedrijf, de dienstverlening aan de klant, het maalloon en de tijden
waarop het bedrijf mocht worden uitgeoefend. De voorschriften scheidden het beroep
ook scherp af van andere beroepen. Korenmolenaars mochten bijvoorbeeld niet in
meel handelen of brood bakken. Dit betekende dat zij alleen in opdracht tegen een
vastgesteld loon maalden. Het was verboden om klanten te werven door speciale
diensten te verlenen of klanten te bevoordelen die meer betaalden. De molenaar
moest het graan malen in de volgorde van aankomst: ‘wie het eerst komt, het eerst
maalt’. Indien het meel slecht gemalen was, kon de molenaar beboet worden en
moest hij het meel vergoeden.
De gildevoorschriften beperkten de onderlinge concurrentie en de concurrentie
van buitenstaanders.
De gildeorganisatie beschermde de gildebroeders en hun gezin tegen de gevolgen
van tegenslag, ziekte en de zorgen van de ouderdom. Zij garandeerde in principe
ook de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant.
Het einde van de oude Republiek in 1795 bracht de opheffing van het gildewezen.
Gilden waren in strijd met de verkondigde vrijheid van beroep en bedrijf. Afschaffing
volgde na herhaaldelijk debat in 1798 en 1808 en werd bevestigd door Koning
Willem I in 1818. Daarmee verdween eveneens een an-
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der oud recht, namelijk de molendwang. Dit was het recht om van de inwoners in
een bepaald gebied te eisen dat zij hun graan nergens anders mochten laten malen
dan op een bepaalde molen en tegen een vastgesteld maalloon. De molendwang
11.
kwam in vele streken en steden voor, hoewel niet overal. De korenmolenaars
verloren met het molenaarsgilde en de molendwang hun sterke monopoliepositie.
Iedereen kon in principe een korenmaalderij beginnen. Hij had daarvoor weliswaar
een vergunning nodig, maar die kon hem niet geweigerd worden op grond van
concurrentie-overwegingen. De burger en de boer waren verder vrij hun graan daar
te laten malen waar zij dat wensten. In de negentiende eeuw klaagden
korenmolenaars regelmatig over de te grote concurrentie en drongen zij bij de
plaatselijke overheid aan op beschermende maatregelen, zoals het weigeren van
vergunningen aan nieuwkomers of het dwingen van bakkers hun graan in de stad
12.
te malen. Ook trachtten zij nieuwkomers tegen te werken door bijvoorbeeld hen
uit te sluiten van samenwerking en onderlinge steunverlening. De korenmolenaar
was in vele streken in Nederland een burger met aanzien, met enige goede wil de
plaatselijke industrieel te noemen en samen met de geestelijke, de burgemeester
en de brouwer tot de notabelen van een stadje of dorp behorend. De
maatschappelijke positie van de korenmolenaar was echter onder druk komen te
staan. De afschaffing van de gilden had gezorgd voor een toenemende concurrentie.
Dat was vooral merkbaar in de steden waar veel korenmolens waren, zoals
Amsterdam dat ruim dertig molens op het stedelijk grondgebied had en nog een
ruim aantal in de directe omgeving. Drie Amsterdamse molenaars die het
stadsbestuur vroegen om maatregelen tegen de bovenmatige concurrentie in de
graanmaalderij, merkten op dat ‘hoe groot in aanzien het te vaak met een afgunstig
oog beschouwde bedrijf van korenmolenaar zich aan sommigen moge voordoen,
het in zichzelve altoos een kostbaar, maar gering en aan vele onaangenaamheden
13.
onderworpen bedrijfis...’.
Om wilde concurrentie te voorkomen, bleef de samenwerking tussen de
Amsterdamse korenmolenaars in een andere gedaante gewoon voortbestaan. De
gildekeuren waren vervangen door een overeenkomst ‘tusschen de eigenaars en
bemaalders van de korenmolens te Amsterdam.....met het doel om misbruiken te
14.
weren en den onderlingen naijver te bepalen to eene eerlijke mededinging’. Het
maalloon werd in onderling overleg vastgesteld en bij alle bakkers en andere
opdrachtsgevers centraal geïnd door een ontvanger, zodat ontduiking van het
afgesproken tarief door individuele molenaars onmogelijk was. Een belangrijk deel
van het maalloon ontving de molenaar die het betreffende meel gemalen had, niet
terug. Het verdween in een centrale kas die regelmatig gelijk over de leden
(molensgewijs) verdeeld werd. Het resultaat was uiteindelijk een forse nivellering
van de inkomsten van de molenaars. Zonder de herverdeling zou de rijkste molenaar
meer dan dertien maal zoveel verdiend hebben als de armste; door de herverdeling
nam het verschil af tot minder dan het drievoudige.
Kortom, de Amsterdamse graanmaalderij werd beheerst door een kartel. De
samenwerking kreeg ook vorm in een bestuur, in een weduwen- en begrafenisfonds,
in onderlinge bijstand bij rampspoed (bijvoorbeeld brand), in bepalingen waaraan
knechten moesten voldoen, en dergelijke. Molenaars van buiten de stad waren de
belangrijkste concurrenten voor de komst van de stoomkorenmolenaars. Het kartel
slaagde er echter iedere keer weer in, gedeeltelijk in samenwerking met het
stadsbestuur, deze concurrentie effectief uit te schakelen.
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De molenaar, het graan en de bakker
De molenaar was dan misschien wel enigszins ‘notabel’, maar zijn positie wekte
ook jaloezie op. Sommigen zagen hem als de slimme ambachtsman die via list en
bedrog aan zijn profijt kwam. Een bron van irritatie was de merkwaardige
monopoliepositie die hij had ten opzichte van zijn leveranciers en afnemers. De
boeren als graanleveranciers hadden op het platteland weinig keuze bij welke molen
ze hun rogge of tarwe zouden laten malen. Als er op korte afstand echter meer
molens waren, probeerden de molenaars via onderlinge afspraken het maalloon
hoog te houden, een praktijk die ook in de steden gangbaar was. De molenaar
haalde zijn inkomsten uit het maalloon. De hoogte daarvan verschilde van plaats
tot plaats en werd soms in geld, meestal in een percentage van het vermalen graan
uitgedrukt. Uit elke zak graan die aan de molen kwam, haalde de molenaar met een
speciale maatschep de hoeveelheid die hem toekwam. Hij ging daarbij zeker niet
altijd nauwkeurig te werk en liet soms ook ‘zijn mouw meescheppen’. De volksmond
sprak nogal eens kwaad over de korenmolenaar, zoals in het volgende Brabantse
versje:
‘Mulder, mulder korendief
Grote zakken heeft hij lief
De kleintjes wil hij niet malen
15.
Daar kan hij niet genoeg uit halen’.

Ten opzichte van de bakkers had de molenaar eveneens een onaantastbare positie.
De hele meelhandel was strak bij de wet geregeld: molenaars mochten niet in meel
handelen en bakkers mochten niet malen. Voor al zijn meel ging de bakker dus met
graan uit eigen voorraad naar een molenaar om er, na betaling van maalloon, het
meel weer in ontvangst te
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nemen. Hij moest dat meel meteen weer mee naar de bakkerij nemen, want de
molenaar mocht nooit meel in zijn molen hebben. Omdat het meel maar enkele
dagen houdbaar was, moest de bakker elke keer weer naar de molen om een kleine
portie graan te laten malen. Ook op het platteland, waar de boeren veelal hun eigen
brood bakten, golden deze regels.
Ondanks zijn uitzonderlijke positie, kon de molenaar nooit rijk worden. Het
maalloon was zijn enige verdienste, en dat poogde hij door afspraken met andere
molenaars veilig te stellen. In vele gevallen had de molenaar naast zijn maalbedrijf
nog andere aktiviteiten. Hij hield een herberg, had een winkeltje, bezat een stukje
grond of hield enig vee.

De molenaar en de ambtenaar
Blijkens het voorgaande was er veel wat de molenaar niet mocht. Daar stond
tegenover dat hij wettelijk tot veel verplicht was. De overheid, die dit alles wettelijk
had vastgelegd, stelde bij alle molens ambtenaren aan om de naleving te controleren.
De oorzaak van de reglementering van het korenmolenaarsberoep lag in de
zogenaamde accijns op het gemaal, een belasting op meel. Een dergelijke belasting
had al voor de negentiende eeuw bestaan in plaatselijke verordeningen. De
wetsherzieningen van 1813 en daarna hadden plaatselijke accijnzen in wetten
ondergebracht, die voor het hele koninkrijk golden. Kritiek op het feit dat zij de eerste
levensbehoefte belastten, leidde in 1816 tot hun opheffing. In 1822 werd de accijns
16.
op het gemaal opnieuw ingevoerd, nu aangeprezen vanwege haar gevoeligheid
voor welstandsverschillen. Immers, tarwe, het voedselbestanddeel van de
welgestelden, was aanzienlijk hoger belast dan de rogge, dat het voedsel van de
minder gegoeden vormde. De accijnsregeling en de controle op de molenaars
17.
werden verder aangescherpt in 1833, vooral om fraude te voorkomen. Over elke
kilo rogge- of tarwemeel werd belasting geheven en de overheid zag er op toe dat
niemand maalde zonder toestemming. Zelfs het hebben van een eenvoudig
handmaaltoestel op boerderijen voor het grof malen van beestenvoer, was verboden.
Een handige boer kon immers zo'n werktuig ook geschikt maken om er graan zo
fijn mee te malen, dat hij er brood van kon bakken.
Al sinds 1822 was het de korenmolenaar verboden:
- meelhandelaar te zijn;
- andere granen dan rogge en tarwe te malen, tenzij met toestemming van de
Minister van Financiën;
- een graanvoorraad binnen zijn molen aan te houden;
- 's nachts te malen zonder toestemming;
- meel dat al eens gemalen was, te hermalen zodat het fijner werd;
- meel te zuiveren: het moest zoals het van de molenstenen kwam, worden
afgevoerd. De bakker moest zelf met een zeef of buil het meel van de zemelen
scheiden.
Om elke vorm van belasting ontduiking te voorkomen, moest de molenaar:
- altijd een ambtenaar toelaten op zijn molen als er gemalen werd;
- zijn maalloon in het bijzijn van een ambtenaar in een aparte kist deponeren,
een kist met twee verschillende sloten, waarvan één sleutel berustte bij de
ontvanger der direkte belastingen ter plaatse, de andere bij de molenaar;
- van elke zak aangevoerd graan aantekening houden;
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- elke zak graan afzonderlijk uitstorten en vermalen, zodat duidelijk was welke
zak meel van welke zak graan afkomstig was;
- elke zak meel afzonderlijk administreren, onder opgave van de hoedanigheid;
- enkele uren van tevoren aanmelden dat hij ging malen.

Korenmolenaars waren verplicht exacte opgaven te doen van de ligging van de
molen, de schuren, de loodsen en de woningen van het eigen gezin en de knechts.
Bij een eventuele huiszoeking moest de belastingambtenaar inzicht hebben in
mogelijke bergplaatsen en in mogelijke smokkelroutes van graan waarover geen
belasting was betaald. Aanvragen voor nieuwe molens moesten derhalve ter
beoordeling op fraude-mogelijkheden met tekeningen voorgelegd worden aan het
Rijk. Het bedrijf mocht bijvoorbeeld niet grenzen aan een bakkerij of meelhandel.
Graan voor bemesting of veevoeding, waarover geen belasting behoefde te worden
betaald, werd gemengd met zand om het ongeschikt te maken voor menselijk
consumptie.
Behalve op de gemoedsrust van de molenaar, had deze wetgeving ook effecten
op de hele bedrijfsvoering. Een grootschalige produktie was zo goed als onmogelijk,
want het graan moest zak voor zak zijn weg door de molen gaan. Door het verbod
om meel te zuiveren, was het meel nooit lang houdbaar en voor de molenaar was
er geen reden om zijn werkwijze te verbeteren: het mocht niet en zelf werd hij niet
rijker van extra mooi en dus duurder meel, want hij mocht er niet in handelen.
Toch werd op die gronden door de molenaars hoegenaamd niet geprotesteerd
tegen de accijnswet.
Hun grootste grieven waren die van de spiedende ambtenaren en het feit dat zij
voor werkelijk alles formulieren, soms in tweevoud, moesten laten invullen. Overigens
was de precieze papieren afwerking een zaak voor de ambtenaren, wat goed uitkwam
voor de vele molenaars die niet konden lezen of schrijven.
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De stoomkorenmolen van Cantillon
Een van de eerste stoomkorenmolens, waarschijnlijk de eerste op het huidige
18.
Nederlandse grondgebied, was die van Lodewijk Cantillon in 1828 te Amsterdam.
De molen bracht heel wat beroering teweeg, zijn geschiedenis was er een van
tegenstand en tegenslagen, en illustreerde de problemen rond de eerste
stoomkorenmolens.
Cantillon, inwoner en vermoedelijk graanhandelaar te Hasselt, diende op 31
januari 1827 een verzoek in bij koning Willem I om een stoomkorenmolen te mogen
oprichten. De procedure vereiste raadpleging van de direct omwonenden. Deze
waren volstrekt tegen, vanwege het ‘springen der stoom ketel, de gevaar van brand
en andere...onberekenbare rampen...’. Zij vreesden ook een ernstige
waardevermindering van hun panden door de ‘dikke wolken der kolendamp, de
slegte reuk, het geraas der machiene, zelfs 't vermenigvuldigen der ratten en andere
ongedierten door het koren aangehaald...’. Zeventien omwonenden ondertekenden
19.
het protest.
Een snelle reactie kwam eveneens van de windkorenmolenaars die ‘met schrik
en verbazing vernomen hebben, dat aan Uwe Majesteit een verzoek is ingediend
20.
tot authorisatie van een stoomkorenmolen..’. Zij vreesden ‘eene totale ruïne’ voor
het molenbedrijf, 34 in getal en bestaansrecht verschaffend aan ruim 170
huisgezinnen. Er was aan een stoomkorenmolen in Amsterdam in het geheel geen
behoefte. De molen zou slechts ‘ongelukkige gevolgen’ hebben voor de molenaars
met ‘hunne zoo zwaaraangekochte panden...’, maar ook voor de overheid, omdat
door de windmolens ‘zeer aanzienlijke lasten worden opgebragt....die grotendeels
21.
zouden komen te vervallen...’.
De gemeente Amsterdam deelde de ingebrachte bezwaren. De commissaris van
de publieke werken merkte op dat ‘de plaats waar de oprichting verzocht is, het
fraayste en aanzienlijkste gedeelte van dat kwartier deezer stad uitmaakt...’. In het
algemeen was zijn principe dat stoomwerktuigen ‘van de woonhuizen behoren te
worden verwijderd en in min bebouwde en min aanzienlijke gedeelte der
22.
stad...behoren te worden opgerigt’. De commissaris voor de stedelijke accijnzen
en belastingen ondersteunde de bezwaren van de windmolenaars.
Zijns inziens was er geen behoefte aan een toenemende concurrentie en het zou
‘derhalve nuttiger zijn de ondernemingsgeest der Inlanders eene rigting te geven,
die niet uitloopt tot omverwerping van hetgeen goed aanwezig is, maar tot
23.
vermeerdering en verbetering der algemeene middelen van bestaan en welvaart’.
Burgemeesters en wethouders brachten de verschillende bezwaren en commentaren
ter kennis van de gouverneur van Noord-Hol-
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De stoomkorenmolen en de maalstoel.
Indien een windkorenmolen gebruik wilde maken van stoom kon de bestaande maalinrichting
gehandhaafd blijven. De stoommachine dreef via een tussenas de steenspil onder de ligger
aan met behulp van een conische tandwieloverbrenging of een haakse kamwieloverbrenging
(voor een uitleg van de begrippen, zie afbeelding: De windkorenmolen). Staakijzer met
rondsel werd dan boven het koppel stenen verwijderd om de maalinrichting los te koppelen
van de wieken en het gaande werk. De klauw van het staakijzer bleef bij het uit het werk
zetten op zijn plaats; de tap werd uit de ijzerbalk gekanteld. Bij sommige molens dreef een
verticale tussenas voorzien van een schijfloop of een kamwiel de koning via het spoonviel
aan. In enige andere gevallen was de koning verlengd tot beneden de maalzolder, waar een
horizontale tussenas met een haakse kamwieloverbrenging (c.q. kroonwielen) de koning
aandreef. Om te voorkomen dat het wiekenkruis zou gaan meedraaien, werden enkele
kammen uit het aswiel genomen, zodat spoorwiel, koning en bonkelaar of wieg vrij konden
ronddraaien. Maling met de wind bleef mogelijk na terugzetting van de kammen op het
aswiel.
Bij weer een andere, algemeen gebruikelijke methode dreef de stoommachine een vrij
opgestelde maalstoel aan, waarbij dus geen gebruik werd gemaakt van de bestaande
maalinrichting in de molen. Zo'n houten of ijzeren maalstoel was ongeveer 1.10 à 1.20 m
hoog. Bovenop de maalstoel lagen de stenen, onderin was een horizontale door de
stoommachine aangedreven as aangebracht, die via een tandwieloverbrenging de steenspil
van de loper aandreef. Op de begane grond werd het meel afgetapt. Maalstoel en
stoommachine vormden op deze wijze een eigen produktie-eenheid en stonden onderin de
windmolen of in een bijgebouw. Een dergelijke maalinrichting kon ook een bedrijf op zichzelf
vormen, los van een windmolenbedrijf.
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land, die op zijn beurt weer rapporteerde aan de Koning.
Koning Willem I verleende echter toch vergunning, zij het na een nieuw verzoek
van Cantillon die inmiddels een andere plaats had uitgekozen. Cantillon maakte
geen gebruik van een bestaande windmolen, maar bouwde een afzonderlijke
stoomgraanmaalderij. Hij installeerde aanvankelijk één stoommachine met een ketel
en vier koppels molenstenen, waarvan twee in bedrijf en twee in onderhoud (i.h.b.
voor het billen van de stenen).
Cantillon had hoge verwachtingen van zijn bedrijf. Nog voordat het in werking
trad, vroeg zijn zoon toestemming om - indien nodig - 's nachts en op zon- en
feestdagen door te mogen werken. De molen moest zoveel mogelijk onafgebroken
24.
in bedrijf zijn, daar het opstarten van de stoomketel een kostbare zaak was. Ook
bouwde Cantillon in hetzelfde jaar dat zijn stenen begonnen te malen, nog eenzelfde
produktie-eenheid erbij. In principe kon de maalderij - naar zijn zeggen - 3000 ton
graan per jaar vermalen, dat wil zeggen vijf à zes maal zo veel als een grote
windkorenmolen.
Deze produktie vereiste een groot afzetgebied. Om klanten te werven, probeerde
Cantillon zijn maalloon scherp te stellen. In Amsterdam gold als tarief 85 ct. per mud
tarwe en 82,5 ct. per mud rogge. Cantillon vroeg echter 73 ct. en 50 ct. De reactie
van de windkorenmolenaars bleef niet uit. Zij begonnen onder de prijs van Cantillon
te werken. Cantillon trachtte nog tevergeefs het tij te keren en tot overleg met de
molenaars te komen. Deze weigerden resoluut en wezen het verzoek - naar zijn
25.
zeggen - vijandig en ‘op zeer onheusche wijze’ af. Daarna werden de berichten
over de stoomkorenmolen schaars. Cantillon redde het niet. De maximaal haalbare
produktie bereikte hij bij lange niet. In 1842 gaf B.H. Zwart, stoomkorenmolenaar
en zeepzieder in Weesp, zijn visie op de teloorgang van Cantillons molen. Die werkte
toen al jaren niet meer,
‘daar de stoommachine daartoe ten eenenmale ongeschikt was, en de ondernemers
zelf geene genoegzame kennis hadden hoedanig met zulk een machine te werken.
Deze Molen [heeft] dan ook sedert langen tijd opgehouden te werken, en [zal]
vermoedelijk nimmer weder in werking komen, nu de deelgenoten zints jaren
onderling zich in processen hebben gewikkeld en in oneenigheden zijn geraakt.’
Zwart wees vervolgens op de noodzaak van een voldoende meelvoorziening in
tijden van windstilte, en verzocht om toestemming om zelf een stoomkorenmolen
26.
met zes paar stenen op Amsterdams grondgebied te beginnen.

27.

De mislukte innovatie: het kartel en de kostprijs

Waardoor mislukte de innovatie van Cantillon? Was het incompetentie, of de
tegenwerking van korenmolenaars? Bestond er in deze lokale gemeenschap een
samenwerking van molenaars en gemeentelijke ambtenaren, die de plannen van
een ongewenste vreemdeling wilden verijdelen? Of delfde Cantillon het onderspit
in een zuivere concurrentieslag en bleek zijn stoomkorenmolen te duur in vergelijking
met de windmolens?
Met betrekking tot de zojuist geciteerde opmerkingen over Cantillons technisch
onvermogen zijn geen nadere details gevonden. Als zij een kern van waarheid
bevatten, dan was Cantillon daarmee nog kwetsbaarder voor de praktijken die de
windmolenaars hanteerden om zijn bedrijf onrendabel te maken.
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Het was in de situatie van het kartel dat wij eerder beschreven, niet verwonderlijk,
dat een buitenstaander de stoommachine introduceerde. De leden van het kartel
identificeerden zich met het groepsbelang en waren niet geneigd initiatieven te
ontplooien die de verhoudingen konden schaden en de eigen positie in gevaar
konden brengen. Niet winstmaximalisatie, maar een redelijk inkomen en een
verzekerd bestaan waren de drijfveren. De ondernemer die het kartel wilde
weerstaan, moest getuigen van een andere mentaal-culturele instelling en zou
stuiten op grote sociale barrières. Hij zou echter ook een belangrijke economische
hinderpaal moeten nemen. Indien hij wilde slagen, moest hij aanzienlijk goedkoper
produceren.
Hoe duur was de stoomkorenmolen in vergelijking met de windmolen? Helaas
ontbreekt het ons aan precieze gegevens omtrent de kosten van het molenbedrijf,
maar er is wel een benadering te geven. Wind- en stoomkorenmolens waren er in
allerlei soorten en maten. Voor onze analyse gaan wij uit van een gangbare - hoewel
fictieve - windkorenmolen die wij situeren in Amsterdam omstreeks 1845 en een
gangbare maar ook fictieve stoomkorenmolen in Amsterdam omstreeks 1830 en
1855. De exploitatie van de twee molens is gereconstrueerd uit fragmentarisch
materiaal van verschillende bedrijfjes. Beide molens zijn ingericht met drie
steenkoppels, waarvan twee voor de produktie en een als reserve of in onderhoud.
Een vergelijkend exploitatie-overzicht ziet er bij benadering uit als in tabel 3.2
gegeven.
De exploitatielasten van een stoomkorenmolen lagen hoger dan die van een
windkorenmolen. Voor een deel hing dat samen met de hogere produktie van de
stoomkorenmolen, daar hij niet afhankelijk was van de wind. Dat vereiste een
uitbreiding van personeel, paarden en karren. Voor een ander deel was het een
gevolg van de kosten van de stoomin-
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staliatie en de steenkool. Vooral de steenkool beïnvloedde de exploitatierekening
ongunstig. Hoewel de steenkoolprijs na verloop van tijd daalde en het rendement
van de stoommachine verbeterde, bleef deze post aanzienlijk.
Het cruciale punt voor de stoomkorenmolen was echter de omzet. In de bronnen
wordt vermeld dat hij 1,5 à 3 maal zoveel graan-per jaar maalde als een
windkorenmolen (waarvan de produktie overigens ook sterk kon fluctueren). De
vermenigvuldigingsfactor maakte voor de kostprijs van het malen echter nogal wat
uit, zoals blijkt uit tabel 3.2. Wilde de stoomkorenmolenaar uit ons rekenvoorbeeld
omstreeks 1830 in Amsterdam concurreren met een windkorenmolenaar die 400
ton graan per jaar omzette, dan moest hij naar schatting 1200 ton vermalen.
Theoretisch was de stoomkorenmolen daartoe in staat. Hij kon bij een continue
produktie van 12 uur per dag minstens een jaaromzet van 2000 ton tarwe realiseren.
Hier openbaarde zich de achilleshiel van de grootschalige produktie. Was de
stoomkorenmolenaar in staat een dergelijke omvangrijke produktie af te zetten in
28.
Amsterdam?
Het was precies hier dat het kartel van de Amsterdamse windmolenaars toesloeg:
ze konden de graanhandel bewerken en de bakkers onder druk zetten. De
stoomkorenmolenaar (onder andere Cantillon) trachtte een marktaandeel te
veroveren door een aanzienlijk lager maalloon te vragen, maar telkens volgde het
kartel de prijsverlaging. De centrale kas van het windmolenaarsverbond was in de
loop der jaren zo aangegroeid, dat de molenaars er ook een prijsoffensief mee
konden voeren. In feite moesten zij op een aantal molens toeleggen. Het verbond
was zich blijkbaar zo van zijn financieel uithoudingsvermogen bewust, dat het de
onderhandelingspogingen van de Cantillon liet vastlopen. In een dergelijke situatie
was het vergroten van het marktaandeel door de stoommolenaar bijzonder moeilijk.
Daar komt nog bij, dat een verlaging van het maalloon niet tot een sterke toename
van het meelgebruik en de broodconsumptie, een andere mogelijkheid om de afzet
te vergroten, zou hebben geleid. Volgens kostprijsberekeningen uit 1826 in
Amsterdam maakte het maalloon slechts 4% van de tarwebroodprijs en 6% van de
29.
roggebroodprijs uit. Zelfs een halvering van het maalloon zou tot een minieme
daling van de broodprijs hebben geleid en het lokale verbruik van rogge- en
tarwebrood nauwelijks hebben beïnvloed. De situatie werd zelfs ongunstig, daar de
totale vraag naar brood in Amsterdam in deze periode door de dalende
levensstandaard van de bevolking stagneerde.
Ook van de afnemers, de bakkers, hadden de stoomkorenmolenaars weinig steun
30.
te verwachten. De broodprijs werd tot 1855 door de broodzetting

Tabel 3.2: jaarlijkse exploitatielasten en de kostprijs van het malen met
een windkorenmolen en stoomkorenmolen in Amsterdam.
Windkorenmolen
(1845)
Personeel
ƒ 1.000

Idem

Stoomkorenmolen
(1830)
(1855)
ƒ 2.000
ƒ 2.000

Paarden en
karren

500

Idem

1.200

1.200

Molen (rente,
afscrijving,
onderhoud en
bediening)

1.600

Stoommachine
(rente e.d.)

1.900

1.600
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Steenkool

4.900

2.600

Belastingen,
500
verzekeringen
onvoorzien

Idem

500

500

_____

_____

_____

_____

_____

kosten totaal

ƒ 3.600

ƒ 10.500

ƒ 7.900

Geschatte kostprijs van het malen per ton graan bij een omzet van:
300 ton

ƒ 12

800 ton

ƒ 13

ƒ 10

400 ton

ƒ9

1000 ton

ƒ 11

ƒ8

500 ton

ƒ7

1200 ton

ƒ9

ƒ7

600 ton

ƒ6

2000 ton

ƒ5

ƒ4

Bronnen en de verantwoording van de cijferopstelling in de tabel zijn gegeven in
de bijlage op blz. 279.
bepaald. Een lager maalloon zou onherroepelijk tot een aanpassing van de
broodprijs leiden. Alleen een individuele bakker kon tijdelijk profijt trekken.
Voor de bakkers als geheel was er nauwelijks voordeel te halen. Zij hadden weinig
belang bij technische en structurele veranderingen in de bedrijfstak. Dit bleek ook
bij de komst van een stoombakkerij - alweer door een Belgische buitenstaander,
namelijk de firma Rion, Barthe en Co. - die door de tegenwerking van de
Amsterdamse bakkers op een mislukking uitliep.
Een marktpartij had wel een duidelijk belang bij het doorbreken van het
31.
meelkartel. Dat was de groep van instellingen, in het bijzonder het Werkhuis en
het Huiszittenhuis, die voor eigen rekening brood bakten en uitdeelden aan de
bedeelden en armlastigen. Een besparing op het maalloon betekende een werkelijke
besparing op de kosten van het brood. Het blijkt dat deze instellingen tot de
belangrijkste klanten van de stoomkorenmolenaars behoorden, maar de omvang
van deze markt was onvoldoende.
Resumerend: de stoomkorenmolen van Cantillon zat ingeklemd tussen de kartels
van meelmolenaars en bakkers. De stoomkorenmolenaars die na 1833 hun kans
waagden, kregen bovendien te maken met
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de wet op het gemaal. Zij waren gedwongen tot het loonbedrijf en het malen van
telkens kleine partijtjes graan in opdracht. Zij mochten geen handel drijven in graan
en meel. Het ontplooien van commerciële initiatieven, zoals het werken voor een
exportmarkt, bleef daarmee noodzakelijkerwijs begrensd. Het realiseren van een
doorlopende produktie behoorde tot de onmogelijkheden. Hoewel de
stoomkorenmolenaar in potentie bij een voldoende grote afzet goedkoper kon
produceren, bleek hij in praktijk slechts een te klein marktaandeel te kunnen
veroveren en dus in een problematische concurrentiepositie te verkeren ten opzichte
van zijn wind-collega's. De berichtgeving over diverse stoomkorenmolens in
Amsterdam na Cantillon bevestigt dit beeld.
Eind jaren dertig werden molenstenen geïnstalleerd in een bedrijf waar de
stoommachine reeds diende voor het pletten van lood en het trekken van loden
32.
pijpen. De geschiedenis herhaalde zich in grote lijnen. Het meelkartel kwam in
actie, het maalloon werd verlaagd, een concurrentieslag volgde en een aantal
windmolenaars schreef een hartverscheurende brief naar het stadsbestuur, waarin
zij smeekten ‘....om in onze hooge nood te voorzien door niet toe te laten dat de
heeren van veel vermogen ons niet geheel tot armoede brengt....O Ed. Achtbaare
Heeren zoo zijn wij met onze vrouwen, kinderen, weduwe en wezen, tot eene
gewissen armoede gedoemd, O Ed. Heeren helpt ons laat ons gesmeek tot uw hart
indringen..O laat niet toe dat...stillen en ijverige stadgenooten tot niet te brengen,
33.
ja geëerde Heeren, het is rondom ons benaauwt en duister...’. In 1841 stond de
stoommolen stil en in 1843 was het maalloon weer bijna op het oude niveau. Een
andere, in deze jaren opgerichte, stoomkorenmolen vroeg na verloop van tijd
toestemming ook mahonie en cederhout te mogen zagen. Weer een andere eveneens uit de jaren veertig - zou tevens rijst gaan pellen. In 1845 waren er in
Amsterdam drie stoomkorenmolens die ca. 2600 ton tarwe en ca. 800 ton rogge
vermaalden op een totaal van 15.500 ton tarwe en 7.800 ton rogge, dat wil zeggen
34.
ca. 17% en 10% van het tarwe- respectievelijk roggemeel.

Latere stoomkorenmolens

Het ongerief van windstilte
In een stoomkorenmolen was de stoommachine het substituut voor de wind, het
water, het paard of de mens als krachtbron. De maalinrichting kon ongewijzigd
blijven. In veel gevallen werd het stoomwerktuig dan ook eerder als hulpmotor
35.
gebruikt. De stenen werden ontkoppeld van de wieken en het gaande werk en
aangesloten op een stoommachine of -locomobiel. Een andere opstelling was die,
waarbij de stoommachine een vrij opgestelde maalstoel aandreef (zie de afbeelding).
Maalstoel en stoommachine vormden een eigen produktie-eenheid en stonden
onderin de windmolen of in een bijgebouw. Ook kwam het voor dat een dergelijke
maalinrichting een bedrijf op zichzelf vormde, los van een bestaand windmolenbedrijf.
Hoewel er ontkoppeling had plaatsgevonden van het klassieke molenbedrijf, bleef
men toch spreken van een molen, zij het van een stoommolen.
Wat voor de stoomkorenmolens in Amsterdam gold, ging ook op voor andere
delen van Nederland: hun situatie was problematisch in de eerste helft van de
negentiende eeuw. De omstandigheden voor stoom waren in Amsterdam zelfs vaak
beter te noemen dan elders. De stad lag qua ligging redelijk gunstig voor de aanvoer
van steenkool en machinerieën. Bovendien stonden er enkele machinefabrieken
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die niet alleen stoominstallaties leverden, maar ook reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden verrichtten. Dergelijke voorwaarden waren op andere
plaatsen soms ook vervuld, maar vaker niet of slechts ten dele.
Doorslaggevend voor de levensvatbaarheid van de stoomkorenmolen was, zoals
wij zagen, de schaal waarop het stoombedrijf kon produceren. Evenals in Amsterdam
kreeg de stoomkorenmolenaar elders in het land te maken met de beperkingen van
de wet op het gemaal, de lokale accijnzen en de stedelijke kartels. Er was sprake
van een gefragmenteerde nationale martkstructuur, die bovendien versterkt werd
door de bestaande infrastructuur. De graanmaalderij moest zich hoofdzakelijk
beperken tot de produktie voor de lokale markt, daar transport van graan en meel
over langere afstand moeizaam verliep. Op het platteland had de graanmaalderij
daardoor vaak het karakter van een monopolie.
In enkele gevallen werd het moeizame functionere van stoommolens opgemerkt.
‘Het schijnt dat de stoomkracht te kostbaar is voor een gewoon molen bedrijf’ aldus
het Gemeenteverslag van Zevenaar uit 1858, ‘want zonder noodzakelijkheid wordt
van de stoommolen door den eigenaar, die tevens bezitter is van windmolens geen
36.
gebruik gemaakt’. Het betrof hier een windkorenmolen met een stoominstalatie.
Overigens lag Zevenaar sinds 1856 aan de spoorlijn Arnhem - Oberhausen, zodat
de aanvoer van kolen niet het knelpunt kon zijn. Enkele jaren later meldde het
verslag dat de stoommolen niet meer werd gebruikt. De gemeenteverslagen in de
jaren vijftig maakten af en toe melding van stoommolens ‘die bijna of het geheele
jaar werkeloos waren’. Zelfs als er volop werd geproduceerd kon men nog ontevreden
zijn. Zo werd uit Leeuwarden in 1852 en 1853 bericht dat ‘de aldaar bestaande
stoomkorenmolen...overvloedig werk (had). Doch
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Combinatie van wind en stoom in het maalbedrijf van Noury & Van der Lande, tweede helft
negentiende eeuw.
37.

vond ook geen voldoende resultaten wat verdienste betrof’. Bovendien bleek de
stoommolen kwetsbaar voor de schommelingen in de brandstofprijzen. ‘Door de
duurte van turf’ kon de molen uit Leeuwarden in 1856 ‘met minder voordeel dan
38.
vroeger gedreven’ worden.
Er waren ook plaatsen zonder kartels, waar een toenemende concurrentie tussen
de windmolenaars het maalloon onder druk had gezet en de komst van de
stoommolen dat nog meer deed. Zo hadden de windkorenmolenaars in Friesland
goed werk en redelijke verdiensten, ‘behalve in Leeuwarden alwaar eene te groote
39.
concurrentie bestaat en de maallonen te gering zijn’. Geringe winstmarges plaatsten
zowel wind- als stoommolenaars nogal eens voor problemen. De stoomtechniek
bracht in dit opzicht geen betere perspectieven. De stoommolenaars noemden ook
zelden kostenvoordelen of hoger economisch rendement als reden om hun
stoombedrijf op te richten. Wat was dan de belangrijkste achtergrond van de opkomst
van de stoommaalderij?
Het meest gehoorde argument van de toenmalige ondernemers was niet een
bedrijfseconomisch, maar een bedrijfsorganisatorisch argument. De wind was een
onzekere energiebron. Er kon op de meest onverwachte en ongelukkige momenten
een periode van windstilte opteden.
Molenaar Van der Hoogt te Alblasserdam verzocht in 1853 een stoommachine
in zijn molen te mogen plaatsen omdat ‘de onlangs geheerscht hebbende en nog
heerschende windstilte de noodzakelijkheid heeft leren inzien van een molen die
op eene andere wijze dan door wind kan worden gedreven’. Hij wenste ‘zijn
korenwindmolen zoodanig in te rigten dat die kan worden gedreven door wind of bij
40.
windstilte door de kracht der stoom’.
In Zaltbommel vroeg molenaar Blom een vergunning voor plaatsing van een
stoommachine ‘om reden het nog al te dikwijls voorkomt met stilte de molen niet
kan malen, als dan aan de broodbakker, en andere inwoonders een groot ongerijf
41.
veroorzaakt...’. Ook korenmolenaar Moens te Delfshaven deed eenzelfde soort
aanvrage in 1857 ‘waardoor hij zich in de gelegenheid zou zien gesteld om bij
42.
windstilte voort te kunnen gaan tot het fabriceren van meel’. Deze stoommachine
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bleek ‘meermalen in de behoeften veroorzaakt door windstilte (te) kunnen voorzien’,
43.
aldus het gemeenteverslag van Delfshaven.
Provincies, gemeenten en Kamers van Koophandel bevestigden en ondersteunden
in hun verslagen her-
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haaldelijk de argumentatie van de stoommolenaars. Het verslag van de Kamer van
Koophandel stelde dat de belangrijkste reden voor de oprichting van een
stoomkorenmolen in Groningen in 1852 was ‘de op sommige tijden heerschende
windstilte, die meermalen in de stad eenige belemmering in het malen van meel
44.
voor de bakkers heeft doen ondervinden...’. De gemeente Vlissingen meldde
eveneens van de stoomkorenmolen ‘welke gedurende een aanhoudende windstilte
45.
vele diensten heeft bewezen’. In Sliedrecht adviseerden burgemeester en
wethouders in 1857 positief omtrent de plaatsing van een stoommachine in een
korenmolen omdat het initiatief ‘zeer nuttig en hoogst noodzakelijk voor een zoo
bevolkte gemeente als deze worden geacht, aangezien het zeer dikwijls plaats heeft
dat bij langdurige windstilte er in de gemeente werkelijk gebrek aan brood bestaat,
46.
niet tegenstaande er twee korenmolens bestaan...’ Soms vervulde de stoommolen
alleen een funktie in windstille perioden, zoals de molen van Krabbenberg en Harbers
te Lichtenvoorde die ‘alleen maalt wanneer windstilte verhindert de windkorenmolens
47.
te gebruiken’.
Toch stond het windmolenbedrijf niet geheel hulpeloos tegenover windstille
perioden. De molenaar werkte bijvoorbeeld met voorraden en afspraken over
levertijden, waarmee de problemen gedeeltelijk voorkomen konden worden. De
korenmolenaar kreeg ook, bij uitzondering van de wereldlijke èn geestelijke
autoriteiten toestemming om op zondag te malen. Het nachtmalen kwam eveneens
voor. Er werd gemalen als het waaide, vooral tijdens de oogsttijd of na windstille
perioden. De molenaar werkte dan uren, dagen, nachten soms een week met zo
weinig mogelijk onderbreking door. Het bezorgde de molenaar een ongeregeld,
zwaar en moeizaam bestaan: ‘Het molenaarsleven heeft God ons gegeven. Maar
48.
het malen bij nacht heeft de duivel bedacht’. Toch had het nachtmalen enige
voordelen. Het werkte rustiger en de wind was veelal regelmatiger. Bovendien gaf
het het beroep een zekere romantiek. Doorgaans kon de molenaar op deze wijze
de door windstille perioden ontstane achterstand wegwerken. Slechts buitensporige
lange perioden met weinig of geen wind leidden tot een stroom van klachten bij de
ondernemers en hun klanten. Juist in deze periode kon de stoomkorenmolenaar
(tijdelijk) zijn slag slaan: ‘De windkorenmolens hebben veel door de windstilte
geleden, ten gevolge waarvan de stoom-korenmolen voortdurend, zowel voor bakkers
uit deze als uit andere plaatsen veel werk heeft gehad, en gelukkig in die dringende
49.
behoeften kan voorzien’.
In sommige streken kende men nog als alternatief de waterkorenmolens, maar
zo stelden Krabbenberg en Harbers in hun vergunningsaanvraag voor een
stoommachine ‘...de naastbijgelegene watermolens (zijn) eeneneenhalfuur verwijderd,
en nog niet ten allentijde van water voorzien..., zoo dat men zich dikwijls twee en
50.
een half uur moet verwijderen, om het nodige meel te erlangen’. Watermolens
waren plaatsgebonden en hadden te lijden onder droogte. Ook korenmolenaar Vels
te Doetinchem merkte in zijn aanvrage op dat ‘bij windstilte en lage waterstand, de
ingezetenen dikwijls gebrekkig soms gedurende langen tijd in het geheel niet kunnen
51.
worden geriefd...’.
Een windmolen kon niet alleen gehinderd worden door windstilte, maar ook door
obstakels in de omgeving. Zo was de windmolen van Kleve en Kerkhofs te Hengelo
(Gld.) ‘zoodanig met boomen...omgeven, die steeds meerdere belemmering in het
52.
geregeld gemaal veroorzaken...’ dat zij met stoom wilden gaan werken. De Haagse
korenmolenaar Estor vroeg eveneens toestemming voor de plaatsing van een
stoommachine, daar zijn molen ‘hoe langer hoe meer door eene reeks van gebouwen
omsingeld en ingesloten [is], die daaraan alle kracht als windmolen dreigen te
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benemen. Reeds tegenwoordig kan niet meer, zoo als vroeger met drie of vier, maar
53.
slechts met één of twee steenen gemalen worden...’.

Veranderingen in de bedrijfsvoering
De ambtelijke formaliteiten die het molenbedrijf omgaven, verhinderden echter een
werkelijk optimale benutting van een stoomwerktuig. Malen tussen zonsondergang
en zonsopkomst mocht slechts bij uitzondering - ook Cantillon had steeds verzoeken
moeten indienen. Het graan moest nog steeds zak voor zak worden verwerkt,
formulieren en ambtenaren bleven het maalproces begeleiden. Totdat aan dit
systeem een einde kwam (op 1 januari 1856), lag het enige, maar belangrijke
voordeel van stoom in de onafhankelijkheid van de natuurelementen. De ondernemer
had echter ook een aantal problemen te overwinnen. Allereerst moest de
stoominstallatie aangeschaft worden. Stoomketels en stoommachines bestonden
in alle soorten en maten. De plaatsing vereiste afstemming van het drijfwerk, de
pijpleidingen, de fundamenten, etc. op de bestaande situatie. Het plaatsen van een
stoominstallatie kon men vergelijken met constructiewerk, waarbij een ontwerp werd
gemaakt toegesneden op de plaatselijke behoeften, eisen en omstandigheden. Dit
was doorgaans het werk van de machinefabrikant.
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Na plaatsing moest de installatie bediend en onderhouden worden, meestal door
de molenaar zelf of zijn knecht, die daarvoor een korte opleiding kregen van de
machinefabrikant. In de Haarlemse stoom-rijstpelmolen ‘Het Anker’ werkte ene
Willem Beijer, die volgens de Amsterdamse machinefabriek Schutte & Weiler
voldoende ervaring had met het ‘dirigeren van het werktuig.’ Eenzelfde aanbeveling
konden zij ook geven voor de machinist die op de stoomkorenmolen ‘De Vriendschap’
54.
in de hoofdstad kwam te werken. Het kostte enige tijd om de specifieke
hoedanigheid van een stoominstallatie te leren kennen. Maximaal rendement van
de machine, optimaal gebruik van de installatie en minimaal gebruik van steenkool,
smeermiddelen, stoom en materialen verkreeg de stoommolenaar door de ervaring
en het omgaan met de installatie. Een andere kwestie was de optimale benutting
van de produktie. Een graanmaalderij met stoom (eventueel in combinatie met wind)
moest meer produceren om te renderen, en daarmee ontstond een afzetprobleem.
Een uitbreiding binnen de lokale markt was beperkt mogelijk, daar het stoombedrijf
nauwelijks een lagere prijs kon bedingen. Verdringing van de windmolen was niet
haalbaar, aangezien het windmolenbedrijf in veel gevallen concurrerend kon blijven
produceren. De ondernemer moest dan afzien van een optimale inzet van de
stoommachine of op zoek gaan naar nieuwe, maar onzekere markten. Het
gemeenteverslag van Groningen meldde

De windkorenmolen ‘De Vier Winden’ uitgerust met stoom als hulpkracht.
Let op de vonkenvanger op de schoorsteen ter bescherming van de rieten kap van de molen.
De molen stond in Terbregge (gemeente Rotterdam). De opname is vermoedelijk van
omstreeks 1900.

bijvoorbeeld in 1856 dat de stoomkorenmolen zijn omzet zag toenemen: ‘Vooral
van buiten de gemeente wordt er veel gebruik van gemaakt, zoodat deze
55.
onderneming hoe langer zoo meer gewenschte resultaten begint op te leveren’.
De wind- en stoomkorenmolen te Lienden bleek een groot succes vooral bij windstilte.
‘Niet alleen ingezetenen dezer gemeente, maar ook die van ver verwijderde
gemeenten bragten hun koren naar dezen molen waardoor in sommige dier dagen
56.
tot 200 mudden toe, vermalen werd’. En over de stoomkorenmolen te Assen werd
57.
opgemerkt dat die ‘voor een groot deel tot uitvoer buiten de gemeente’ werkte.
Een laatste punt vormde het verkrijgen van toestemming om een stoomwerktuig te
plaatsen. Voordat de ondernemer daartoe een vergunning kreeg, moesten de
bewoners van de onmiddellijk aangrenzende percelen gehoord worden. Herhaaldelijk
brachten zij ernstige bezwaren in, variërend van overlast door rook, lawaai, stank
en trillingen tot angst voor ontploffing, brand en ziekte. Bezwaarlijk was ook de
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schade die men ondervond door waardevermindering van onroerend goed en hogere
verzekeringspremies.
Meestal werd de vergunning toch verstrekt, omdat volgens de bestuurders de
stoommachine een belangwekkende innovatie was voor stad en regio.
Van de andere kant erkenden zij in meer of minder mate de bezwaren. Meestal
trachtten zij uit dit dilemma te komen door het stellen van voorwaarden
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bij de verstrekking van de vergunning, zoals het verhogen van de schoorsteen, de
plaatsing van vonkenvangers in de schoorsteen en van condensors achter de
stoomverhitters. Bij hoge uitzondering weigerden zij een vergunning.
Voor het explosiegevaar en de veiligheid van de stoomketel lag de situatie anders.
Daarvoor bestonden afzonderlijke strenge wettelijke voorschriften, waarvan de
uitvoering sinds 1855 nauwgezet geschiedde door de Dienst van het Stoomwezen.
De ondernemer diende zijn ketel te registreren, regelmatige keuringen door de
overheid toe te laten, opgedragen reparaties uit te voeren en afgekeurde ketels
buiten werking te stellen. Ernstige nalatigheid betekende intrekking van de vergunning
58.
totdat de vereiste voorzieningen waren getroffen.
Een stoomkorenmolen was in een aantal opzichten een innovatie met een beperkte
betekenis. Stoom was slechts het substituut voor de krachtbron, met name voor de
wind. De nieuwe drijfkracht zorgde niet voor een duidelijke verlaging van de kostprijs
of een opmerkelijke verhoging van de arbeidsproduktiviteit. De stoomkorenmolen
had vooral gevolgen voor de planning van de produktie en de levering van het meel:
hij bracht meer zekerheid. De stoomkorenmolen leidde niet tot een metamorfose
van de graanmaalderij.
In de eerste helft van de negentiende eeuw was echter in het buitenland een heel
ander molenbedrijf ontstaan. Deze ontwikkeling ging aan Nederland nagenoeg
geheel voorbij. Slechts enkele waarnemers maakten er melding van, zoals S.A.
Bleekrode, destijds arts in Groningen, die in 1844 een uitvoerig overzicht gaf van
59.
de nieuwste methoden in de graanmaalderij.

De afschaffing van de accijns op het gemaal
In februari 1854 kreeg de Tweede Kamer een wetsontwerp voorgelegd waarvan
een aantal Kamerleden met verbazing kennisnam. Volgens dit voorstel zou een
eigenaar van een molen of maalbedrijf Koninklijke ontheffing kunnen krijgen van
enkele bepalingen uit de Wetten betreffende de accijns op het gemaal van 1833 en
1847. Hij zou dan tarwe mogen malen, builen, hermalen, zo vaak hij wilde, Dat meel,
dat zuiverder was en een hogere handelswaarde had, mocht hij zelf verhandelen;
hij mocht er zelfs een aanzienlijke voorraad van aanhouden.
Kortom, het wetsvoorstel betekende een grote wijziging ten opzichte van de
bestaande situatie. Uitdrukkelijk was het de bedoeling van de Minister van Financiën
om hiermee de weg vrij te maken voor grote meelfabrieken zoals die op dat moment
al in het buitenland bestonden. Daar werd ‘meer deugdzaam’ tarwemeel gefabriceerd,
dat ook op lange zeereizen houdbaar bleek. Zowel de Nederlandse nijverheid als
de landbouw zouden erbij gebaat zijn als de wetgever zulke bedrijven niet meer
principieel verbood, redeneerde Minister Van Hall. De verbazing van de Tweede
Kamer gold vooral het plotselinge van het voorstel. Vervolgens vroeg men zich af
wat de regering er werkelijk mee beoogde.
Het eerste was eenvoudig duidelijk gemaakt. Vooral vanuit Amerika was sinds
drie jaar een toenemende aanvoer van hoogwaardig tarwemeel naar Nederland
geconstateerd. In Amerika en andere landen bestonden fabrieken die tarwe maalden
op een manier die in Nederland ondenkbaar was: windmolens waren er niet voor
geschikt en de Nederlandse wet verbood een dergelijk produktieproces waarvoor
grootschaligheid en herhaalde maling van een partij graan essentieel was. De
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Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid had de regering erop
gewezen hoezeer de wet dus de vrije ontplooiing van de industrie belemmerde.
Door een onverwachte gebeurtenis belandde deze kwestie niet onderop een
ambtelijke stapel, zoals Van Halls opvolger dr. A. Vrolik uitlegde:
‘Zoo als uit de Memorie van Toelichting blijkt, bestaan deze [meel]fabrieken in het
60.
Hertogdom Limburg op geadmodieerd terrein [namelijk in Sittard, waar een speciaal
belastingsysteem gold, HL/MB]. Zoo als men ook weet staat Maastricht onder de
heerschappij van de gewone wet op den accijns en is derhalve geen geadmodieerd
terrein. Nu heeft men in Maastricht, op zeker eiland in de Maas, eene fabriek opgerigt
met het doel om meel in het groot te produceeren. De oprigters dier fabriek, niet
genoeg gelet hebbende op eene wijziging in onze wetgeving, waardoor zij van een
vroeger verkregen regt geen gebruik meer konden maken, zijn dadelijk gestuit op
de moeijelijkheden van de wet op den accijns. Zij konden dus niet voortgaan, en
hebben zich tot de Regeering gewend met het verzoek, dat - in verband met de
veelvuldige aanvragen, ook van elders ontvangen - de Regeering mogt overgaan
tot het aanbieden van eene wet ter wijziging van den accijns op het gemaal. De
Regeering heeft gemeend aan dat verzoek te moeten voldoen. En hoe is zij nu te
werk gegaan? De Regeering heeft niet die wet in hare bureaux laten maken door
ambtenaren, onbekend met de inrigting en de behoeften der fabrieken die men op
het oog had; zij heeft een bekwaam hoofd-ambtenaar gezonden, ten einde met de
inrigting van zoodanige fabriek in loco bekend te worden. Die ambtenaar heeft zich
dus kunnen overtuigen van de behoeften van zoodanige fabriek, de Regeering
dienovereenkomstig kunnen inlichten en haar vervolgens bijgestaan, ten einde een
ontwerp te vervaardigen volgens hetwelk, in verband met de
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bestaande wet op den accijns van het gemaal, zoodanige fabriek zou kunnen
61.
werken.’
De discussie die zich naar aanleiding van het wetsontwerp ontspon, draaide om de
volgende punten: beoogde de regering hiermee de principiële discussie over de
algehele afschaffing van accijns op meel en andere eerste levensbehoeften op de
lange baan te schuiven? Wat moest er worden van de tientallen molenaars die per
adres, net als een aantal Kamers van Koophandel, hun bezwaren tegen dit
wetsontwerp hadden geuit?
Inderdaad werd in dit ontwerp met geen woord gerept over accijnsafschaffing.
Het was vanzelfsprekend dat de nieuwe fabrieken net als de windmolens onder
permanent ambtelijk toezicht bleven staan, zij het dat de administratieve afwerking
versoepeld was. Het Kamerlid Thorbecke zag ook deze wet als de botsing tussen
accijnzen en ‘de eischen van eene steeds vooruitgaande nijverheid. Ik heb die
botsing met groot genoegen ontwaard en zal mij verblijden, zoo de accijnsen in dien
62.
strijd de nederlaag hebben.’ In het oorspronkelijke wetsvoorstel van 1854 was
eigenlijk alleen gedacht aan meelfabrieken die voor de buitenlandse handel werkten.
Indië werd voor een belangrijk deel vanuit Amerika van tarwemeel voorzien, en bij
een gewijzigde wet zouden ook Nederlandse meelhandelaren daarheen kunnen
exporteren. Het leek de Minister onwaarschijnlijk dat de plaatselijke molenaar enig
nadeel zou ondervinden. Die zou gewoon blijven werken onder de bestaande wet
van 1833, met al zijn restrikties. Als hij zou willen, kon hij altijd een ontheffing vragen
en zijn bedrijf volkomen anders inrichten.
Enkele maanden eerder was al wel voorzichtig de mogelijkheid ter sprake gebracht
van lastenverlichting voor de minvermogenden door afschaffing van accijnzen, maar
de regering wees er nu vooral op dat meelfabrieken goedkoper en beter meel konden
leveren. Dat effect was nog onbewezen, vond de Kamer, en een dergelijke
prijsverlaging van brood mocht geen reden zijn om de fundamentele en brede aanpak
van het accijnsvraagstuk uit te stellen.
Een dergelijk debat werd in juni 1855 geopend. Ter tafel lag een voorstel om de
hele accijns op het gemaal af te schaffen. De regering baseerde deze ingrijpende
wetswijziging op de algemene toestand van de staatsfinanciën, die voor het eerst
sinds decennia bijna rooskleurig mocht heten. Onder die omstandigheden leek een
lastenverlichting haalbaar: de eerste levensbehoeften, dus meel, konden
langzamerhand belastingvrij verklaard worden. Tien volle dagen vergaderde de
Tweede Kamer en bezag het voorstel in al zijn complexiteit. Want tegenover de
derving van inkomsten uit accijnzen moesten andere belastingverhogingen staan,
die echter weer niet te zwaar mochten drukken op de grote groep van
‘minvermogenden’ die men nu juist trachtte te ontzien. Als grote winst voor de
nijverheid werd in elk geval aangemerkt dat eindelijk de molenaars verlost zouden
zijn van de ‘vexatoire surveillance’, het kwellende toezicht van slechtgeluimde
commiezen met hun formulieren. Het molenbedrijf, de graanhandel, de meelhandel
en ook het bakkersbedrijf zouden nu in vrijheid kunnen groeien, waarvan het
broodetende volk alleen voordeel kon hebben. De wet werd aangenomen en zou
63.
ingaan op 1 januari 1856. De enige die aan molenaars nog beperkingen kon
opleggen, was een gemeentebestuur. Bij de nieuwe wet was het aan elke gemeente
zelf overgelaten om op eigen kosten de bepalingen van de wet van 1833 en de
ontheffingsmogelijkheid van de wet van 1854 te handhaven.
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De ‘mouture économique’
De oorsprong van de meelfabriek die de Minister van Financiën bij zijn wetsvoorstel
van 1854 voor ogen had, lag in Frankrijk, om preciezer te zijn in Parijs kort voor
64.
1760. De twee gebroeders Malisset ondernamen met steun van het Hôpital Général
de Paris proeven met een andere maalmethode. Het tweetal bezat een
beroepsmatige belangstelling voor verbeteringen, want de oudste was molenaar
en de ander had een grote reputatie als bakker in Parijs. Het Hospitaal verstrekte
dagelijks grote hoeveelheden brood aan zijn patiënten en was daarom geïnteresseerd
in de plannen van de Malissets. Zij zochten naar een methode om per hoeveelheid
graan meer en fijner meel te krijgen, dat een beter brood opleverde. Er werden
vergelijkende proeven gedaan met verschillende werkwijzen en inderdaad besloot
het Hospitaal in 1761 zijn eigen watermolens om te bouwen.
De nieuwe ‘mouture économique’ raakte vervolgens verbreid door Frankrijk, omdat
de regering de heer Bucquet, de nieuwe beheerder van de Hospitaalmolens,
aanspoorde om in alle grotere steden soortgelijke demonstraties te organiseren.
Bucquet werkte in 1775 mee aan een Manuel du meunier et du charpentier de
65.
moulins économiques. Ondanks de opzienbarende resultaten was de navolging
zeker niet unaniem en er was regelmatig tegenwerking van plaatselijke molenaars
en bakkers, die om uiteenlopende redenen vonden dat hun belang beter werd
gediend met de gebruikelijke maalmethode.
Het principe van de mouture économique was vooral dat van de herhaalde
bewerking. In de bestaande, Franse molens werd het meel van het iets grovere
meel en de zemelen gescheiden met een buil. Daar werd nu een tweede buil na
geplaatst, die dat wat de eerste buil opleverde aan ongesorteerd materiaal alsnog
scheidde. Deze buil was een lang-
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werpige cylinder die schuin naar beneden liep en ronddraaide. Door gaas met
aanvankelijk heel kleine, verder naar beneden steeds ruimere mazen te gebruiken,
vielen aan het begin alleen de fijnste deeltjes door de zeef en hield men aan het
eind alleen nog de grofste stukken in de buil over. De kleinste delen werden
vervolgens opnieuw gemalen en weer gebuild over fijn gaas, weer gemalen en weer
gebuild tot zelfs een derde herhaling van de bewerking. Elke builing leverde weer
een meelsoort van een iets andere kwaliteit en er ging in elk geval niets verloren
van het meel dat anders in een ongenuanceerd mengsel van zemelen en grof
maalsel tegen een lagere prijs werd verkocht. De grotere opbrengst aan fijner meel
blijkt uit Tabel 3.3, het resultaat van vergelijkende maalproeven die in 1766 in
Bordeaux werden gehouden.

Tabel 3.3: maalproeven met tarwe in Bordeaux in 1766 volgens de oude
methode en de mouture économique
mouture économique

Meel voor wit brood

oude methode
58,343 kg

Meel voor grauw brood

84,587

0,0

Meel voor bruin brood

58,190

31,634

Grove zemelen

47,482

0,0

Grove en kleine zemelen

0,0

48,829

Afval

7,222

6,119

Totaal

255,524 kg

255,524 kg

⋆

168,942 kg

Deze methode was door de herhaling van bewerkingen beduidend
66.
arbeidsintensiever. De kosten daarvan werden alleen gecompenseerd als er een
markt voor de grote hoeveelheid ‘luxe-meel’ was. Parijs had aan de vooravond van
67.
de Franse Revolutie een bevolking van ongeveerd 600.000 inwoners en behalve
de gegoede burgerij hadden ook de hospitalen en de instellingen van weldadigheid
68.
al snel belangstelling voor mooi meel. Eén van de gebroeders Malisset had indertijd
ook hun nieuwe methode aangeprezen als het middel om brood te maken voor de
armen die verstoken moesten blijven van het felbegeerde wittebrood. Met het nieuwe
‘brood voor de armen’ en de nadruk op économique wist hij langdurig de
belangstelling in hoge regeringskringen te wekken: hongeropstanden van het volk
69.
konden daarmee hopelijk worden voorkomen. Dat vooruitzicht maakte dat de
regering vanaf het begin haar medewerking verleende om in de directe omgeving
van steden als Parijs, Lyon, Rouaan, Amiens en Nantes dergelijke molens te
propageren. In 1789 schatte men dat er ongeveer 7 à 800 molens volgens de
70.
mouture économique maalden.
In de tussentijd was er ook belangstelling getoond vanuit Amerika en Engeland,
waar aan het principe nog enkele belangrijke verbeteringen werden toegevoegd.
De Franse Revolutie en het Napoleontische bewind bemoeilijkten de internationale
betrekkingen ernstig en toen in de jaren 1820 de eerste Engelse en Amerikaanse
molenbouwers naar Frankrijk kwamen, zagen de Fransen hun eigen mouture
économique terug in een sterk gewijzigde vorm, die ze sindsdien de mouture à
⋆

wit meel en witte gries
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l'anglaise noemden. Behalve een groot aantal builen van verbeterde constructie
was de moderne maalderij nu uitgerust met zuiveraars voor graan, apparaten die
tussen de verschillende maalronden het meel koelden, elevators en archimedische
schroeven die het graan en de tussenprodukten van de ene bewerking naar de
andere vervoerden.
De scheiding van zemelen en meel bij het builen werd vergemakkelijkt, doordat
tarwe die de Franse molenaars in de achttiende en negentiende eeuw verwerkten,
vrij zacht was. De schil was elastisch en werd bij het malen niet tot heel kleine
schilfertjes gereduceerd. Bij een hardere tarwesoort kreeg men veel fijnere zemelen,
die moeilijker te verwijderen waren. Omstreeks 1820 was ook daarvoor een oplossing
ontwikkeld in Pest, in het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk, waar de uiterst harde
Hongaarse tarwesoorten werden geteeld. De methode stond bekend als het
zogenaamde hoogmalen. Daarbij werden de stenen relatief ver van elkaar afgesteld,
zodat eerst de buitenste schillen van de tarwekorrel werden verwijderd. Dan werd
er gezeefd en werd de bijna schone tarwekorrel weer gemalen. Die procedure werd
herhaald met iets nauwer gestelde stenen. De Oostenrijkers gingen ook veel verder
in het builen en overmalen dan de Fransen. Er was zelfs sprake van 83 verschillende
produkten die deze molens leverden. Het allerduurst was de heel fijne, hagelwitte
‘Kaiserauszug’. Met name de bakkers die voor de Habsburgse hofhouding en de
uitgebreide adellijke kringen bakten, waren geïnteresseerd in zulke meelsoorten,
71.
waarvoor zij recepten ontwikkelden voor nieuwe broodsoorten en gebak. Het is
niet duidelijk of het hoogmalen snel elders is overgenomen, maar ook de Oostenrijkse
ontwikkelingslijn was er een van steeds verdere opdeling van het maalproces in
malen, zuiveren en hermalen.
Reeds in het begin van dit hoofdstuk is gewezen op het belang van een constante
draaisnelheid van de molenstenen voor de kwaliteit van het meel. Een constante
krachtbron was een vereiste voor de nieuwe maalderijen daar zij volstonden met
werktuigen, óók voor het mechanisch transport binnen het bedrijf. Het aantal
bewerkingen was verveelvoudigd ten opzichte van de traditionele methode, wat de
produktie ook kwetsbaarder maakte. Stilstand van de hele fabriek door gebrek aan
drijfkracht beteken-
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de een groot verlies aan produktie, terwijl het werken op ‘halve kracht’ de
produktkwaliteit nadelig kon beïnvloeden.
Dat men deze ontwikkeling niettemin in deze richting doorzette, had te maken
met de vanzelfsprekendheid van een grote, constante krachtbron. De technische
veranderingen van de achttiende en negentiende eeuw werden allemaal toegepast
in bestaande watermolens. Weliswaar kan ook het werk van een watermolen
seizoensgebonden zijn, maar de beschikbaarheid van voldoende water is minder
grillig dan de wind. Watermolenaars konden daarom hun bedrijven verder
mechaniseren en extra bewerkingen toevoegen: zij waren voldoende bekend met
de waterstanden van hun vestiging splaats om te weten, hoeveel werkbare maanden
ze per jaar hadden. In de negentiende eeuw werden her en der wel stoomwerktuigen
bij watermolens opgesteld, die alleen dienden om in noodgevallen extra water naar
72.
de waterwielen op te pompen.
De bestaande watermolens werden vaak met één of meer verdiepingen verhoogd
om de grotere hoeveelheid machines te herbergen. Het op elkaar stapelen van de
bewerkingen had bovendien als voordeel, dat het graan of de zemelen door middel
van de zwaartekracht van de ene bewerking naar de volgende werd overgebracht.
Al voor het midden van de negentiende eeuw was de buitenlandse graanmaalderij
op weg een volledige, grootschalige massa-industrie te worden. Een belangrijke
bedrijfseconomische voorwaarde voor deze technische veranderingen was, dat
dergelijke meelfabrieken een grote omzet konden maken. Dat vereiste een massale
inkoop van graan en evenzo moest de afzet van de produkten goed verlopen. In
Duitsland is te zien hoe juist de meelfabrieken werden gepropageerd om een
graancrisis met stagnerende afzet te overleven.
In de periode 1816-1824 kende Pruisen een aaneenschakeling van goede
graanoogsten, maar het was voor de graanhandelaren moeilijk geworden

Een ontwerp van Evans van een meelfabriek met detailtekeningen van verschillende typen
transportbanden. Evans was een vermaard Amerikaans uitvinder aan het begin van de
negentiende eeuw die tal van nieuwe ideeën ontwikkelde voor de graanmaalderij, deels
gepubliceerd in zijn boek The Young Mill-wright and Miller's Guide (1805). Met name ontwierp
hij verschillende middelen voor het transport van het graan en het meel in de fabriek.
Op de afbeelding wordt het graan vanuit een wagen gestort in een bak en naar boven
getransporteerd met een Jacobsladder (een eindeloze band met bakken). Vervolgens vindt
reiniging plaats met een draaiende zeef en vleugelrad, waarna het graan wordt gemalen.
Een transportband en Jabobsladder transporteren het meel naar de ‘hopper boy’ die het
meel op de vloer uitspreidt om het te laten koelen en drogen, en weer samenbrengt. Een
verdieping lager bevinden zich de builen, waar het meel naar verschillende fijnheden wordt
gesorteerd.

om nog enige winst te behalen in de gebruikelijke afzetgebieden Engeland, Spanje
en Zweden. Die landen hadden juist hun invoerrechten op graan verhoogd. Een
oplossing leek de Pruisische minister Beuth te liggen in de export van meel, waarvoor
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andere bepalingen golden. Ook zou men andere markten moeten opzoeken. Het
meest aantrekkelijk zouden Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied zijn, maar dan
moest er een prijs- en kwaliteitsconcurrentie aangegaan worden met het
Noordamerikaanse tarwemeel. Om in ieder geval de Pruisische molenindustrie op
weg te helpen werden in 1822, 1827 en 1828 vergelijkende proefmalingen met
Duitse en Amerikaanse tarwesoorten uitgevoerd. In 1827 gingen enkele jonge
molenaars op staatskosten naar verschillende Europese staten en Amerika om daar
73.
de maalmethoden te bestuderen.
De resultaten waren een snel toenemende deskundigheid en de oprichting van
grote meelfabrieken in Berlijn (1822), Dantzig, Königsberg, Stettin, Mannheim en
andere steden in de jaren dertig. Wat aanvankelijk vooral met het oog op export
was begonnen, werd langzamerhand een bedrijfstak met onder andere 840
stoommaalderijen in 1861, die ook de steden en de rest van de Zollverein van grote
74.
hoeveelheden fabrieksmeel ging voorzien. Het Duitse voorbeeld wijst verder op
een speciaal aspekt van de nieuwe meelfabrikage, namelijk de geschiktheid van
de zuiverder meelsoorten om bewaard te worden. Bij de oude maalmethoden was
over het algemeen de vermenging van het meel met zemelen en andere
ongerechtigheden de oorzaak van vroegtijdig bederf of slechte bakeigenschappen.
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De Amsterdamse Meel- en Broodfabriek
De fabriek bestond uit vijf verdiepingen. De zakken graan werden met een hijswerktuig (nr.
1) naar de bovenste verdieping gehesen en daar in de graanbak (nr. 2, vijfde verdieping)
gestort vanwaar het eerst door het verticale en dan door het horizontale gedeelte van de
graanzuiveraar (nr. 3, vierde verdieping) viel. Vandaar ging het graan voor verdere zuivering
in een waninrichting (nr. 4) terug naar de vijfde verdieping; werd het vervolgens door een
luchtstroom geleid waar het stof, kaf en doppen achter liet en kwam het als gezuiverd graan
in de voorraadkamers (nr. 5) op de derde verdieping terecht. Van de voorraadkamer ging
het graan via koperen buizen en de graantrechter (nr. 6) naar de maalstenen (nr. 7) op de
tweede verdieping. De graantrechter, een zogenaamde centrifugaal engreneur diende als
toevoerapparaat en verving de oude ‘schoen’. Zij verspreidde het graan gelijkmatig in het
steenoog. Er waren drie koppels maalstenen voor tarwe en een koppel voor rogge.
Waarschijnlijk werd met twee koppels de tanve voorgemalen en met het derde koppel de
gries overgemalen. De vier koppels lagen in een cirkel op een zware balklaag en geschraagd
door gietijzeren kolommen. Door het hart liep de ijzeren koningsspil (nr. 8) die met behulp
van riemschijven ieder van de vier molenspillen (nr. 9) afzonderlijk kon aandrijven. Om het
verhitten van het meel onder het malen te voorkomen werden de stenen met lucht gekoeld.
Het meel van de stenen verzamelde zich in het meelkanaal en werd via een
schroeftransporteur (of zogenaamde Archimedische schroef) en een elevator (of zogenaamde
Jacobsladder, nr. 10) naar de bovenste verdieping getransporteerd en in de koelkuipen (nr.
11) gestort, waarin een hark het meel aanhoudend in beweging hield. Men had de
mogelijkheid ongebuild meel op te vangen of het meel na afkoeling naar de builen te
transporteren.
Er waren twee soorten builen. Een dubbele buil (nr. 12) op de vierde verdieping voor het
builen van bloem en gries. Een tweede buil (nr. 13) op de derde verdieping voor de scheiding
van gries (om over te malen), grint, fijne zemelen en grove zemelen. Met deze produktiewijze
was men in staat om alle soorten brood te bakken of aan alle aanvragen van de bakkers te
voldoen. Menging van verschillende soorten graan en meel om de kwaliteit van het brood
te beïnvloeden was eveneens mogelijk. De stoommachine (nr. 14) dreef al deze werktuigen
aan.
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De meelfabriek in Nederland
De wetswijziging van 1854 opende eindelijk de weg voor een dergelijk
produktieproces in Nederland. Het voorstel was echter niet van belang voor degenen
die-maalden voor de binnenlandse markt. Uitdrukkelijk was bepaald dat het meel
uit die fabrieken geëxporteerd moest worden. In Utrecht zag de eigenaar van de
watermolen De Korenschoof goede mogelijkheden om nu gebuild tarwemeel naar
Indië te verkopen. Een eerste proefzending bleek naar wens en werd gevolgd door
75.
een bestelling van 112 ton van dit kwaliteitsmeel voor de marine aldaar. De
watermolen werd in 1856 voorzien van nieuwe machinerieën en een stoomwerktuig
als aanvulling op de waterkracht. Het gebouw herbergde namelijk ook nog een
wolspinnerij en een pelmolen.
De totale accijnsafschaffing bracht een werkelijke doorbraak teweeg in de
76.
toepassing van andere manieren van meel- en broodfabricage. In de zomer van
1855, juist nadat het wetsvoorstel was aangenomen, werden er al vier of vijf plannen
77.
in Amsterdam besproken. Ook in Utrecht, Deventer, Den Haag en Dordrecht
kwamen filantropen en industriëlen bijeen om te zien of er nu eindelijk een goede
en goedkope broodvoorziening voor de volksklasse kon komen. De Amsterdamse
geneesheer Samuel Sarphati had in februari 1855 het onderwerp van broodfabrieken
aangesneden in een vergadering van de Vereeniging voor Volksvlijt. In januari 1856
werden de statuten vastgesteld van de NV Maatschappij voor Meel- en
78.
Broodfabrieken. Het was een naamloze vennootschap, maar financiering van dit
project had meer weg van een collecte. Om de benodigde ƒ 100.000 startkapitaal
bijeen te krijgen, werden duizend aandelen van ƒ 100 uitgegeven en elke
79.
aandeelhouder stortte maandelijks tien gulden per aandeel. Het idee van Sarphati
en de zijnen was oorspronkelijk beperkt geweest tot een broodfabriek. Het bleek
praktischer om er ook een meelfabriek aan te verbinden en zelf de kwaliteit van het
meel te controleren. De meelhandel in Nederland was namelijk zo lang door de wet
beperkt geweest, dat er weinig expertise op dat gebied beschikbaar was, terwijl er
voor de aankoop van goed graan voldoende deskundige graanhandelaren waren
80.
om advies te geven. Warmte en drijfkracht waren in ieder geval nodig voor de
hetelucht-ovens en de mechanische kneedwerktuigen in de bakkerij; door de
capaciteit van het ketelhuis aan te passen, was er ook voldoende energie om een
meelfabriek te laten draaien. Voor de technische uitwerking van dit plan werd een
beroep gedaan op S.A. Bleekrode, die toen hoogleraar in Delft was. Een groot deel
van 1856 reisde hij langs Franse en Belgische meelfabrieken, broodfabrieken en
makers van allerhande speciale werktuigen. Hij kwam in Lyon, Parijs, Brussel, Gent;
van machinefabrikanten en uitvinders ontving hij alle informatie, hij kreeg brochures
toegezonden; de technicus die hij in dienst nam voor het installeren van het
molengedeelte, had kort daarvoor een meelfabriek in Triëst opgezet. Uiteindelijk
maakte hij met uiterste zorg een keuze uit de grote variatie aan machinerieën die
er in heel Europa verkrijgbaar waren.
De fabriek beschikte over een stoommachine van 20 pk, waarvan het grootste
81.
deel van het vermogen voor de maalderij diende. Later zou een afzonderlijke
stoommachine van 2 pk de deegmachines in de bakkerij gaan aandrijven. De
maalderij had slechts 4 à 5 mensen nodig op een totaal van ongeveer 30 werklieden
voor de hele fabriek. Een Fransman was speciaal aangetrokken als chef-molenaar
en zou een Nederlandse molenaarsknecht opleiden.
Het Amsterdamse voorbeeld vond snel navolging. In de oprichtingsakten is steeds
hetzelfde patroon herkenbaar. Soms meer dan honderd leden van de meest
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welvarende burgerij namen aandelen van ƒ 100 om fabrieken op te richten. De
Brood- en Meelfabriek te 's-Gravenhage (1861), de Delftsche en de Leidsche
Broodfabriek (beide uit 1866) leggen zich in eerste instantie toe op ‘het vervaardigen
van deugdzaam brood tegen billijken prijs.’ De Haarlemsche Brood- en Meelfabriek
82.
wilde eventueel later ook een maalderij aan het bedrijf verbinden. Toen in 1863
een groot aantal Utrechtse notabelen de NV Utrechtsche Brood- en Meelfabriek
oprichtten, was meelfabriek De Korenschoof daar ook in vertegenwoordigd met 25
aandelen van ƒ 100, en haar direkteur J.H. Schober werd commissaris van de nieuwe
83.
onderneming. Hoogst zelden kwam het initiatief van personen die voorheen
molenaar waren of een band hadden met de bedrijfstak zoals bakkers, landbouwers
of meelhandelaren. De meelfabriek in Amsterdam kon nauwelijks een fabriek
genoemd worden in de zin van concentratie van grote groepen arbeiders en
omvangrijk mechanisch vermogen. Er waren in de jaren zestig grotere, maar niet
veel grotere meelfabrieken. In de Utrechtse meelfabriek De Korenschoof werkten
in 1864 ca. 20 arbeiders en er was behalve een watermolen ook een stoommachine
84.
van 20 pk opgesteld. De Rotterdamse Meel- en Broodfabriek bezat in 1867 twee
85.
stoommachines, een van 45 pk en een van 8 pk, en 10 koppels molenstenen.
De lasten per ton graan lijken ruw geschat lager of in dezelfde orde van grootte
te liggen als bij een windmolenbedrijf, zodat het begrijpelijk is dat ‘de klagten der
koornmolenaars over mindere omvang van hun bedrijf toenemen, tengevolge der
87.
oprigting van stoommeelfabrieken’. De combinatie meel- en broodfabriek was
helemaal desastreus met name voor de lokale meel- en broodkartels, die de prijs

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

94

Tabel 3.4: jaarlijkse exploitatielasten van een meelfabriek met een
86.
vermogen van 20 pk in Amsterdam omstreeks 1860.
Personeel (machinist, stoker, chef
molenaar,
2 knechts in de maalderij,
3 knechts voor transport)

ƒ 3.600

Transport (paarden en karren)

ƒ 1.800

Fabriek (rente, onderhoud, afschrijving) ƒ 4.500
Steenkool

ƒ 2.400

Diversen en onvoorzien

ƒ 1.000
_____

Totaal

ƒ 13.300

Omzet graan

1.800 ton

Kostprijs per 1000 kg

ƒ 7,40

van het brood kunstmatig hoog hadden gehouden. In Amsterdam begon de
Maatschappij voor Meelen Broodfabrieken haar brood in 1856 met maar liefst 30%
onder de prijs van de bakkers te verkopen. De bakkers probeerden dit nog te volgen,
maar de broodprijzen van de Maatschappij bleven 10 tot soms 20% lager. Zowel
88.
het Amsterdamse brood- als meelkartel gingen hieraan ten gronde. Soms bleken
de verwachtingen ten aanzien van de economische voordelen van een meel- (en
brood)fabriek te hoog gespannen. De Vergadering van de Nederlandsche
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid (departement Deventer) kwam in 1863
na een uitvoerige discussie tot de conclusie ‘dat broodfabrieken niet die resultaten
89.
opleveren, die ervan zijn voorgesteld’. Dit gold ook voor verschillende
meelfabrieken, hoewel niet voor alle. De achterblijvende verwachtingen kwamen
aldus het Tijdschrift van de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid in 1864
‘eensdeels door het toenemend aantal der onderling concurrerende fabrieken,
90.
anderdeels door den invoer van het buitenlandsch meel...’. De buitenlandse
concurrentie werd in de jaren daarna regelmatig als oorzaak van de wisselvallige
resultaten genoemd, naast andere oorzaken zoals de hoge graanprijzen, die niet
naar verhouding doorberekend konden worden in de prijs voor het meel en het
brood. De buitenlandse concurrentie trachtte men onder meer te weerstaan door
kwaliteitsverbetering, daar bleek ‘dat de beste merken bloem...verre de voorkeur
verdienen en ook verkrijgen, boven die welke uit het buitenland worden
91.
aangevoerd’. Dergelijke maatregelen verhinderden echter niet dat de invoer van
meel met name uit Amerika, Pruissen en het Oostzeegebied mede door de
liberalisering van de graanhandel in 1855 gestaag toenam.
De minder positieve ervaringen maakten investeerders ook voorzichtig. Niet alle
pogingen om fabrieken op te richten kwamen tot een goed einde. De initiatiefnemers
tot een meel- en broodfabriek in Dordrecht slaagden er niet in om na jaren van
voorbereidingen voldoende kapitaal te werven. Zij stopten in 1865 met het initiatief
daar ‘er slechts voor ongeveer ƒ 35.000 is deelgenomen en dat er ongeveer een
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dubbel zo groot kapitaal vereischt wordt...’. In Dordrecht speelden verschillende
overwegingen een rol. Een sollicitant voor de directeursfunctie was in beginsel
bereid de vereiste ƒ 30.000 in te brengen met het accepteren van deze functie, maar
schreef dat veel afhing van ‘waar die fabriek wordt daargesteld, dat wil zeggen of
de bevolking talrijk genoeg is, of daar vele en welke soort van bakkers gevestigd
zijn, welke soort van brood aldaar voornamelijk gebruikt en tegen welken prijs
verkocht wordt; of in die gemeente accijns geheven wordt, of daar eene broodzetting
93.
of andere bakkers costuumen vigerende zijn’. Een ander zag van verder solliciteren
af, daar ‘volgens zijne bescheiden meening Dordrecht eene plaats van te kleine
94.
bevolking is om met goed succes eene meel & broodfabriek te exploiteren’.
In het laatste citaat wordt een aspect aangesneden, dat reeds bij de
stoomkorenmolen een rol speelde. Voor de fabrieken was een voldoende groot
afzetgebied van cruciaal belang. Fabrieksmeel was lang houdbaar en kon
geëxporteerd worden, maar de broodfabrieken hadden altijd te maken met de
beperkte houdbaarheid van het brood: ‘Brood moet koud zijn om niet door langdurig
geborgen-zijn in gesloten kisten te lijden. Brooze korsten worden afgeschaafd door
95.
stooten enz., enz.’. Transport en opslag van brood stelden hun beperkingen.
Vandaar dat de broodfabrieken alleen in de steden waren, waar een groot publiek
direkt van brood voorzien kon worden. Dan konden door die grote omzet ook de
hoge investeringen worden terugverdiend. Het was om een andere reden ook heel
moeilijk om het afzetgebied te vergroten naar buiten de stad: dan moest men op
afstand het monopolie van de plaatselijke bakkers breken, die er alles aan zouden
doen om hun eigen publiek te overtuigen van het minderwaardige van fabieksbrood.
Zolang de stedelijke afzet nog alleen toenam, hoefden de broodfabrieken nog niet
de boer op.

Een nieuw produkt
In de ‘slag om de consument’ speelde de prijs een essentiële rol. Bij de oprichting
van Sarphati's Meelen Broodfabriek was men zich echter ook van de smaak-voorkeur
bewust. Ondanks de filantropische achtergond van de fabriek werd het brood ‘niet
uitgedeeld maar betaald en bijgevolg had de kooper, de consument, het regt te
eischen, om naar zijne gewoonte, naar zijne smaak en naar zijne vooroordee-
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len bediend te worden; voldeed men daar niet aan, dan zou onze aanbeveling op
de onzigtbare gronden van voedzaamheid en zuiverheid weinig baten. (...) Men was
niet alléén aan het gewigt gehecht, maar ook de vorm waaronder de broodmassa
aangeboden werd, was van groote beteekenis, want wanneer de huismoeder de
uitspraak doet, “dat het schadelijk uitgesneden wordt”, dan is het vonnis in het
hoogste resort geveld. Er waren buitenlandsche broodfabrieken op die klippen
verzeild door zich òf aan al de kleine en verschillende vormen der gewone bakkerij
96.
te houden òf door ongewone vormen in te voeren.’
Kortom, bij de oprichting van een broodfabriek hoorde ook een grondige
bestudering van de plaatselijke gewoonten. Van oudsher bestond er een grote
verscheidenheid aan broodsoorten, die vooral gebaseerd was op de verschillen in
het meel dat werd gebruikt: roggemeel, tarwemeel, gerstemeel - eventueel mengsels
van deze soorten, met meer of minder zemelen. Het is echter niet zo, dat er sprake
was van een echt assortiment. De grote massa van de consumenten leefde zo dicht
bij het bestaansminimum, dat ze bijzonder weinig te kiezen hadden.
Zeker in de landprovincies was de graanhandel van geringe omvang en men at
wat er beschikbaar was aan broodgraan. De kustprovincies waren voor de aanvoer
van andere dan regionale graansoorten iets toegankelijker en in de steden waren
er groepen met een hogere levensstandaard, die zich voorkeuren konden
permitteren. De verschillen tussen tarwe- en roggeverbouwende streken zijn dan
ook herkenbaar in het broodverbruik, dat in Tabel 3.5 is weergegeven.
Men at brood van de graansoort die ter plaatse werd geteeld. De verdeling tussen
de rogge- en tarwestreken is weer te herleiden tot de bodemgesteldheid. Rogge is
een gewas dat ook op arme zandgronden nog gedijt, terwijl tarwe hogere eisen aan
de bodem stelt. Op de Hollandse en Zeeuwse zeeklei en de rivierklei van midden
Nederland werd daarom tarwe gezaaid, wat altijd een hogere marktwaarde had dan
rogge. Toch bestonden er verschillen in broodsoorten en voorkeuren die niet terug
te voeren zijn op prijsverschillen of de graansoort ter plaatse. Het Brabantse
roggebrood, van gemalen rogge, was lichter dan het grove, bijna zwarte brood dat
in Holland werd gebakken van gebroken rogge. In een deel van de Groningse
kuststrook werd dan wel sinds het einde van de achttiende eeuw veel tarwe
verbouwd, maar de boeren bleven roggebrood eten - alleen op zondag kwam er
tarwebrood op tafel.
Het verband tussen de zondag en tarwebrood verwijst naar een belangrijk aspect
van de consumentenvoorkeur: tarwe- en wittebrood golden als weelde, een teken
van welstand. Dat is overigens geen typisch Nederlands of negentiende-eeuws
verschijnsel.

Tabel 3.5: gemiddelde broodconsumptie per inwoner, per provincie,
1849-1853, in kilo's

Zeeland

tarwe
109

rogge
24

Zuid-Holland

69

33

Noord-Holland

48

45

Limburg

48

74

Utrecht

45

51

Gelderland

22

100
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Noord-Brabant

18

116

Friesland

13

76

Groningen

10

76

Overijssel

9

91

Drente

6

102

_____

_____

_____

Bron: Handelingen Staten Generaal, 1854/55, Bijlagen, p. 316.
Sinds de klassieke oudheid stond tarwe al bekend als een veel ‘edeler’ graansoort
dan bijvoorbeeld rogge. Roggebrood was iets voor de armen, of voor degenen die
zware lichamelijke arbeid verrichtten en daarvoor hun magen vulden met massief,
grof brood.
Roggebrood was het goedkope brood van het werkende volk in de Hollandse
steden, van de arme zandgrondboeren in Zuid-, Oost- en Noord-Nederland. Alleen
al doordat tarwebrood lichter van kleur was en minder massief, werd het van oudsher
geassocieerd met welstand en kwam het in de lagere klassen slechts op hoogtijdagen
op tafel. Het prijsverschil en ‘klasseverschil’ tussen de twee broodsoorten werd
overigens ook benadrukt door de plaatselijke overheden, die tot halverwege de
negentiende eeuw de broodprijzen vaststelden via de zogenaamde broodzetting.
Tarwebrood werd altijd hoger geprijsd dan roggebrood.
Het onderzoek dat de Vlissingse burgemeester H.P.J. Tutein Nolthenius in 1890
deed naar de broodconsumptie, liet zien dat zelfs in de echte tarweprovincie Zeeland
het tarwebrood duurder was dan roggebrood. Desalniettemin at in de meeste door
hem ondervraagde gemeenten de ‘werkende stand’ tarwebrood en nauwelijks nog
97.
roggebrood. Ook in Noord- en Zuid-Holland bleek die voorkeur te bestaan. In
sommige streken werd echter door de sobere werkende stand het witte tarwebrood
afgewezen als iets voor ‘fijne mensen’ of zieken, ook toen aan het eind van de eeuw
98.
die broodsoort veel algemener beschikbaar kwam.

Meel en gezondheid
Het nieuwe brood van fabrieksmeel of bloem was goedkoper en dwong in het
algemeen tot prijsverlaging. Dat was ten voordele van de minvermogen-
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Reclameplaat van de Maatschappij voor Meel & Broodfabrieken.

den, die nu meer brood konden kopen. De fabrieken lieten zich voorstaan op de
zuiverheid van het meel en op de hygiënische bakmethoden, kortom, kwaliteit voor
een lage prijs.
De Amsterdamse oprichters vermoedden dat het publiek uiteindelijk niet erg
vatbaar zou zijn voor het ‘gezondheidsargument’, maar toch speelde de fabriek een
leidende rol in de algemene kwaliteitsverbetering van brood in de steden. ‘Wie deze
volledige graanzuivering...gezien zal hebben’, aldus Bleekrode ‘zal met opene oogen
bekijken, wat zoo al in onze oude korenmolens mede gemalen, en bijgevolg ook
99.
gegeten moest worden’. Het was voor de Amsterdamse machinefabrikant P. van
Vlissingen aanleiding te vragen of ‘de verbeterde hoedanigheid van het brood niet
hoofdzakelijk het gevolg der verbeterde meelfabricatie’ was en men dus kon volstaan
100.
met een fabriek zonder bakkerij. De combinatie meel- en broodfabriek werd echter
onontbeerlijk gevonden om ook de kwaliteit van het bakken te waarborgen. Machinale
kneding was hygiënischer dan het kneden van het brooddeeg met de voeten, zoals
dat bij de bakkers geschiedde. Ook voorkwam men vervalsing van het meel. Alom
bestond de indruk dat bakkers op grote schaal met het meel knoeiden door het te
vermengen met boekweit, erwten, aardappelen, linzen, enz. of met anorganische
stoffen zoals fijne steen, porselein-aarde, zand, aluin of zelfs uiterst giftige stoffen
zoals loodwit.
Toch lagen de voordelen van de moderne meelfabricage niet zo duidelijk als de
voorstanders stelden. In 1862 publiceerde de chemicus dr. C.C.J. Teerlink een
uitvoerig artikel in het Tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering
101.
van Nijverheid over zijn onderzoek naar de kwaliteit van tarwemeel. Aanleiding
voor het onderzoek is het feit ‘dat men tegenwoordig hoort klagen dat het brood niet
meer is wat het plagt te zijn. In het voorkomen, den smaak, de voedzaamheid,
kortom in alles meent men haar achteruitgang te bespeuren’. Teerlink onderzocht
dertig monsters van meel afkomstig van bakkers in Leiden. Omtrent de uitkomst
van het onderzoek kon hij kort zijn. Er was ‘geene bij welke ik vervalsching heb
waargenomen’. Naar de uiterlijke kenmerken te oordelen ‘voldeden allen aan de
eischen, die men volgens de opgave der verschillende schrijvers aan goed tarwemeel
mag stellen’. De aard en hoeveelheid van het gluten -
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De windmeelfabriek te Breslau.
De Gronings arts S.A. Bleekrode vroeg zich omstreeks 1845 af, of ook de windmolen als
meelfabriek kon worden ingericht. Zijn antwoord was positief en hij behandelde daartoe de
‘windmeelfabriek’ te Breslau.
De windmolen bestond uit acht verdiepingen. In de eerste (bovenste) verdieping bevond
zich de molenas en de overbrenging naar de koningsspil. Op de tweede verdieping stonden
de bakken waarin de zakken met graan werden geleegd. De derde diende voor de
graanzuivering en de vierde voor de opslag van het gezuiverde graan. Op de vijfde verdieping
lagen vier koppels molenstenen. Op de zesde verdieping bevond zich het gaande werk (het
spoonviel en de rondsels) en de installaties voor de afkoeling van het meel. Daaronder
stonden op de zevende verdieping de builen. Er waren schroeven en elevators aanwezig
om afgescheiden tussenprodukten voor overmaling terug omhoog te transporteren. Op de
begane grond stonden de meelpersen en was een magazijn en kantoor aanwezig.
De molen was verder nog ingericht om graan te wassen. De molen had een ijzeren molenas
en vijf wieken. In plaats van zeilen waren er kleppen die automatisch open gingen boven
een bepaalde windsnelheid, waardoor de benutte windenergie verminderde. De molen was
door deze zogenaamde zelfzwichting in staat op eenvoudige en doelmatige wijze de snelheid
te regelen - vooral bij onregelmatige wind - zonder de molen stil te zetten en de zeilen te
zwichten. Bovendien had de zelfzwichting een tijdsbesparing tot gevolg bij het in bedrijf
stellen en het stilzetten van de molen.
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bepalend voor de bakkwaliteit - ‘leverden bij onderlinge vergelijking wel eenig verschil
op, doch de hoeveelheid was (op eene uitzondering na...) nimmer zoo gering, dat
het meel hierom afgekeurd zou kunnen worden...’. Tot slot bespeurde hij ook na
microscopisch onderzoek niets ‘dat of aan een slechte toestand of aan vervalsching
van het meel kan doen denken’.
Verder was niet iedereen even gunstig gestemd over de waarde van brood van
mooi en zuiver meel. De verwijdering van de zemelen uit het meel was volgens
verscheidene auteurs slecht voor de voeding. Over de voedingswaarde van zemelen
onstond in de negentiende eeuw veel discussie, zowel in Nederland als daarbuiten.
Men constateerde dat het gluten, een dunne laag voedzame proteïnen rondom de
102.
kern, verbonden bleef met de vermalen zemelen. Hoewel het witte brood er voor
het oog zo mooi uitzag, meenden de voedingsdeskundigen dat meel en zemelen
niet gescheiden moesten worden. ‘Om een krachtig en goed voedend brood te
hebben [zou men] door verbeterde werktuigen de geheele graankorrel dadelijk tot
103.
eene fijne en gelijksoortige meelachtige stof moeten vermalen.’ De hoogleraar
Donders stelde in 1849 reeds dat de voedingswaarde in het graan afkomstig was
van proteïne-verbindingen en dat ‘de proteïne bij rogge en tarwe hoofdzakelijk
gezeteld is in eene enkele cellenlaag die de geheele korrel omgeeft, en dat deze
laag op de meeste plaatsen met de zemelen verbonden blijft’. Hij concludeerde dan
ook: ‘Als men alzoo de tarwezemelen niet in het brood laat blijven, wordt het brood
minder voedzaam en het fijnste wittebrood is alzoo minder voedzaam dan het
104.
grovere’.
Eenzelfde mening was de gezaghebbende Duitse chemicus Justus von Liebig
toegedaan. Hij stelde dat ‘hoe witter het meel, des te meer zetmeel het bevat en is
als zoodanig alleen een vetvormer; verschillende proeven hebben dan ook geleerd,
105.
dat men bij het uitsluitend gebruik van wit brood verhongeren kan’. Maar ‘op der
menschen smaak hebben verstandsbesluiten zeer weinig invloed, en ik weet bij
ondervinding dat elk streven om de gewoonte der menschen te veranderen - ze b.v.
aan te raden om zwart brood te eten, als zij van wit houden - reeds van stonde af
aan als van zonder gevolg moet gehouden worden. Van dit standpunt uitgaande
moet eene nieuwe wijze van broodbereiding aan velen welkom wezen, welke elk
huishouden in staat stelt, om uit gewoon meel, zonder zemelen, een fraai en
smakelijk brood te bereiden, van groter voedingswaarde dan het brood uit hetzelfde
106.
meel, doch volgens eene andere methode bereid.’
Overigens waren deze publicaties niet speciaal gericht op de fabriekmatige
produktie van meel en de verfijnde bloem. Gezondheids- en voedingsdeskundigen
veroordeelden in het algemeen het scheiden van meel en zemelen, zoals dat ook
met een enkelvoudige buil in een windmolen werd gedaan.

Molenbedrijf en meelfabriek
Fabrikanten, molenaars en bakkers voerden een prijzen- èn een propagandaslag
om de gunst van de consument, waarbij smaak en gezondheid centraal stonden.
Zij waren echter niet in alle opzichten elkaars concurrenten, daar de meelfabrieken
slechts ten dele in de lokale infrastructuur pasten. Lange tijd kochten bakkers zelf
hun graan in en bleven voor het malen aangewezen op het kleinbedrijfvoor dergelijke
107.
kleine porties konden zij niet bij de fabriek terecht. De organisatie en techniek
waren in de meelfabriek niet ingericht op het afzonderlijke malen van enkele zakken
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graan. De kleine maalderij had vermoedelijk om deze reden ook minder last van de
buitenlandse meelimport. Zolang in de omgeving graan voor broodconsumptie
geproduceerd werd, moest dat hoofdzakelijk in de plaatselijke molen verwerkt
worden.
Na de afschaffing van de wet op het gemaal kreeg het molenbedrijf eveneens de
ruimte om zijn produktietechniek te wijzigen. Een graanmaalderij met wind als
energiebron kon ook het graan zuiveren en bloem produceren, zij het dat de
onregelmatigheid en de kracht van de wind het aantal mogelijke bewerkingen
beperkte. Een beperkende factor was verder de gangbare bouw en constructie van
de windkorenmolen, die zich niet leende voor grote uitbreidingen. De wieken moesten
immers ongehinderd en bij alle windrichtingen kunnen draaien. S.A. Bleekrode
besteedde in 1846 een apart artikel aan het vraagstuk ‘Kan de windmolen voor eene
108.
meelfabriek dienen?’. Hij zag zeker mogelijkheden en gaf daarbij als voorbeeld
een windmolenbedrijf in Breslau (zie de afbeelding). Met windenergie kon het
windmolenbedrijf, aldus Bleekrode, in principe dezelfde eindprodukten realiseren
als de meelfabriek met stoom- of waterkracht. Het bedrijf moest daarvoor echter op
geheel andere wijze ontworpen worden, zodat in feite sprake was van een geheel
nieuw type molen. Toen hij tien jaar later echter technisch adviseur werd van de
Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken, heeft hij schijnbaar het Breslause
windmolentype geen moment meer te hebben overwogen.
Opmerkelijk was hoezeer het windmolenbedrijf zich gedurende het grootste deel
van de negentiende eeuw nog kon handhaven. Het aantal korenmolens (inclusief
gort- en pelmolens, maar zonder de boekweitmolens) steeg tussen 1850 en 1860
van ca. 1700 tot ca. 1900 en bleef sindsdien ongeveer op dit niveau. Het aantal
stoommolens of molens die wind en stoom combineerden, was beperkt tot ongeveer
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De meelfabriek te Middelburg aan het kanaal door Walcheren, 1889.
De meelfabrieken veranderden aan het eind van de negentiende eeuw ingrijpend door een
zware crisis in de bedrijfstak.
Zij schakelden over op het malen met walsen en gebruikten geheel nieuwe installaties voor
het zuiveren, zeven en ziften. Ook deze meelfabriek in Zeeland was voorzien van een
‘moderne’ inrichting.

Briefhoofd van graanhandel en meelfabriek H. Bruyelle, omstreeks 1900.
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De molenaar, een knecht en een jongen staan hoog boven de huizen op de omloop van de
Amsterdamse molen De Gooyer.

200 in 1880, terwijl het aantal watermolens ook in deze orde van grootte lag. Wind
domineerde niet alleen binnen de kleinschalige maalderij, maar ook ten opzichte
van de meelfabrieken. Het aandeel in de totale meelproduktie, dat de tientallen
109.
meelfabrieken omstreeks 1880 leverden, is geschat op ongeveer twintig procent.
De traditionele techniek leek zich vooralsnog met verve te kunnen handhaven.
Dit is temeer verrassend daar de klassieke windkorenmolen slechts weinig ingrijpend
veranderde en dus géén opmerkelijke metamorfose onderging. Ook verbeteringen
aan de windmolen vonden sporadisch plaats. Zo werd het wieksysteem met
zelfzwichting voor het eerst in 1891 in Nederland toegepast, hoewel het principe
reeds ruime verspreiding had gevonden onder andere in Noord-Duitsland en
Denemarken. Hetzelfde gold voor de windroos op de molenkap waarmee de molen
zich automatisch in de wind zette en de regulateur van de molenstenen. Deze
uitvinding gaf een meer constante draaibeweging aan de loper en regelde de
maaldruk. Zij betekende bovendien een bescheiden arbeidsbesparing, daar de
regeling door de molenaar met de steenlichter verviel. Van toepassing in Nederland
werd nergens melding gemaakt.
De basis voor de sterke positie van het windmolenbedrijf is in het voorgaande
aangegeven. Het was economisch nog redelijk rendabel tot ver in de negentiende
eeuw in vergelijking met de stoommolen. Het was hecht verankerd in de lokale
infrastructuur met kleinschalige graanverbouwing en kleinschalige broodproduktie.
Het leverde tevens een eindprodukt dat aansloot bij het consumptiepatroon ter
plaatse. Het rogge- en tarwebrood van ongebuild of enigszins gebuild meel had de
voorkeur in het grootste deel van Nederland. Wittebrood van fijne bloem - vooral
het domein van de meel- (en brood) fabrieken - werd hoofdzakelijk in het westen,
110.
zuid-westen en in de grotere steden gegeten. Na 1880 zou de situatie in de
graanmaalderij veranderen. Het keerpunt was de agrarische crisis. De agrarische
crisis was in eerste instantie een crisis in de akkerbouw, in het bijzonder in de
verbouw van
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granen. Nederland werd overspoeld met goedkope granen, meest tarwe, vooral uit
111.
Amerika, maar ook uit Rusland en Argentinië. De verbouw van tarwe (naar
landbouwoppervlakte gemeten) liep in twintig jaar met ongeveer een kwart terug.
De verbouw van rogge handhaafde zich echter. Het molenbedrijf wist wederom de
ongunstige tijden te doorstaan. Het aantal windkorenmolens bleef constant op circa
1900 molens, waarvan ongeveer tien procent met stoomwerktuigen was ingericht.
De meelfabrieken daarentegen werden zwaar getroffen.
De meelfabrieken hadden in principe door hun ligging en hun produktieproces
van de prijsdaling van het graan profijt kunnen trekken. Zij kregen echter te maken
met een sterke toename in de invoer van meel en bloem. Daarbij speelde een rol
dat het maalproces in het buitenland een grondige verandering had ondergaan.
Buitenlandse fabrikanten waren inmiddels overgegaan op het malen met walsen in
plaats van stenen en gebruikte geheel nieuwe installaties voor het zuiveren, zeven
en ziften, zoals plansichters, trieurs en aspirateurs. Een ingrijpende reorganisatie
van de binnenlandse meelnijverheid was het gevolg. Niet minder dan 56
meelfabrieken werden tussen 1880 en 1900 gesloten, terwijl de fabricage zich in
een klein aantal (rond 1900 circa 26, waaronder zeer grote, kapitaalintensieve)
ondernemingen concentreerde, die nagenoeg de gehele binnenlandse
112.
tarwebloemproduktie in handen kreeg.
Voor het windmolenbedrijf lag in deze ontwikkeling een onomkeerbaar effect. Had
het windmolenbedrijf vóór deze tijd de produktietechniek van de fabriek in principe
kunnen imiteren, dat was nu niet meer mogelijk. De nieuwe produktietechniek
vereiste - in tegenstelling tot diverse oude fabriekmatige stelsels - een regelmatige
aandrijving. De klassieke windmolen was daartoe niet in staat.
Van de andere kant werd de positie van het windmolenbedrijf in sommige opzichten
ook verstevigd. Het nieuwe walsprocédé leende zich minder goed voor de fabricage
van roggemeel, ongebuild tarwemeel en enkele andere specialiteiten. Toch waren
dit nog steeds overheersende voorkeuren bij de consument. Het witte brood van
fijne bloem begon enigszins het rogge- en ongebuild tarwebrood te verdringen, maar
dat was een langdurig proces dat nog tot ver na de eeuwwisseling onvoltooid zou
113.
blijven. Eind negentiende eeuw werd in het noorden, oosten en zuiden van
Nederland in hoofdzaak nog roggebrood gegeten. Bovendien werd rogge door de
prijsdaling in toenemende mate voor veevoer gebruikt. Het molenbedrijf kreeg er
daarmee een belangrijke markt bij. Het kon zich op deze markten nog enkele
decennia in de twintigste eeuw handhaven, mede omdat het op grote schaal gebruik
ging maken van elektro- en verbrandingsmotoren.
H.W. LINTSEN, M.S.C. BAKKER

Eindnoten:
1. Het betreft in 1878/1879 124 bedrijfjes, waarvan 110 in Noord-Brabant. In 1850/1851 waren het
er 435, waarvan 364 in Noord-Brabant. Bescheiden betreffende de geldmiddelen, ‘Statistieke
tabellen van het patentregt over de dienstjaren 1850-1851 en 1878-1879’.
2. W.C.H. Staring, ‘Hand-graanmolens’, in: De Volksvlijt, 1856, 55-56.
3. Mededeling van P.W.E.A. van Bussel. Met name horizontale molentjes met een steenmiddellijn
van 40 cm konden fijn meel produceren. Zie ook: Gemeentearchief Dordrecht, archief van de
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4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

Commissie ter oprichting van een Meel- en Broodfabriek te Dordrecht, nr. 224, inv. nr. 2, brief
van J. Boeke aan J. Vriesendorp, 10-4-1863.
Provinciaal Verslag Zeeland, 1846.
Aan het begin van de negentiende eeuw werden in de noordelijke provincies 156 boekweitmolens
geteld. Slechts twee waren windmolens, de rest rosmolens. Dezelfde statistiek maakte melding
van 995 korenmolens, waarvan 10 aangedreven door paarden, 857 door wind en 818 door
water. F.J.B. d'Alphonse, ‘Aperçu sur la Hollande’, Bijdragen tot de Statistiek der Nederlanden,
Centraal Bureau voor de Statistiek, deel I, 544-545.
Er is bij het schrijven van het navolgende vooral gebruik gemaakt van het werk van P.W.E.A.
van Bussel, Korenmolens van ambacht tot industrie (Eindhoven 1981), een van de weinige
standaardwerken op het gebied van de oude maaltechniek.
Zie verder ook: D.J. Abelskamp, ‘Van oud naar nieuw in het malerijbedrijf’, dln. 1-9, in: De
Gelderse Molen, jaargangen 1974-1978; L. Gebuis, ‘Het malen van tarwe, van huishoudelijke
arbeid tot industrietak’, in: Samen sterk 1969; V. Mulder, ‘Van roe en rad tot loper en ligger’, in:
Van Haver tot Gort 1977, 1978, 1979; P.H.J. Trouwen, ‘Op de molen’, in: S.H.A.M. Zoetmulder
(red.), De Brabantse molens (Helmond 1973), 34-45; P.H.J. Trouwen, ‘Tussen Eendracht en
Amer’, in: idem, 46-83; W.A.G. Perks, Zes eeuwen molens in Utrecht (Utrecht 1974). A. Bicker
Caarten, De molen in ons volksleven (Leiden 1958); Gelders Molenboek (Zutphen 1969); I.J.
Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (Utrecht 1971), 64-66; H.A.
Visser, Zwaaiende wieken, over de geschiedenis en het bedrijf van de windmolens in Nederland
(Arnhem 1979); A.J. Morrenga-Stapff, Verdwenen windmolens in Zuid-Holland (Eindhoven 1979);
In de tijdschriften Gelderse Molen, Samen Sterk en Van Haver tot Gort bevatten nog meer
publikaties over de maaltechniek in het molenbedrijf.
Doordat het gluten korrelig werd. C.C.J. Teerlink, ‘Over het onderzoek van tarwemeel’, in:
Tijdschrift van de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, 1862, 257-307; hier: 296.
Ibidem, 259-260 en 293-294.
Voor het navolgende is gebruik gemaakt van: Trouwen, ‘Op de molen’, en Trouwen, ‘Tussen
Eendracht en Amer’; Perks, Zes eeuwen; Bicker Caarten, De molen in ons volksleven; Gelders
Molenboek; Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de negentiende eeuw, 64-66;
Visser, Zwaaiende wieken; Morrenga-Stapff, Verdwenen windmolens.
Een van de weinige handleidingen is Van Bussel, Korenmolens, die verscheen lang na het
hoogtepunt van het molenbedrijf. Zij dient nu vooral de geschiedschrijving en de herbeoefening
van het oude ambacht. Voor een zeer uitgebreid overzicht van de Franse molenhandleidingen
uit de achttiende en negentiende eeuw, zie de bibliografie bij S.L. Kaplan, Les ventres de Paris.
Pouvoir et approvisionnement dans la France de l'Ancien Régime, (Paris 1988) en M. Arpin,
Historique de la meunerie et de la boulangerie, 2 vols. (Paris 1948).
Zo heeft de molendwang bijvoorbeeld nooit gegolden in de stad Utrecht.
Perks, Zes eeuwen, 44.
Zie J.H. van der Hoek Ostende, ‘Concurrentie tussen binnen- en buitenmolenaars’, in: Ons
Amsterdam, 19 (1967), nr. 3, 82-89.
Gemeentearchief Amsterdam, archief Secretarie-Afdeling Algemene Zaken, 1841, nr.634, brief
van de korenmolenaars G. Rutjes, J. Jongeboer en J.C. Weers aan Burgemeester en Wethouders,
15 januari 1841.
J.L. van Zanden, ‘De introductie van stoom in de Amsterdamse meelfabricage, 1828-1855; over
de rol van marktstructuren, ondernemersgedrag en de overheid’, in: Jaarboek voor de
Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 8 (1991), 69.
Bicker Caarten, De molen in ons volksleven, 18.
Wet van 21 aug. 1822, Stbl. 36.
Wet van 29 mrt. 1833, Stbl. 3.
J.H. van den Hoek Ostende, ‘Stoomkorenmolens in Amsterdam’, in: Ons Amsterdam, 19 (1967),
370-375.
Gemeentearchief Amsterdam, Archief Secretarie-Afdeling Financiën, 1827, nr. 725, brief van
17 eigenaren aan de burgemeester van de stad Amsterdam, 13 maart 1827.
Gemeentearchief Amsterdam, archief Secretarie-Afdeling Financiën, 1827, nr. 1119, brief van
zeven molenaars aan de Koning.
Gemeentearchief Amsterdam, archief Secretarie-Afdeling-Financiën, 1827, nr. 835, brief van
de molenaars J. Beerekamp en P. Fruithof aan Burgemeester en wethouders.
Gemeentearchief Amsterdam, archief Secretarie-Afdeling Financiën, 1827, nr. 927, brief van de
commissaris over de publieke werken aan de wethouder van Financiën, 28 maart 1827.
Ibidem, 1827, nr. 926, brief van de commissaris over de stedelijke accijnzen en belastingen aan
de wethouder van Financiën, 16 maart 1827.
Ibidem, 1828, nr. 157, brief van G. Cantillon aan Burgemeester en wethouders 12 januari 1828.
Rijksarchief Noord-Holland, Provinciaal Bestuur 1814-1850, brief van de
arrondissementsinspecteur van Amsterdam aan de gouverneur 19 juni 1828, ingekomen stukken
gouverneur, inv. nr. 770, afd. Rijksmiddelen reg. nr. 217.
Gemeente-archief Amsterdam, Algemene Zaken, 1842, doss. 4605.
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27. Naar aanleiding van de publicatie van een eerdere versie van deze innovatiestudie (H. Lintsen,
Molenbedrijf en meelfabriek in Nederland in de negentiende eeuw, (Den Haag 1989)) verscheen
een uitvoerige reactie van J.L. van Zanden, ‘De introductie van stoom in de Amsterdamse
meelfabricage, 1828-1855. over de rol van marktstrukturen, ondernemersgedrag en de overheid,’
in: Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 8 (1991), 63-80. Zijn kritiek is in
deze en de volgende paragraaf verwerkt.
28. Van Zanden, ‘De introductie van stoom’, passim.
29. Ibidem, 76.
30. Ibidem, 76.
31. Ibidem, 76.
32. Van den Hoek Ostende, ‘Stoomkorenmolens in Amsterdam’, 370-375.
33. Gemeentearchief Amsterdam, archief Secretarie-Afdeling Algemene Zaken, 1837, nr. 7598,
brief van de korenmolenaars H.K. Harreveld en D. v.d. Made aan Burgemeester en Wethouders
(niet gedateerd). Gemeentearchief Amsterdam, Archief Secretarie-Afdeling Financiën, 1827, nr.
725, brief van 17 eigenaren aan de burgemeester van de stad Amsterdam, 13 maart 1827.
34. De omstandigheden waren in dat jaar ook nog gunstig, daar de aardappeloogst was mislukt en
diverse voedingsmiddelen duur waren in verhouding tot tarwe en rogge. Gemeenteverslag
Amsterdam 1843.
35. Het gaande werk of het gangwerk is het samenstel van spillen, wielen of raderen en assen die
de molenstenen of de machines aandrijven (Van Bussel, Korenmolens, 96).
36. Gemeenteverslag Zevenaar 1858.
37. Gemeenteverslagen Leeuwarden 1852 en 1853.
38. Provinciaal verslag Friesland 1857.
39. Provinciaal verslag Friesland 1853.
40. ARA, Provinciaal Bestuur Zuid-Holland 1850-1945, minuut besluiten GS met bijlagen, inv. nr.
658. Brief van Van der Hoogt 13 december 1853, no. 39.
41. Rijksarchief in Gelderland, archief Gedeputeerde Staten, Nijverheid, inv. nr. 2505 107/1, request
van L. Blom, oktober 1858. Een ander voorbeeld in Gelderland betrof grondeigenaar Mr. A.
Boxman te Gorinchem die ook een stoommachine wilde in ‘zijnen steenen windkoornmolen...ten
einde bij windstilte de burgerij des te beter te kunnen gerieven...’ (Ibidem, 2505, brief van A.
Boxman aan GS, 6 oktober 1852 Gorinchem).
42. ARA, Provinciaal Bestuur Zuid-Holland 1850-1945, minuut besluiten GS met bijlagen, inv. nr.
658, request van Moens, 21 april 1857, no. 15.
43. Gemeenteverslag van Delfshaven 1859.
44. Verslag Kamer van Koophandel Groningen over 1852. Het gemeenteverslag van Groningen
voegde daar in 1853 aan toe, dat ‘de nieuw opgerigte stoomkorenmolen in vollen gang (is)
en...vooral gedurende de windstilte in den herfst van groot nut (is) geweest’ (Gemeenteverslag
van Groningen 1853).
45. Gemeenteverslag Vlissingen 1853.
46. ARA, Provinciaal Bestuur Zuid-Holland 1850-1945, minuut besluiten GS met bijlagen, inv. nr.
728, advies B&W Sliedrecht aan GS Zuid-Holland, 3 juni 1857 nr. 12.
47. Gemeenteverslag Lichtenvoorde 1858. Sas van Gent zag haar stoommolen in 1856 eveneens
zelden werken. De molen maalde alleen bij windstilte (Gemeenteverslag Sas van Gent 1857).
48. Bicker Caarten, De molen in ons volksleven, 31. Zie voor het zware en vaak ook ongezonde
werk op de molen ook: Nijhof, Windmolens in Nederland, 75-80.
49. Gemeenteverslag van Leeuwarden 1853.
50. Rijksarchief in Gelderland, archief Gedeputeerde Staten, Nijverheid 25.05 67/1, brief van T.
Krabbenberg en H. Harberts, Exh. 22 dec. 1855, No. 12.
51. Ibidem, stad Doetinchem/1, Brief van B. Vels, 14 october 1855.
52. Rijksarchief in Gelderland, archief Gedeputeerde Staten, Hinderwet, inv. no. 16.08 54/1, brief
van H. Kleve en P. Kerkhofs, 3 maart 1856.
53. ARA, Provinciaal Bestuur Zuid-Holland 1850-1945, minuut besluiten G.S. met bijlagen inv. nr.
726, brief van Estor 12 mei 1857, no. 24.
54. Rijksarchief Noord-Holland, Provinciaal Bestuur, inv. nr. 2324 (30 dec. 1846); inv. nr. 2328 (25
jan. 1847); inv. nr. 2331 (18 feb. 1847).
55. Gemeenteverslag van Groningen 1856.
56. Gemeenteverslag van Lienden 1853.
57. D. Pas, ‘Beknopt overzigt van de ambachts- en fabrieksnijverheid in Nederland over 1869’, in:
Tijdschrift Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid, 1870, 313).
58. Een voorbeeld van intrekking m.b.t. stoomkorenmolens is niet gevonden, wel m.b.t. een
katoenspinnerij, nl. die van A. Jannink te Enschede, zie: Rijksarchief Overijssel, Provinciaal
Bestuur na 1813, ingekomen stukken 1856, reg. nr. 2270, diverse stukken.
59. S.A. Bleekrode, De nieuwste verbeteringen en uitvindingen met betrekking tot de wind- en
korenmolens, (Groningen 1844).
60. Gemeentearchief Rotterdam, archief Kamer van Koophandel, inv. nr. 64 III, doss. nr. 290, nota
van Gebr. van Stolk aan Kamer van Koophandel Rotterdam, 16 sept. 1852.
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61. Handelingen Staten Generaal, Tweede Kamer, 1853/54, 9825.
62. Ibidem, 978.
63. Stbl. 1855, nr. 103.
64. De ontwikkeling van de mouture économique in haar technische, commerciële en politieke
aspecten is uitputtend behandeld in: S.L. Kaplan, Les ventres de Paris.
65. Beguillet et Bucquet, Manuel du Meunier et du Charpentier de moulins économiques (Paris
1775).
66. Voor de twijfels omtrent de bedrijfseconomische voordelen van de mouture économique, zie
S.L. Kaplan, Les ventres de Paris, 336-337.
67. A. Husson, La consommation de Paris, (Paris 18752), 27-29.
68.
69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
87.
86.

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

98.

Ibidem, 128-129; 139-140; 150-151.
Kaplan, Les ventres de Paris, 345-352.
Arpin, Historique de la meunerie, I, 133.
P. Mohr, Die Entwicklung des Grossbetriebs in der Getreidemüllerei Deutschlands, (Berlin 1899),
22; J. Storck and W.D. Teague, Flour for Man's Bread, (z.p., z.j.), 199-204.
Voor het Franse werk op dit gebied, zie: B. Belhoste, J.-F. Belhoste, S. Benoît, e.a., Le moteur
hydraulique en France au XIXe siècle: concepteurs, inventeurs et constructeurs, (Paris 1990;
Cahiers d'Histoire et de Philosophie des Sciences, nouvelle série nr. 29).
Mohr, Entwicklung des Grossbetriebs, 26, 30.
Mohr, Entwicklung des Grossbetriebs, 282.
Gemeentearchief Utrecht, archief ‘De Korenschoof’, inv. nr. 32.
Eén voorbeeld is nog gevonden van een gemeente die gebruik maakte van de mogelijkheid om
ook na 1856 de oude wet plaatselijk te handhaven. De molenaar Teunis van Andel in Gorkum
moest speciale toestemming van de Minister van Financiën hebben om in zijn woonplaats een
echte meelfabriek met builen en zeven op te richten.
S.A. Bleekrode, ‘De Meel- en Broodfabrijk te Amsterdam’, in: Nieuw Tijdschrift, 1 (1859), 193-208.
Hier: 194-195.
Nederlandsche Staatscourant, 16 aug. 1856.
Plan tot het oprigten van Broodfabrieken [brochure door S. Sarphati en J.A. van Eijk, 1 okt.
1855].
Bleekrode, ‘Meel- en Broodfabrijk’, 196.
Zie voor de geschiedenis en de beschrijving van de meelfabriek: S. Bleekrode, ‘De meel-en
broodfabrijk te Amsterdam’, Nieuw Tijdschrift, 1 (1859) 193-208, 225-240, 277-291.
Brood- en Meelfabriek te 's-Gravenhage: Nederlandsche Staatscourant 24 mei 1861; Utrechtsche
Brood- en Meelfabriek: idem, 13 mei 1863; Delftsche Broodfabriek: idem, 11 april 1866. Onder
de 52 aandeelhouders bevinden zich vier hoogleraren van de Polytechnische School. Leidsche
Broodfabriek: idem, 26 mei 1866. Hier Leidse en Amsterdamse hoogelraren, leraren van de
HBS, de meeste belangrijke Leidse industriëlen. Haarlemsche Brood- en Meelfabriek: idem, 30
mei 1866.
Nederlandsche Staatscourant, 13 mei 1863.
D. Pas, ‘Beknopt Overzigt van de Ambachts-en Fabrieksnijverheid in Nederland over 1864’, in:
Tijdschrift Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid 1865, 388.
‘De Rotterdamsche Meel- en Broodfabriek’, in: Magazijn voor Landbouw en Kruidkunde 1867,
86-88.
Pas, ‘Beknopt overzigt’, 453.
Uitgegaan is van een stoommachine die 3 kg steenkool per uur gebruikte. De gemiddelde
steenkoolprijs was in de jaren zestig ca. 11 cent per kg. De graanmaalderij was 300 dagen van
12 uren in bedrijf. De produktie in een dergelijk type graanmaalderij lag op ca. 500 kilo tarwe
per uur.
Van Zanden, ‘De introductie van stoom’, 77-78.
Tijdschrift Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid 1863, 57.
Tijdschrift Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid 1864, 453.
Tijdschrift Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid 1870, 313.
Gemeentearchief Dordrecht, Archief van de commissie tot oprichting van een meel-en
broodfabriek te Dordrecht, inv. nr.4, commissievergadering 20 januari 1865.
Ibidem, inv. nr. 13, sollicitatiebrief van F.W. van der Putten.
Ibidem, inv.nr. 13, brief van Nolet & Zoon.
Ibidem, inv.nr. 1, brief van de directeur van de Amsterdamse Meel-en Broodfabriek aan M. van
Crayenstein, 21 juni 1863.
Bleekrode, ‘Meel- en Broodfabrijk’, 232.
B. Altena en D. van der Veen, ‘Een onbekende enquête naar broodconsumptie in Nederland in
1890’, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 12 (1986), 135-152; hier: 149 (Zeeland) en 148
(Noord- en Zuid-Holland).
J.J. Voskuil, ‘De weg naar Luilekkerland’, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de
Geschiedenis der Nederlanden, 98 (1983), 460-482.
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99. Bleekrode, ‘De Meel-en Broodfabrijk’, 225.
100. ‘Verslag van de tweede openbare vergadering van de Vereniging voor Volksvlijt’, in: De Volksvlijt,
1855; hier: 195.
101. Tijdschrift Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid, 1862, 257-387; idem, 1863, 306-361.
102. Tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid, 1851, 450-451; men citeert een
artikel van de Utrechtse hoogleraar F.C. Donders in De Nederlandsche Lancet, 4 (1849) 739-755.
103. Tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid, 1851, 452.
104. Nederlandsch Lancet, 4 (1849) 739-755. Voor een samenvatting van het artikel van F.C. Donders
zie: ‘Welke deelen van den graankorrel voeden het meest’, Tijdschrift Nederlandsche Maatschappij
van Nijverheid, 1851, 450-451.
105. L. Mulder, ‘Ons dagelijksch brood’, Tijdschrift Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid 1869,
p. 228-233.
106. L. Mulder, ‘Nieuwe wijze om brood te bereiden volgens Justus von Liebig’, in: Tijdschrift van de
Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid (1869), 52.
107. Zie bijvoorbeeld: Perks, Zes eeuwen molens in Utrecht, 158.
108. Bleekrode, ‘Kan de windmolen voor eene meelfabriek dienen?’, in: De Volksvlijt 1856, 1-11.
109. J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, (Nijmegen 1976), 221; De
Molenaar, 1901, afl. 2.
110. Voskuil, ‘Luilekkerland’, 461.
111. J.L. van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende
eeuw 1800-1914 (Wageningen 1985), 248.
112. De Jonge, De industrialisatie in Nederland, 221-222.
113. Voskuil, ‘Luilekkerland’, 465.
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Het interieur van een Friese melkkelder. De melk staat in de grote platte vleuten (vloten) of
aden, waarbij de room - op natuurlijke wijze - boven komt drijven. De boerin schept met een
schotel de roomlaag af, de boer draagt een vloot met afgeroomde melk naar de kaasketel.
Rechts door de deuropening is de karnton nog zichbaar. Temperatuur en windvang zijn
enigszins te regelen door de blinden voor de kleine kelderramen. Het kleine vat op de
voorgrond is een botervat, daarachter staan melktonnen. De vloten worden ondersteund
door pijpbeenderen (links en rechts op de voorgrond).
Schilderij van Ids Wierdsma, ca. 1920.
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4
Boter
Een nieuw kenmerk in het landschap
Zuivelbereiding op de boerderij
De Nederlandse boterhandel
Botervervalsing
Ontwikkelingen in Denemarken
De Commissie-Pasma
Zuivel en onderwijs
De praktijk van een zuivelleraar
De positie van de boerin
Fabrieken in Noord-Nederland
Zuivel in Zuid-Nederland
De keuze tussen alternatieven

Een nieuw kenmerk in het landschap
Boter was eeuwenlang een produkt van de boerderij, voor eigen gebruik en om te
verhandelen. In de negentiende eeuw was boter voor boerinnen een ruilmiddel
waarvoor ze bij winkeliers in de stad of het dorp een lap stof, koloniale waren of
dagelijkse benodigdheden konden krijgen.
De veerassen in de traditionele weidestreken, Friesland en Noord- en Zuid-Holland,
waren van oudsher bekend om hun grote melkgift; de veehouderij had zich daar
speciaal toegelegd op het maken van boter en kaas, produkten die verkocht werden
op markten die ver van de boerderijen verwijderd lagen. Deze zuivelgebieden hadden
van oudsher hun eigen specialiteiten. Op de Noord- en Zuidhollandse boerderijen
werd vooral kaas gemaakt, de Friese boerinnen waren internationaal gerenommeerde
botermaaksters. Tegenwoordig nog is bij de grote Friese boerderijen aan de koele
noordkant van het gebouw de melkkelder te herkennen. Dat was tot in deze eeuw
bij uitstek het domein van de vrouwen. Het eigenlijke boter- en kaasmaken was het
werk van de boerinnen, hun dochters en de meiden op de boerderij. Maar aan die
positie van exclusieve, ambachtelijke deskundigheid is een eind gekomen. De
oorzaak daarvan is evenzeer herkenbaar in het landschap: het gebouw met de hoge
laadstoep en de schoorsteen, de boterfabriek. Omstreeks 1900 stond er wel een in
bijna elk dorp in Friesland. De moderne fabriek werd het middelpunt voor de
melkveehouderij. Dat was ook het geval in streken waar zuivel een veel minder
grote plaats innam. Ook in honderden dorpen in Gelderland, Brabant en Limburg
verschenen rond de eeuwwisseling gebouwtjes waar tweemaal daags de melkbussen
van een platte wagen werden overgeladen op het kleine bordes.
Deze fabrieken zijn het symbool geworden voor een belangrijke verandering in
de Nederlandse landbouw. De oude taakverdeling op de melkveebedrijven begon
te verdwijnen, boterproduktie werd in korte tijd een onmisbare bron van inkomsten
in streken die tot dan toe niets met zuivel van doen hadden gehad. Voor de
landbouworganisaties vormden die fabrieken de ingang waardoor zij hun ideeën
over verandering en verbetering konden laten doordringen op de boerderijen waar
tradities zo lang gekoesterd waren.
In dit hoofdstuk staat de boterbereiding in de oostelijke helft van Nederland
centraal; aan de zo belangrijke melkveegebieden in West-Nederland zijn vrijwel
geen voorbeelden ontleend. Alleen al het gebied van Friesland tot Limburg gaf zulke
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grote regionale verschillen te zien, zowel in de ‘traditionele’ periode als daarna, dat
ze als uitersten op de schaal mogen gelden. In de gebieden is gekeken naar de
manier waarop men gebruik ging maken van nieuwe technische mogelijkheden.
Alleen al omdat de uitgangssituaties zo sterk regionaal verschilden, werd niet elke
vernieuwing overal als een redmiddel omarmd. Immers, het merendeel van die
veranderingen was afkomstig uit het buitenland, waar zij ontwikkeld waren in
samenhang met de ginds bestaande situatie. Daarmee stonden de landbouwers
voor de principiële vraag: moeten wij onze werkwijze, onze bedrijven, onze vormen
van samenwerking aanpassen aan een techniek, of zoeken we naar veranderingen
die bijna naadloos aansluiten bij datgene wat wij van oudsher belangrijk vinden?

Zuivelbereiding op de boerderij
Elk jaar in de loop van april of mei kalfden de koeien in de Nederlandse
melkveestreken, één kalf per
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koe. De eerste paar weken na de geboorte was alle koemelk voor de jonge dieren
bestemd, maar daarna greep de boer in. De koeien werden nu met de hand gemolken
en de melk werd in emmers naar de boerderij gebracht. De kalveren werden door
mensenhand gevoed - ze kregen nog wel melk, maar afgeroomde melk: een groot
deel van het melkvet was op de boerderij achtergebleven.
Juist doordat de koeien minstens tweemaal daags werden gemolken, bleven ze
langer dan normaal melk geven. Na een maand of twee werd de melkproduktie
vanzelf minder, maar tot circa 300 dagen na de geboorte van het kalf kon de boer
zijn beesten melken. In de maand juli of augustus waren de koeien weer drachtig
gemaakt. Twee maanden voordat het kalf geboren zou worden, werd de koe niet
meer gemolken, droog gezet, zoals men het noemde, en na de geboorte begon de
hele jaarcyclus weer van voren af aan.
Koemelk bestaat uit vet, eiwitten en nog andere stoffen, waar men eind
negentiende eeuw langzamerhand de samenstelling en de eigenschappen van
leerde kennen. Sinds eeuwen wisten de veeboeren echter dat het melkvet
langzamerhand komt bovendrijven als men de melk rustig op een koele plek laat
staan. Er vormt zich een roomlaag en wanneer die wordt afgeschept, blijft er magere
ondermelk over. Met die ten dele ontroomde melk konden vervolgens de kalveren
nog goed gemest worden. Maar een koe geeft meer melk dan voor één kalf nodig
is, dus de boer hield ondermelk over. Nu was na één keer afromen nog lang niet al
het melkvet uit de melk verkregen, dus men liet de melk staan en schepte er
regelmatig de room af. 72 uur was wel het maximum dat dit afromen kon duren,
tegen die tijd was zowel de ondermelk als de room zuur geworden. De room was
ondertussen verzameld in een apart vat en als dat vol was, kon het karnen beginnen.
Room is allesbehalve vast, want ze bestaat uit kleine vetbolletjes die in melk
zweven. Om van room stevige boter te maken, werd de zure room eerst enigszins
opgewarmd en dan in de karnton gegoten. Eventueel voegde men nog een scheut
zure ondermelk toe om het geheel wat verder aan te zuren en daarmee minder
vloeibaar te maken. De room werd in de karnton geschud, geroerd of geklopt, net
zolang tot zich boterklonten vormden bovenop een laag melk die zo goed als vetvrij
was: de karnemelk. De klonten werden uit de ton geschept en dan begon de laatste
bewerking. Met de hand werd de boter op een kneedbord uitgespreid, met zout
bestrooid en gekneed. Daarmee werden de laatste resten karnemelk verwijderd en
kreeg de boter de wat zoutige smaak die goede boter ‘nu eenmaal moest hebben’,
zo meende men.
Dit is in grote lijnen de boterbereiding zoals die tot in de twintigste eeuw op
boerderijen in heel Europa plaatsvond. Maar van oudsher waren er grote regionale
verschillen. Alleen al met betrekking tot Nederland kon een ingewijde omstreeks
1880 nog zeggen: ‘Wilden wij alle bereidingswijzen mededeelen, dan konden wij
1.
wel enige boekdeelen schrijven. ’
Zo was het in de akkerbouwstreken de gewoonte om de verse melk, die dan nog
‘zoet’ was, niet te laten opromen, maar meteen een beetje zuur te maken en dan
direct te karnen. Wanneer er dagelijks maar ongeveer 50 liter melk verwerkt hoefde
te worden, was dat nog wel te doen. Omdat de concentratie van het melkvet veel
lager was dan in room, kostte het karnen meer moeite, maar het was nu eenmaal
gewoonte. In de echte melkveegebieden, zoals Friesland, zou het onpraktisch zijn
om tweemaal daags de melk van tien koeien of meer te karnen. Daar liet men dus
op natuurlijke wijze roomvorming plaatsvinden en werd de geconcentreerde room
gekarnd.
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De Nederlandse boterhandel
In de loop van de jaren '70 van de vorige eeuw bereikten steeds alarmerender
berichten de Friesche Maatschappij van Landbouw en Veeteelt: de Friese boter,
het paradepaard van de Friese landbouw, begon snel terrein te verliezen op de
belangrijkste afzetmarkten. Er dreigde een snelle kentering - de stijgende lijn van
prijzen en verkoopbare hoeveelheden vlakte af, begon zelfs te dalen. Dit was nooit
eerder vertoond, Friese boter was zo ongeveer de internationale standaard voor
kwaliteit geweest.
Sinds de zeventiende eeuw was Londen een markt geworden waarheen Friese
boter onbeperkt kon worden verkocht. Daar waren in de negentiende eeuw nog
andere en snel groeiende Engelse steden bijgekomen. Grote Friese boterhandelaren
hadden zelfs hun agenten in de belangrijkste havensteden. De afzetmogelijkheden
werden steeds ruimer doordat - naast de groeiende groep verpauperde
industrie-arbeiders - een middenklasse opkwam voor wie boter geen onbetaalbare
luxe meer was.
Om die markten te voorzien was in Friesland een netwerk van handelaren
ontstaan. Zij kochten boter op bij de boerderijen, verhandelden grotere partijen op
stedelijke weekmarkten, waar ook de boeren zelf hun waren heenbrachten, en
verscheepten botervaten met het Friese keurmerk naar Engeland. Maar aan de
reputatie van het Friese botervat leek een einde te komen, meldden de
boterhandelaren en tussenpersonen in Londen, Manchester en elders.
Kort na 1875 werden de gevolgen werkelijk voelbaar in Friesland. Daar konden
de handelaren aan de boerinnen en op de Leeuwarder botermarkt niet
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Tot 1979 vond vanuit de haven van Harlingen boterexport plaats. Hier het s.s. Heron
afgemeerd in de Willemshaven, omstreeks 1925. Dit schip, gebouwd in 1919 en eigendom
van de General Steam Navigation Comp. in Londen, voer van 1920 tot 1929 in weekdienst
tussen Londen en Harlingen. Op de voorgrond rechts de botervaatjes, daarachter zijn
werklieden bezig met het inladen van vlees, afkomstig uit een van de exportslachterijen in
Harlingen.

meer die ongekend hoge bedragen uitbetalen die kort daarvoor nog gangbaar waren
geweest. Maar in Engeland was zeker geen sprake van een prijsdaling van boter,
althans: van boter van de allerbeste soort. In hun berichten gaven de boterhandelaren
aan waar het grootste gevaar vandaan kwam. Het waren niet de traditionele
mededingers als Normandische of Ierse boter die men in de gaten moest houden.
Het tot voor kort onbetekenende Denemarken ontpopte zich als een land dat
steeds meer boter ging exporteren, boter die bovendien in korte tijd de kwaliteit van
de Friese evenaarde en zelfs voorbijstreefde.
De Friesche Maatschappij van Landbouw zag zich voor de opgave gesteld om
aan deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Men zocht en ontdekte dat er in elk
geval twee invalshoeken waren die voor nadere bestudering in aanmerking kwamen:
de werkwijze van de Friese botermaaksters in vergelijking met die van hun Deense
concurrentes én de mate van fraude in de boterhandel.
Sommigen meenden dat het vooral een kwestie was van laksheid bij de Friese
boerinnen, de botermaaksters bij uitstek. Door de hoge prijzen van de laatste jaren
waren ze zelfgenoegzaam geworden, voelden ze zich te goed om nog alle zorg aan
hun taak te besteden. Die redenering werd echter zeker niet door iedereen als
verklaring aanvaard.
De meest toegankelijke gegevens van de Leeuwarder botermarkt hebben alleen
betrekking op de maximumprijzen; daar is echter niet uit af te leiden hoevéél boter
2.
er voor die hoogste notering werd verkocht. Een sterke prijsdaling voor eerste
kwaliteit boter is pas zichtbaar in 1885. De klachten over de afnemende kwaliteit
van de Friese boter op de Londense markt dateerden echter al van minstens tien
jaar eerder. Ook het aantal vaten dat in Leeuwarden en op andere Friese
botermarkten in de categorie ‘eerste keus’ viel, was volgens waarnemers al voor
1885 teruggelopen. Dat zou dus toch op een gemiddelde kwaliteitsdaling kunnen
duiden. Het was moeilijk te geloven dat de Friese boerinnen in korte tijd en als
collectief hun ambachtelijke vaardigheden overboord hadden gezet.
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Over de veranderingen in het verre Denemarken was wel het een en ander ter
ore gekomen van de

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

106
Friese landbouworganisatie. Daar zou apart aandacht aan worden besteed, want
wellicht was een deel van die verbeteringen ook voor Friesland bruikbaar.
Maar men wist evenzeer dat, dichter bij huis, de handel niet vrijuit ging met
betrekking tot het reputatieverlies van de Friese boter.
De boterhandel die tussen botermaker en consument stond, was een lange keten.
De Friese boeren zagen slechts een deel terug van de hoge prijzen die in Londen
voor hun produkten werden betaald, de handelaren tussen de Londense markt en
de Friese boerderij roomden die winst sterk af. Het was voor de botermakers van
tevoren nooit zeker hoe de handelaren de geleverde waar zouden beoordelen en
welke prijs zij ervoor zouden geven. Die onvoorspelbaarheid had mede te maken
met de diversiteit van de boter. Want zelfs bij boter die als ‘eerste keur’ werd
aangemerkt door de handelaren, was het niet mogelijk om tien vaten bij elkaar te
brengen die qua kleur, geur, smaak, vastheid en zoutgehalte identiek waren. Boter
was geen homogeen produkt: de kwaliteit was afhankelijk van de melk en die
varieerde, weliswaar met een terugkerende regelmaat, in de loop van het jaar. De
samenstelling van de melk was afhankelijk van het voer: in het voorjaar en de zomer
stonden de koeien in de wei en aten gras, 's winters stonden ze op stal en kregen
hooi of ander voer. Uit de praktijk wisten de boeren dat de boter die zij in de
stalperiode kregen, anders van smaak en samenstelling was dan de hoogwaardige
‘weideboter’ of ‘grasboter’ uit het vroege voorjaar. Verder waren nog van invloed
het water en het zout dat werd gebruikt bij de boterbereiding en, uiteindelijk, de
3.
handigheid van de boerin.
Een voorbeeld van de praktische moeilijkheden die zich vrijwel jaarlijks bij het
botermaken voordeden, was het bitter worden van de boter. Voor dit verschijnsel
hadden de boerinnen geen afdoende verklaring. Soms was een hele partij bitter
van smaak, andere keren bleef de boter goed terwijl ze juist vreesden dat het weer
zou gebeuren. J. Rinkes Borger, schrijver van een leerboek over zuivelbereiding,
noteerde omstreeks 1883 enkele oorzaken die door de boterbereidsters werden
genoemd: de koeien hadden paardebloemen gegeten; de melkkelder heeft bij
noorden- of noordoosten wind opengestaan; de koeien graasden op land dat kort
4.
tevoren bemest was. Rinkes Borger wees erop dat volgens recente inzichten juist
een ‘jonge behandeling’ van de melk een eerste vereiste was voor goede kwaliteit.
Als de noordenwind niet erg koud was, ging het uitromen van de melk langzaam
als men het op de traditionele manier in vlakke schalen, zonder koeling, liet gebeuren.
Dat lange wachten zou volgens hem aan de boter een bittere smaak geven.
Men kon op de Friese boerderijen nauwelijks zicht krijgen op datgene wat er nu
eigenlijk vanuit de grootste uitvoerhaven, Harlingen, als ‘Friese’ boter werd
verscheept. Tekenend is wel dat er meer boter via Harlingen naar het buitenland
ging dan dat er in Friesland werd gemaakt:

Tabel 4.1: ‘Friese’ boter via Harlingen

uitvoer via Harlingen

1871
12,950 ton

1872
11,538 ton

produktie Friesland

7,873

7,438

verschil

5,077

4,100

Bron: H. Pasma, Welke zijn de oorzaken?, 7.
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Botervervalsing
‘Boterknoeierij’ was niets nieuws: al ver voor de negentiende eeuw was daar een
zekere bedrevenheid in ontwikkeld. Zowel boeren als handelaren werden in Friesland
en daarbuiten sinds de vijftiende eeuw door gewestelijke of stedelijke voorschriften
in toom gehouden. Veel van deze verordeningen waren erop gericht dat de koper
ook werkelijk kreeg waar hij voor betaald had; andere voorschriften, zoals het
verplicht gebruik van gewaarmerkte vaten van een plaatselijke markt, moesten
ervoor zorgen dat er geen boter uit andere streken op de markt kwam. Zo
beschermde men de eigen handel. Toch werd er gerommeld met het gewicht, met
toegevoegde kleurstoffen, boter uit het ene gebied werd vermengd met die uit een
ander gebied - waarvoor andere verordeningen golden -, boter werd verpakt in
ongemerkte vaten.
In 1834 richtten negentien importeurs van Friese boter in Londen zich tot hun
contactpersoon in Harlingen. Zij beklaagden zich ‘dat maar al te dikwijls in de buiken
en in het midden der vaten oude en verkarnde boter, smeer en zelfs vet van nog
minder waarde gevonden wordt, klaarblijkelijk er zoodanig ingelegd om den kooper
te bedriegen’.
Deze en andere gebreken - schimmel en onzuiverheden - maakten dat zendingen
uit Friesland vaak lager noteerden dan andere botersoorten, bijvoorbeeld uit Holstein.
In Friesland werd de klacht serieus opgenomen, en een commissie van het Vriesch
Genootschap van Proefondervindelijken Landbouw gaf kort daarna een verklaring,
maar ‘de ondervinding leert helaas! dat misleiding overal thans aan de orde van de
dag is.’
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De commissie wees op het kwaliteitsprobleem dat de kleine botermakers ongewild
veroorzaakten, een moeilijkheid die overigens minstens tot het einde van de eeuw
actueel bleef: veel boeren, vooral buiten Friesland, maakten te weinig boter om
binnen enkele dagen een standaardvat van 40 kilo mee te vullen, dus op allerlei
kleine markten werden losse kluiten van uiteenlopende kwaliteit aangevoerd. Die
diverse massa moest eerst gemengd en gekneed worden en dan werd een enigszins
‘gehomogeniseerde’, soms bijgekleurde boter door opkopers in een vat gedaan.
Dat er op zo'n vat een merk stond dat iets anders beloofde dan de werkelijke inhoud,
5.
was voor de handel zeker niet nadelig.
Toch was dit nog maar kinderspel vergeleken met de mogelijkheden die zich
voordeden, en ook ten volle benut werden, toen vanaf 1870-1871 de margarine
haar intrede deed. Weliswaar deed dit niet veel af aan de kwaliteit van echte,
onversneden eerste-keur boter uit Friesland, maar voor de reputatie van alles wat
in botervaten uit Nederland werd aangevoerd, was het slecht. De eerste jaren na
de uitvinding in 1869 door de Fransman H. Mège Mouriès was margarine niet meer
dan een vettige substantie die niet zomaar te eten was. Het was in pure vorm
absoluut geen concurrent voor boter: alleen wanneer er een hoeveelheid echte
boter aan werd toegevoegd, ontstond er iets wat men in Engeland op de markt kon
brengen. Nu was dat op zich niet zo'n probleem, zolang het voor de consument ook
maar onmiskenbaar bleef dat hij geen echte boter kocht, maar ‘kunstboter’, ‘butterine’
of hoe het ook mocht heten. En juist dàt trachtten veel handelaren en het snel
toenemend aantal ‘kunstboterfabrikanten’ in Nederland te verhullen. Veelzeggend
is ook de mededeling in het Verslag van den Landbouw in Nederland uit 1873:
‘De botermengfabrieken schijnen in bloei toe te nemen. Bij de beide met stoomkracht
werkende mengerijen te Oss, is er een derde te Grave opgericht.
Het is bekend dat men hier Noordbrabantsche boter uit de Meijerij en uit Peelland
verkneedt en met uit Duitschland aangevoerde boter vermengt, om die dan, als
Hollandsche boter, over Dordrecht en Rotterdam naar Londen te verzenden. De
echte Hollandsche boter, evenwel, gaat zoodanig verwerkt naar Engeland, dat het
nog zeer twijfelachtig is, welke van beide het meest den lageren prijs verdient waarop
de Hollandsche, in vergelijking van de Friesche, aan de Londensche markt staat
aangeschreven. De in 1874 zoozeer toegenomen invoer van boter over de
6.
Pruissische grenzen, voorziet voorzeker die Noordbrabantsche fabrieken.’
In deze mengfabrieken werden niet alleen verschillende botersoorten dooreen
gekneed. Juist in Oss waren Anton Jurgens en Simon van den Bergh sinds 1872
en 1873 begonnen met de fabricage van margarine-boter, een mengsel van boter
en dierlijke en plantaardige vetten. In de jaren '80 kreeg Nederland op de Engelse
botermarkt de reputatie van het kunstboterland bij uitstek te zijn. Het werd zelfs zo
erg, dat een boterhandelaar uit Holland, die zijn zuivere, goede boter via Rotterdam
uitvoerde naar Londen, van zijn vaste Londense groothandel het dringende advies
kreeg om elke verwijzing naar Rotterdam op de vaten achterwege te laten. Die naam
werd door de Engelse detailhandel zozeer geassocieerd met versneden boter en
kunstboter, dat er ongeacht de werkelijke kwaliteit geen goede prijs voor te maken
7.
viel. In een boekje, Über die Kunstbutterfrage uit omstreeks 1886 schreef de Duitse
chemicus dr. Rudolf Wollny: ‘Der Verpackungsraum einer grossen holländischen
Kunstbutterfabrik gleicht einem Museum für Naturbutterverpackung der
Hauptproduktionsländer Europas und gibt gleichzeitig einem Maassstab für den
Grad der Beliebtheit der einzelnen Sorten bei den Consumenten.’ Hij zag daar
Deense vaten met bekende merken, Sleeswijk-Holsteinse, Ierse, Normandische
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vaten, Engelse kisten met etiketten ‘und natürlich fehlen auch die beliebtesten
8.
holländischen Marken in ihren charakteristischen Fässchen nicht.’ Zo werd
kunstboter, weliswaar met een eerlijke factuur waarop de hoedanigheid van het
artikel stond, verscheept naar de grote Engelse steden. De groothandel aldaar
verkocht de vaten eventueel tegen een prijs die lager was dan de echte boterprijs,
maar de detaillist zag in de lagere prijs een extra winstmarge en prijsde de inhoud
van het vat volgens zijn uiterlijk: echte boter uit Holland of Friesland.
Deze knoeierijen zijn door hun omvang en door hun bedreiging voor de
Nederlandse boterexport aan het einde van de jaren '80 aanleiding geweest voor
diepgaande parlementaire discussies en een voor die tijd vérgaande wetgeving
waarbij de regering kwaliteitscriteria vastlegde die het particuliere bedrijf deels
beschermden en deels beperkingen oplegden. In die discussie werd gewezen op
het feit dat ‘kunstboter’ geen werkelijke concurrent was voor natuurboter:
‘Voordat de kunstboter in Nederland bekend was, was de natuurboter in
honderdduizenden huisgezinnen van de lagere klasse niet slechts een weelde-artikel,
maar een artikel dat bijna nooit door de huisgenooten geproefd werd. Meestal werd
er een onsje of een half onsje boter per week voor den vader alleen gekocht, omdat
deze in de werkplaats in tegenwoordigheid van de andere werklieden toch moeilijk
een boterham met stroop eten kon. (...) Aan de
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margarine-boter danken wij het, dat nu de lagere volksklasse de boterham ten minste
kan besmeren met een produkt, dat wel is waar eene kleine hoeveelheid natuurboter
bevat, maar overigens, zoo als door deskundigen en scheikundigen meermalen is
geconstateerd, zeer voedzaam is en minstens even goed verteerbaar als zuivere
9.
natuurboter.’
Het parlement boog zich over het punt dat margarine of ‘mengboter’ werd verkocht
terwijl niet heel duidelijk was dat het geen 100% natuurboter betrof. De handel in
die kunstboter was in de jaren '80 ‘geheel ingericht op bedrog, op den toeleg om
de namaak voor het origineel te doen doorgaan. Bij de fabricage bootsen reeds de
fabrikanten zooveel mogelijk smaak en kleur van boter na; bij de verpakking bezigt
men bij voorkeur den vorm van kluiten en vaatjes, voor de natuurboter vanouds in
zwang; bij het uitventen steekt men de colporteurs vaak in

Tabel 4.2: boter- en margarine-invoer in Engeland

1860

boter
vanuit
Nederland
16.868 ton

margarine
vanuit
Nederland

1865

16.259

3.802

1870

20.120

7.367

1875

16.084

11.958

1880

29.261

17.409

1884

23.073

33.428

1885

15.639

39.242

1886

18.238

42.365

1887

8.355

59.541

1888

7.875

53.005

1889

48.000 (boter + margarine)

1890

boter
vanuit
Denemarken
589 ton

18.727

42.000

1891

9.711

48.000

1892

8.566

49.000

1893

8.883

45.700

1894

8.730

44.500

1895

8.167

36.500

1896

12.300

37.600

1897

11.603

37.600

1898

12.000

41.400

1899

12.400

47.400

1900

13.000

41.000

59.000

96.000
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Bronnen: Kolom 1: (tot 1884) Croesen, Geschiedenis, 216; (vanaf 1884)
Handelingen Staten Generaal 1888/89, Bijlage 63, nr. 11; Kolom 2: Handelingen
Staten Generaal, ibidem en Statistiek van In-, Uit- en Doorvoer, Kolom 3: Croesen,
Geschiedenis, 216.
een boeren- of boerinnenpak, om het publiek toch maar in den waan te brengen,
10.
dat die lieden boter verkoopen.’
De Hollandsche Maatschappij van Landbouw nam in 1885 het initiatief tot de
oprichting van de Vereeniging tot bestrijding van knoeierijen in de boterhandel.
Binnen een jaar hadden zich hierbij ruim 900 boterbereiders en bona fide
boterhandelaren aangesloten. Eén van haar doelen was ‘te streven naar het
verkrijgen van doelmatige wetten en verordeningen’, wat inderdaad succes leek te
hebben toen de regering op aandrang van de vereniging in 1886 een speciale
commissie instelde. Het rapport van die commissie vormde de basis voor een
wetsontwerp in 1888 en de eerste Boterwet van 23 juli 1889 (Staatsblad 82),
‘houdende bepalingen tot voorkoming van bedrog in den boterhandel.’
Weliswaar was, bij gebrek aan effectieve controle, deze wet bij lange na niet
voldoende om het tij te keren, maar in de volgende jaren ging de overheid voort in
11.
de ingeslagen richting. In nieuwe wetten en regelingen werd duidelijker omschreven
aan welke criteria boter moest voldoen om als zodanig te worden verkocht, en hoe
12.
op de naleving van die voorschriften zou worden toegezien.
Met de wet van 30 september 1893 ontstond de mogelijkheid om een gedeponeerd
merk internationaal beschermd te krijgen. Voor individuele botermakers waren de
administratieve beslommeringen, de controle op inbreuk en de daarmee gepaard
gaande kosten een onoverkomelijke hinderpaal om een eigen handelsmerk te
deponeren. Als zij dat echter collectief zouden doen, wogen zulke nadelen minder
zwaar. Vandaar dat de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland in 1895
het garantiemerk ‘Nedraw’ liet vastleggen in Nederland en verschillende
13.
exportlanden.
Niettemin was Nederland, en Friesland in het bijzonder, aan het einde van de
negentiende eeuw zijn marktpositie op de Engelse botermarkt definitief kwijtgeraakt
aan Denemarken. Daar was voor in de plaats gekomen een comfortabele positie
als leverancier van margarine, zoals Tabel 4.2 laat zien.

Ontwikkelingen in Denemarken
Denemarken was erin geslaagd om in vijftien jaar tijd een absoluut leidende positie
te nemen in het grootste afzetgebied voor boter. Het was niet dat de Deense boter
tegen een lagere prijs werd aangeboden, meldden de Friese boterhandelaren, de
Engelsen waren zelfs bereid om er meer voor te betalen dan voor andere boter. Het
was blijkbaar een beter produkt, en, wat even zorgwekkend was, de Denen maakten
jaarlijks alleen maar meer van die goede boter.
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In Denemarken had zich sinds ongeveer 1840 een aantal staatkundige veranderingen
voorgedaan die een grote weerslag hadden op de Deense landbouw in het algemeen.
Tot die tijd was het staatsbestel er autocratisch gebleven en de landbouw kende er
nog veel feodale resten, zoals machtige en onaantastbare grootgrondbezitters die
hun uitgestrekte landgoederen lieten bewerken via een stelsel van verplichte
herendiensten en pacht voor het leven. In de jaren '40 kwam daar echter verandering
in. Er was een brede emancipatiebeweging ontstaan, waar ook grootgrondbezitters
aan deelnamen, die vooral de plattelandsbevolking volgens Verlichtingsidealen
verder wilde leiden naar zelfbewustzijn, zelfstandigheid. Kennis werd als basis van
vrijheid beschouwd en ook bij kleine boeren ontstond een drang naar onderwijs en
kennis. Het Deense lager onderwijs ten plattelande was al sinds het begin van de
negentiende eeuw verplicht, maar nu werd er ook een nieuw vervolgonderwijs
gecreëerd in de vorm van tientallen plaatselijke Volkshogescholen.
Met de grondwet van 1849 kregen de grote veranderingen verder gestalte. De
verhouding tussen pachters en landeigenaren werd door een reeks van nieuwe
wetten grondig herzien. De pacht voor het leven werd afgeschaft en langzamerhand,
in de loop van de jaren '50, ontstond een nieuwe groep boeren. Deze proprietaerer
hadden bedrijven die voor een deel uit eigen land bestonden en voor een deel uit
land dat op gunstige voorwaarden werd gepacht. Zo vormden zij een tussenlaag
tussen de oorspronkelijke, machtige grondheren en de heel kleine pachtboeren. In
samenwerking met veranderingsgezinde grootgrondbezitters en pachtboeren
begonnen deze proprietaerer te werken aan verbetering van de Deense landbouw
als geheel. Nieuwe werktuigen, stenen gebouwen en schuren, drainage, alles kreeg
14.
de aandacht.
Tegelijkertijd was er het Deense koninklijk streven om ten behoeve van de
landbouw wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te stimuleren. De Koninklijke
Landbouwvereniging kon in 1857 een laboratorium opzetten om kunstmest en
andere landbouwbenodigdheden te onderzoeken. Na enkele jaren richtte men hier
ook zijn aandacht op alles wat met veeteelt en zuivelbereiding te maken had. De
kennis die men aldus ontwikkelde, vond echter geen verspreiding via de
Volkshogescholen want daar werd geen praktisch of specifiek op de landbouw
gericht onderwijs gegeven. De plaatselijke landbouwverenigingen vulden deze
leemte door wintercursussen te organiseren. Zij konden daarvoor gebruik maken
van degenen die sinds de late jaren '50 opgeleid werden door de Koninklijke
Landbouwvereniging. Elke winter en zomer reisden deze ‘wandelleraren’ op verzoek
van plaatselijke organisaties

Uit het Nederlandsch Weekblad voor Zuivelbereiding en Veeteelt, 1899.
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langs de boerderijen in een streek en maakten de boeren, hun zoons en dochters
bekend met de laatste stand van zaken op praktisch èn theoretisch gebied.
In de jaren '60 begon in Denemarken een verschuiving van akkerbouw naar
veeteelt, onder meer omdat de drassige grond zich daar beter toe leende.
De ontwikkelingen werden mede gedragen door enkele grootgrondbezitters die,
ook nadat hun macht grondwettelijk sterk was ingeperkt, hun landgoederen en
kapitaal als proefterreinen gebruikten voor het algemeen belang. Een markant
15.
voorbeeld is Eduard Tesdorpf (1817-1889). Tesdorpf werkte op allerlei manieren
aan de optimalisering van de landbouw op zijn op den duur ruim 3.000

Tabel 4.3: procentuele verdeling van het uitvoersaldo van Deense
landbouwprodukten

graan(produkten)

1866-70
58

1871-74
42

1875-78
28

vee

23

32

43

boter

12

22

24

andere
veeteeltprod.

7

4

5

Bron: Skubbeltrang, Agricultural development, 185.
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Terwijl de boer staat te karmen, doet de boerin een scheut heet water bij de room.
Ets van Ids Wierdsma, ca. 1925.

ha grote bezittingen: drainage, kunstmest, vruchtwissel, stoomwerktuigen,
krachtvoer voor zijn melkvee. Als president van de Koninklijke Landbouwvereniging
(1860-1888) zette hij een adviesen onderzoeksafdeling van die vereniging op, waarbij
hij speciaal voor zuivelaangelegenheden de hulp inriep van T.R. Segelcke - die zich
in korte tijd zou ontwikkelen als een internationale autoriteit op dit gebied.
Veel anderen uit Tesdorpfs hoge sociale kringen raakten door zijn propaganda
geïnteresseerd in diens bevindingen en werkwijzen, en benutten zijn adviezen om
hun bedrijfsvoering te wijzigen. Het aantal koeien dat op deze landgoederen
aanwezig was, maakte het lonend om voor de zuivelbereiding vrouwen of mannen
geheel vrij te stellen van andere taken en investeringen te doen die de kwaliteit van
de boter aantoonbaar ten goede kwamen. Al in 1864 waren de grotere landeigenaren
begonnen met de opleiding van honderden jonge boeren en boerinnen op cursussen
van twee of drie maanden. Deze praktijkcursussen werden in 1867 uitgebreid met
een langere opleiding die de Koninklijke Landbouwvereniging organiseerde en waar
in 1869 de eerste zuivelconsulent zijn diploma ontving. Deze werd in dienst genomen
door een plaatselijke landbouwvereniging en kreeg de opdracht om met name de
kleinere boeren te helpen bij de verbetering van hun boter- en kaasproduktie. Toch
bleef de verbetering in de zuivelkwaliteit nog lang beperkt tot de grote landgoederen.
Zij waren het die voornamelijk voor de export werkten - zelfs zo sterk dat alle goede
boter werd geëxporteerd en dat voor eigen gebruik desnoods mindere boter van
anderen werd aangekocht. Van de kleine pachtboeren maakte omstreeks 1880 pas
ongeveer 30% gebruik van de nieuwe methoden, maar het aandeel van de kleine
boeren in de totale Deense zuivelproduktie was beperkt.
Onder Tesdorpf had de Koninklijke Landbouwvereniging aan veeteelt en
zuivelbereiding een grote prioriteit gegeven. Systematisch werd gezocht naar
verbetering op allerlei fronten. Dat werk werd aanzienlijk bevorderd door het
toenemend aantal excursisten en door de landbouwscholen die zich verspreid door
het land bevonden. Zij stelden onophoudelijk vragen aan de deskundigen van de
Vereniging en leverden zelf een massa empirisch materiaal uit de dagelijkse praktijk.
Deze vruchtbare samenwerking resulteerde in de verbeteringen van de Deense
zuivel waar de Friezen in de jaren '70 de gevolgen van begonnen te voelen.
De opmerkelijke verbetering in de boterkwaliteit kon veelal worden bereikt door
ogenschijnlijk weinig spectaculaire veranderingen. De landbouworganisaties en hun
leraren lieten hun cursisten zien wat er gebeurde als men hun aanwijzingen precies
opvolgde. Nauwkeurige omschrijvingen van hoe er wel, en vooral hoe er nìet gewerkt
moest worden: dat waren de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Hygiëne
bij het melken, in de stallen, in de melkkelders en bij het bewerken van de room en
de boter; controle van de temperatuur van melk en room door middel van een
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thermometer in plaats van met de hand; het gebruik van metalen in plaats van
houten emmers en gereedschappen. Dankzij dit soort vrij eenvoudige aanwijzingen
slaagde men erin om daadwerkelijk meer boter te maken. Aanvankelijk leverde 100
l melk, net als in Friesland, zo'n 2,5 tot 3 kg boter op, maar als men de voorschriften
in acht nam, liep de opbrengst al snel tegen de 4 kg.
Bovendien was de boter steviger en, naar het oordeel van de afnemers, beter
van smaak.
De zuivelcursussen hadden tot gevolg dat er meer eenheid kwam in de
boterbereidingsmethoden op de boerderijen. Tot dan toe waren de werkwijzen
mondeling van moeder op dochter doorgegeven en zo kende elke familie wel haar
eigen ambachtelijke geheimen. Maar in die traditie bestonden allerlei omschrijvingen
die niet uniform waren. Want hoe nauwkeurig is ‘warm’, ‘te koud’, ‘snel’, ‘schoon’,
als de beoordeling gaat via de subjectieve zintuiglijke waarneming? Bij de
boterbereiding leidde dat tot kwaliteitsverschillen, zelfs van boerderij tot boerderij.
Die verschillen wreekten zich als de boter van de ene boerderij werd samengevoegd
met die van een andere: de minst goede partij had een sterkere invloed op het
geheel dan de beste kluiten.
De leraren die de cursussen gaven, hadden echter allemaal dezelfde opleiding,
dezelfde theoretische
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‘De beste botermaaksters in Friesland zijn gewoon de warme melk af
te koelen tot 11 à 12 graden Celsius, of aan putwater gelijk.
De. strekking daarvan is, dat die melk 48 uren oud zal kunnen worden
zonder zuur te zijn.
De meening is, dat het zoethouden en langzaam uitroomen der melk de
eenige en zekere weg is, om al de roomdeelen uit de melk af te scheiden.

De botermaaksters in Friesland in Friesland laten den verkregen room
gemiddeld 24 uren tijd om te zuren en te stollen, opdat die geheel
“geronnen” zijnde, gekarnd kan worden.
De Friesche boerin meende of meent dat het molken geheel dik of
gestremd moet zijn, zal dat kunnen karnen, d.i. [dat] alle boterdeelen in
die room daaruit verkregen worden.
De gekarnde boter in Friesland is dientengevolge zuur en wrang geworden
en minstens 60-72 uren oud sinds de melk ervoor gemolken wordt.
De beste botermaaksters in Denemarken koelen den melk af door
bijvoeging van ijs in het koelwater tot op 4 graden Celsius
De strekking daarvan is, dat in 12-14 uur het uitroomen gedaan en de
ondermelk nog suikerzoet zal zijn.
De wetenschap leert haar dat zij meer en beter room, boter en kaas
verkrijgen dan met de oude en langzame methode van uitroomen.
De botermaaksters in Denemarken maken den room een weinig zuur of
frisch, en karnen deze zoo spoedig mogelijk, altijd binnen den tijd van 12
uren, doch nimmer gestold of dik.
De Deensche boerin weet dat hare hoeveelheid boter niet minder is dan
gemiddeld 7,5 lb. per 100 pond melk, alzoo groter kwantiteit dan bij de
vroegere methode verkregen werd.
De boter in Denemarken wordt frisch en ook zoet gekarnd, gemiddeld
slechts 24-36 uren oud nadat de melk uit de runderen verkregen is.’
In 1878 werd door de Commissie-Pasma een vergelijking gemaakt
tussen de Friese en de Deense botermaaksters.

achtergrond en bleven op de hoogte van de meest recente inzichten op hun
vakgebied. Zij demonstreerden overal dezelfde werkwijze en hun aanwijzingen
werden vrij algemeen opgevolgd. Daarmee verdwenen de grote onderlinge
verschillen en men verkreeg langzamerhand boter die veel gelijksoortiger was dan
voorheen, ongeacht het dorp, de streek of de boerderij. De landbouwverenigingen
wisten langzamerhand hun leden te overtuigen van het kwaliteitsvoordeel dat deze
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eenheid van werken zou opleveren en dat ook in de verkoopprijs tot uitdrukking
kwam.
In hun streven naar een produkt van constante, homogene kwaliteit werden de
Denen nog geholpen door een belangrijke verbetering die in 1865 in Zweden door
ene Schwartz was ontwikkeld. Deze werkwijze werd al snel door prof. Segelcke van
de Koninklijke Landbouwvereniging in Kopenhagen onderzocht en vervolgens
dringend aanbevolen.
Merkwaardig genoeg kreeg de methode kort daarna buiten Denemarken de naam
‘het Deense stelsel’.
De werkwijze was als volgt. Na het melken goot men de melk in hoge vaten, die
in een met heel koud water of ijs gevulde koelbak stonden. Na 12 uur werd de room
afgeschept, na nog eens 12 uur de rest van de room. Meestal werd dan de melk
gebruikt om er kaas van te maken. De koude melk ontroomde vanzelf sneller en zo
kregen noch melk, noch room de tijd om zuur geworden. De room werd op
karntemperatuur gebracht en gekarnd.
Eventueel kon men de room voor het karnen licht aanzuren, wat een iets andere
smaak van de boter opleverde. Waar Schwartz en ook Segelcke op wezen, was
dat het geenszins nodig was om met zure melk of zure room te werken voor een
goed produkt. Dat behoorde tot een van die onbewezen volkswijsheden waar men
niet te lang meer aan moest volhouden.
Deze methode opende de weg naar veel massalere melkverwerking dan tot dusver
praktisch haalbaar was geweest. Als men de melk van omstreeks 500 koeien
dagelijks in de gewone vlakke, ondiepe bakken zou moeten laten staan, zouden er
enorme melkkelders nodig zijn. Want tegen de tijd dat de melk van dinsdagochtend
daarin ontroomd was, dus na zo'n 48 uur, moest ook de melk van dinsdagavond,
woensdagochtend en woensdagavond, eventueel zelfs van donderdagochtend een
plaats hebben in de kelder. Met de nieuwe methode was er, alleen al door de hoge,
smalle oproombakken, minder plaats nodig. Verder bleef een kwantum melk korter
in de kelder en maakte dus snel plaats voor een nieuwe hoeveelheid.
De Deense verbeteringen varieerden van het gebruik van eenvoudige instrumenten
in plaats van zintuiglijke waarneming tot een reorganisatie van het hele bedrijf en
zijn gebouwen. Het werken met grotere nauwkeurigheid en meer kennis van zaken
was iets wat ook op heel kleine bedrijven tot een aanzienlijke produktverbetering
kon leiden. De uitgaven waren niet groot: enkele thermometers, metalen emmers
en gereedschappen en de kosten om een cursus bij de plaatselijke zuivelleraar te
volgen.
Maar vooral op de grote bedrijven werd de zuivelproduktie in kwalitatieve en
kwantitatieve zin verhoogd. Het waren de kapitaalkrachtige grootgrondbezitters die
zich grote investeringen veroorloofden en de ‘kleine’ verbeteringen combineerden
met nieuwe melkkelders, ijshuizen, grootschalige verwerking en een nieuwe
arbeidsverdeling. Deze verwerking van grote hoeveelheden tegelijk leverde een
beter produkt op. Nu kon men op één plaats en in één keer de melk van 500 koeien
tot boter maken, wat een meer constante kwaliteit garandeerde dan wat twee
boerderijen met 200 en een met 100 koeien konden leveren.
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De commissie-Pasma
In Friesland werden de boeren inmiddels geconfronteerd met de gevolgen van de
Deense ontwikkelingen. De Friesche Maatschappij van Landbouw wist niet goed
waar zij moest beginnen. Via publikaties en geruchten was men enigszins op de
hoogte van de veranderingen die zich in Denemarken aan het voltrekken waren.
Zoals al eerder is opgemerkt, was het probleem van de Friezen tweeledig: in de
boterhandel werd veel van de echt goede Friese boter verknoeid, maar daar hoopte
men via reglementering, controle en de hulp van betrouwbare handelaren wat aan
te kunnen doen. Het andere punt van zorg was de kwaliteit van de boter zoals die
op de boerderijen werd gemaakt. Was de Deense boter werkelijk beter? Als dat zo
was, wat moest er dan in Friesland gebeuren? Men vroeg zich af of ‘het Deense
systeem’, wat dat ook precies mocht behelzen in termen van techniek, onderwijs
en zo meer, probleemloos in Friesland kon worden toegepast. Om daar achter te
komen stuurde de Friesche Maatschappij van Landbouw in 1878 een commissie
naar Denemarken en Zweden. Dit was de Commissie-Pasma, genoemd naar haar
voorzitter H.F. Pasma, een 65-jarige veehouder uit Haskerdijken. Zij kreeg de
opdracht ‘om in die rijken de zuivelbereiding na te gaan en vooral te onderzoeken
16.
of het boter-fabrikaat dáár beter is dan in Friesland.’
De drie commissieleden deden uitgebreid verslag van hun bevindingen en, in
tegenstelling tot wat zij verwacht of gehoopt hadden, zij moesten erkennen dat de
17.
Deense boter werkelijk beter was dan wat er in Friesland werd gemaakt.
Als een belangrijke reden daarvoor zagen zij het feit dat de Denen vooral room
karnden die beduidend minder zuur was dan de Friese, uit verse (24-36 uur oude)
o

melk. De Denen karnden ook bij een lagere temperatuur dan de Friezen, nl. bij 12 C
o

in plaats van minstens 14 C.
Over de methode van Schwartz merkte de Commissie op, dat dat geen
noodzakelijke voorwaarde was voor goede boter, want ook de Franse boter, die
zonder ijskoeling werd gemaakt, stond hoger in prijs te Londen dan de Friese boter.
Maar ‘...de koelere [Deense] bereiding levert een langer houdbaar en steviger
produkt op, dat op de markten van Londen, Birmingham en Manchester hogere
prijzen oplevert dan de Friese boter.’ Het op koeling gebaseerde systeem had ‘eene
meer wetenschappelijke behandeling van de melk ten grondslag, het vereischt
nieuwe en betere werktuigen en vordert een meer nauwlettend toezicht bij de
18.
boterbereiding.’ Pasma en de zijnen waren, net als veel van hun streekgenoten,
vooraf uitgegaan van het vermoeden ‘dat de betere kwaliteit der boter in Denemarken
19.
verkregen wordt ten koste van de kwantiteit’, maar het tegendeel bleek waar. De
snelle ontroming bij lage temperatuur leverde zelfs meer boter op.
De Commissie adviseerde dat men moest beginnen met een aantal vaste
gewoonten los te laten. Zo was het een bron van verontreiniging om water te
gebruiken bij het verwarmen van de room en het uitwassen van de boter. Dat water
kwam uit een put, of uit een sloot, en droeg allerlei micro-organismen met zich mee.
Als men de room wilde verwarmen voor het karnen, was het veel beter om een blik
met warm water, op de juiste temperatuur, in het roomvat te laten zakken.
Kneden met de hand was ook weinig hygiënisch en daarom werd het gebruik van
een eenvoudige kneedmachine aangeraden. Zo'n met de hand bewogen kneder
leverde bovendien een vastere boter.
Een andere nuttige aanschaf zou een Deense karn zijn; die voldeed beter dan
de Friese, temeer daar er een thermometer op zat. Dan kon degene die stond te
kamen beter controleren of de temperatuur niet te hoog opliep.
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De Commissie verwachtte dat deze kleine correcties op het gebied van
nauwkeurigheid bij de Friese boerinnen wel zouden aanslaan. Mogelijk hoopten de
rapporteurs dat hun suggesties appelleerden aan de algemene normen van orde
en netheid die het kenmerk waren van de ‘goede boerin’.
Met deze aanwijzingen werden geen echte tradities doorbroken, ze sloten zelfs
aan op oude waarden.
Maar men zou nog een stap verder kunnen gaan.
Het rapport ging in op de wezenlijk andere werkwijze die de Commissie in
Denemarken had aanschouwd. Of dergelijke veranderingen gretig navolging zouden
vinden, betwijfelde de Commissie.
Want ze waren ‘tegenover den ouden regel van zoo ingrijpenden aard dat wij met
vrijmoedigheid u en ons zelve de vraag stellen: Zal er kans zijn het vooroordeel van
onzen landaard te overwinnen, de door eeuwen geijkte gewoonten onzer boter- en
kaasmaaksters te wijzigen en de vereischte uitgaven besteed te zien, niet bij enkelen
maar bij velen, opdat die verbetering van het produkt en zijnen prijs, een’ merkbaren
20.
invloed verkrijgen zal op de gemiddelde opbrengst van het zuivel van Friesland?’
Die veranderingen waren vervat in drie aanwijzingen die voor de goede orde toch
in het verslag werden opgenomen:
- laat de melk snel uitromen, verwerk haar binnen 36 uur en maak geen zure
room; goed koelen en koel houden;
- karn geen room die ouder is dan 12 uur;
- licht een melkkelder in met gemetselde koelbakken waarin koel water rond
hoge melkvaten kan staan.
Wilde men nog verder gaan en zelfs de echte methode-Schwartz gebruiken, dan
moest er zelfs een
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Het bestuur en de directeur van de coöperatieve zuivelfabriek te Bergum (Fr.), opgericht in
1902. Registratie, administratie en het bijhouden van de vakliteratuur hoorden tot hun taken.

ijshuis komen. IJshuizen waren op zich geen noviteit in de provincie. Bij veel van
de grote buitengoederen of herenhuizen bestonden al sinds lang geïsoleerde
voorraadkelders waar de temperatuur met blokken ijs gedurende het hele jaar in
de buurt van het vriespunt gehouden werd. De Commissie gaf in een bijlage bij haar
rapport nog nadere uitleg over de Deense bouwwijze van dergelijke kelders.
Nu was het over het algemeen in Friesland 's winters minder koud dan in
Denemarken, maar dat hoefde geen gebrek aan koelmateriaal op te leveren. Als
er 's winters niet voldoende ijs was om de voorraad mee aan te vullen, gebruikte
men in Denemarken vast aangestampte sneeuw. Daarmee kwamen de botermakers
zonder problemen de zomer door.
Met inbegrip van een ijshuis zou zo'n aanpassing van een boerderij met 40 koeien
maximaal ƒ 1.500 kosten. De Commissie hoopte dat eigenaren en
eigenaar-verhuurders dat wel zouden willen investeren, de laatste ten behoeve van
hun pachters. Ze gaf er echter geen berekeningen bij die duidelijk maakten in hoeveel
tijd die investering zou worden terugverdiend.
Tenslotte gingen de commissieleden in op een laatste kwestie, nl. ‘Kunnen boteren kaasfabrieken gelijk elders, ook in Friesland levensvatbaarheid en levensduur
verkrijgen?’ Hierbij moet men in de gaten houden dat met ‘fabrieken’ in 1878 nog
geen zuivelfabrieken met mechanische drijfkracht werden bedoeld. Die bestonden
nog niet; het ging de verslaggevers hier om de grootschalige verwerking van melk,
die niet meer op elke boerderij afzonderlijk plaatsvond. Op deze fabriekskwestie
gaven zij meteen hun eigen zienswijze: ‘De ligging en de reeds bestaande
inrichtingen toch van de Friesche boerderijen, het ongerief van het bijeenbrengen
van de melk naar de fabriek, het gemeenschappelijk werken, de moeite en de kosten
en het toezicht der administratie, het verschil in de waarde der melk van de eene
of andere plaats of veesoort afkomstig, het ongelijk vetgehalte van het bijvoeder in
den staltijd voor de boterkwantiteit, wettigt voorshands het vermoeden dat de
belangstelling en toetreding van de Friese veehouders op deze en nog andere
bezwaren zouden afstuiten.’
De adviezen van de Commissie-Pasma bewogen zich dus vooral langs de lijnen
der geleidelijkheid.
Men voorzag dat snelle verandering niet zou worden geaccepteerd, en ook
gedoemd was te mislukken als er teveel ineens zou moeten veranderen in vaste
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waarden en structuren. De Deense situatie was in een aantal opzichten zo anders
dan de Friese.
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Daarginds waren veel grotere boerderijen, met 100-200 koeien, terwijl in Friesland
21.
een bedrijf van 35-40 koeien al fors was. Die zeer grote boerderijen van
kapitaalkrachtige grootgrondbezitters waren in Denemarken bijzonder geschikte
centra voor grootschalige verwerking. Er liepen massa's vrouwen en meiden rond,
en de verhoudingen waren er nog wel zo door de oude structuur geïnspireerd dat
een hereboer met succes het initiatief kon nemen tot een nieuwe taakverdeling.
Dan werden er enkele mensen vrijgemaakt om zich uitsluitend en dag in, dag uit,
met botermaken bezig te houden. Dan werd er ook geld geïnvesteerd in grote kelders
met ijsopslag en koelbakken, nieuwe gereedschappen en dergelijke. De grote hoeven
waren de plaatsen waren de landbouwleraren hun kennis ten toon spreidden; de
rijke boeren stuurden zelf hun dochters of zoons op cursus elders in het land.
Friesland kende ook zijn grootgrondbezitters, maar die woonden bij uitzondering
zelf op de boerderij. Veel van hen hadden huizen in de stad of zelfs buiten de
provincie, zodat hun betrokkenheid bij de landbouw niet verder ging dan het innen
van de pacht. Daarin lag ook een groot verschil met degenen die in Denemarken
het kapitaal hadden en het initiatief namen tot verandering.
De Deense verbeteringen stoelden dus enerzijds op de mogelijkheden die de
resten van de oude structuur nog bood, anderzijds op een algemene geneigdheid
om tradities los te laten als daar aantoonbaar betere alternatieven tegenover stonden.
Onderwijs was onmisbaar in dit proces van verandering.
Via onderwijs hoopte de Commissie-Pasma belangrijke veranderingen te kunnen
bereiken. Dan zouden niet alle vaste waarden van de Friese melkveehouderij te
hoeven worden losgelaten. Immers, door hygiënisch en nauwkeurig werken kon
ook de

Doorsnede van een grote machinale roombotefabriek, omstreeks 1890: ‘De melkkannen B
worden van den wagen A naar de bascule gedragen en de melk in het vat C gestort en
gewogen. Daarna laat men ze in het vat D loopen en verder door de buis D en den
voorwarmer E in de centrifuge F. Door de stijgbuis G gaat de room in den schuimvanger H,
doorloopt het pasteuriseertoestel I en den koeler J en komt zoo door de goot J in de
roomtonnen K, in een ander vertrek staande, om, na zuur geworden te zijn, in O gekarnd
te worden. De afgeroomde melk gaat door de stijgbuis L en de goot L in den schuimvanger
M en van hier door het pasteuriseertoestel N en den koeler O in het vat P, om na in de
kannen R op de bascule S te zijn gewogen, weder aan de leveranciers te worden afgegeven.’
3

Handboek voor den Nederlandschen Landbouw en de Veeteelt, 3e deel, 1895 .

kleinschalige boterproduktie op de boerderij enorme vooruitgang boeken. Voorzichtig
opperde de Commissie dat, behalve botermaken, de verkoop van melk en room
aan de steden gestimuleerd kon worden. Dat zou wèl enigszins gecentraliseerd
kunnen worden. Dergelijke verkoophuizen werden dan de aangewezen centra voor
de voorlichting omtrent betere werkwijzen, ‘dat zij ook leerscholen mogen worden
van meer en betere boekhouding en naauwkeuriger administratie in het bedrijf van
den veehouder, opdat de zonen en dochters van den landbouwer in dit gewest (...)
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zich rekenschap weten te geven van hun laten, van hun doen en van het “hoe en
waarom”, opdat ook de landbouwer meer streve volgens het wachtwoord van onzen
22.
tijd, het “altijd voorwaarts!”’

Zuivel en onderwijs
De zuivelcursussen in Denemarken maakten langzamerhand een einde aan tal van
plaatselijke traditionele werkwijzen. Er werd steeds op gewezen dat de boerinnen
moesten begrijpen waarom de ene methode beter was dan de andere, goed werken
was juist niet een kwestie van klakkeloos navolgen. Het vertrouwen op zintuiglijke
waarneming moest zoveel mogelijk worden uitgebannen, want die was slechts
zelden van eenzelfde constante precisie als meting met behulp van
gestandaardiseerde instrumenten. Bijvoorbeeld bij het karnen was zulke
nauwkeurigheid des te belangrijker omdat het optimale resultaat alleen bereikt kon
worden binnen een temperatuurmarge van enkele graden Celsius. Het is echter
voorstelbaar dat het voor veel vrouwen geen eenvoudige stap was om te erkennen
dat er betere methoden waren gekomen in de plaats van hun ambachtelijke
vaardigheden. Landbouworganisaties beschouwden het als een van hun belangrijkste
taken
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om door middel van voorlichting en voorbeelden te laten zien dat de nieuwe
methoden en aanwijzingen inderdaad beter waren dan de oude gebruiken.
Net als in Denemarken bestonden in Nederland regionale en plaatselijke
landbouwverenigingen die hun leden door middel van lezingen en publikaties op
de hoogte hielden van nieuwe ontwikkelingen, niet alleen op zuivelgebied. De grote
Landhuishoudkundige Congressen dateerden van 1843, de verslagen van die
vergaderingen werden sinds 1846 gepubliceerd. In 1847 verscheen de Algemeene
23.
Landhuishoudelijke Courant. Ook provinciale verenigingen begonnen hun
Mededeelingen en Berichten te publiceren: in 1846 de Geldersche Maatschappij
van Landbouw, de Hollandsche in 1848, de Friesche in 1854. In Groningen liet het
Genootschap ter Bevordering van Nijverheid al vanaf 1839 zijn Handelingen in druk
verschijnen, waarin landbouw en landbouwtechnische ontwikkelingen een steeds
belangrijker plaats kregen.
De in deze publikaties gepresenteerde kennis werd echter geenszins direct
overgenomen op de duizenden kleine en middelgrote boerenbedrijven. Daarvoor
werden de bladen waarschijnlijk toch nog te weinig gelezen, laat staan dat de
artikelen systematisch werden bestudeerd en besproken. Het lager onderwijs ten
plattelande liet veel te wensen over en door alle landbouworganisaties werd in de
tweede helft van de negentiende eeuw met klem gewezen op de noodzaak van
functioneel lager en daaropvolgend onderwijs. Anders zou er nooit een basis zijn
voor welk vakonderwijs dan ook. Vakliteratuur zou ongelezen blijven, boeren zouden
dus niet weten wat er buiten de eigen beperkte omgeving gaande was. Redenen
om op een heel andere manier te gaan werken konden worden gepareerd met ‘eerst
zien, dan geloven’. Aangezien de verkeersmiddelen niet uitnodigden tot een grote
mobiliteit, waren verkenningen naar streken waar men anders te werk ging, geen
vanzelfsprekende ondernemingen. Vandaar dat landbouwonderwijs in de vorm van
cursussen met veel praktijk en enige theorie, en tentoonstellingen in de directe
omgeving van de boeren de voorkeur had van de Maatschappijen van Landbouw
in de verschillende provincies.
De Nederlandse regering had in 1877 een afvaardiging gestuurd naar een grote
zuiveltentoonstelling in Hamburg. Haar bevindingen werden in de Staatscourant
24.
gepubliceerd en een belangrijke conclusie was dat er snel meer landbouwonderwijs
moest komen. De Landbouwhogeschool in Wageningen was niet genoeg, dat was
een wetenschappelijke instelling. De regering moest niet vergeten ‘dat in het
landbouwbedrijf, vooral daar waar de melkerij de hoofdzaak is, veelal de leiding op
de vrouwen rust en het ook hoogst wenschelijk is, dat voor haar eene gelegenheid
geopend worde om zich wetenschappelijk te bekwamen.’ Met dat laatste werd
bedoeld dat de vrouwen kennis moesten kunnen nemen van de resultaten van de
wetenschap, niet dat zij daar zelf aan zouden bijdragen. Het advies zou nog ruim
tien jaar blijven liggen. Pas toen kwam de regeringssteun aan het zuivelonderwijs
goed op gang.
In Noord-Holland werd ongeveer tezelfdertijd een poging gedaan om op particulier
initiatief een school voor kaasmaaksters op te richten. Wouter Sluis, een boer uit
de Beemster, was in 1873 naar Engeland gegaan om met nieuwe methoden van
kaasbereiding bekend te raken. Vier jaar later deed hij het voorstel om een
zuivelvakschool op te richten, maar de Noordhollandse boeren vonden de benodigde
25.
ƒ 30.000 te veel geld. In 1880 begon een experiment dat meer succes had:
aanschouwelijk onderwijs. Men vroeg een zgn. wandellerares uit Sleeswijk om een
demonstratie te geven, in 1881 werd een Deen uitgenodigd, Vilhelm Carstens, die
een leerling was geweest van de zuiveldeskundige N.J. Fjord in Kopenhagen. Zijn
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optreden in Berkhout (NH) had veel indruk gemaakt, en dit verleidde de Friesche
Maatschappij ertoe om ook zo'n vreemdeling te laten komen. Het werd D.N.L. Gäbel,
26.
directeur van de zuivelschool Wesebyhof in Sleeswijk.
De activiteiten van Gäbel werden met spanning tegemoetgezien door het bestuur
van de landbouworganisatie. Al in 1879 was in Friesland het eerste plan voor een
‘wandelleraar’ besproken. Er zou iemand nodig zijn die de boerderijen langs ging
om instructie te geven. Daarnaast zou die persoon redacteur moeten worden van
‘vliegende blaadjes, populair geschreven en die gelezen worden, wat niet altoos
met de mededeelingen en berigten [van de Friesche Maatschappij van Landbouw]
27.
geschiedt.’ Maar in diezelfde vergadering hadden sommige bestuursleden er een
hard hoofd in gehad of zo'n man wel geaccepteerd zou worden, niet zozeer door
de boeren als wel door de boerinnen. Een andere oplossing zou mogelijk minder
weerstand oproepen. In Denemarken gold Hanna Nielsen als de grote opleid-
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ster op zuivelgebied. Men kon ook ‘eenige meisjes van aanleg (...) voor rekening
der maatschappij, gesubsidieerd door de provincie, zenden naar Hanna Nielsen te
Havarthigaard bij Kopenhage. Wanneer deze een of twee jaar onder leiding van
Hanna Nielsen geweest zijn, en dan onder hare gewestgenooten terugkeeren, dan
28.
zullen die aldus opgeleide vrouwen meer nut doen dan een wandelleraar.’
Uiteindelijk ging dit plan niet door, dus men zocht een lerares in het buitenland.
Ook dat leverde problemen op, en zo kwam dan Gäbel naar Friesland.
Bij zijn tocht langs 25 boerderijen werd hij vergezeld door H.B. Hylkema, die als
inleider, tolk en intermediair optrad. Mogelijk ter verhoging van de magische uitstraling
hulde Gäbel zich bij zijn werk in de diverse melkkelders in een witte jas. De boerin,
de boer en andere nieuwsgierigen keken zwijgend toe. Een enkele keer was de
boter die de Deen met zijn moderne middelen en kennis wist te maken, niet beter
dan wat de boerin doorgaans op haar eigen wijze produceerde. Meestal had hij
meer succes, maar een doorbraak in het geheel van de Friese boterbereiding kon
29.
hij niet forceren. Zijn verblijf was daarvoor van te korte duur. Het jaar daarop kwam
Gäbel nog voor enkele weken terug naar Friesland; mogelijk wegens de hoge kosten,
de twijfel aan het succes en de geringe animo onder haar leden ondernam de
landbouworganisatie in Friesland de volgende jaren echter geen pogingen meer
om zuivelcursussen te organiseren.
Van regeringszijde kwam hulp in 1888. Negen leden van de Staatscommissie die
de gehele Nederlandse landbouw onderzocht, adviseerden toen met klem om per
30.
provincie een zuivelconsulent te subsidiëren. Als de staat 50% voor zijn rekening
nam, zouden landbouwverenigingen en privépersonen de rest wel willen aanvullen.
Het advies werd opgevolgd en in verschillende provincies gingen de Maatschappijen
van Landbouw op zoek naar geschikte personen.

De praktijk van een zuivelleraar
In de provincies Gelderland en Overijssel moest de zuivelconsulent echter nog zijn
uiterste best doen om duidelijk te maken dat het anders moest en dat het anders
kon.
De Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw besloot om de secretaris
van de Afdeling Kampen, J.J. van Weydom Claterbos, in de wintermaanden van
1889/90 te steunen bij een rondgang langs alle afdelingen waarbij hij propaganda
voor een zuivelschool van de Maatschappij zou maken.
Het zou een niet-plaatsgebonden cursus worden.
De nog aan te stellen leraar zou vier of zes weken op een ter beschikking gestelde
boerderij verblijven, en de nodige moderne hulpmiddelen meebrengen.
De plaatsen waar hij in de zomer zou zijn, werden vastgesteld op aanvraag van
cursisten. De leraar zou in staat moeten zijn om aanschouwelijk praktisch en een
beetje theoretisch onderricht te geven aan ‘boerenmeisjes die niet anders dan
31.
gewoon lager onderwijs hadden genoten’. Van Weydom Claterbos was directeur
van de Melkinrichting in Kampen, had in Groningen de Landhuishoudkundige School
bezocht en had les gegeven in Wageningen. Hij zou de eerste zuivelleraar in de
regio worden. Maar op zijn eerste cursus in de buurt van Kampen verscheen
helemaal niemand, ondanks de ruime vooraankondiging. ‘Heeft nu de boterbereiding
op het Kampereiland zulk een hoogen trap van volmaaktheid bereikt, dat er niets
meer te leren en te verbeteren valt?’ De Commissie der Vakzuivelscholen van de
Geldersch-Overijselsche Maatschappij meende dit te mogen betwijfelen op grond

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

van de bedroevende kwaliteit van de boter die men van dat eiland naar
zuiveltentoonstellingen instuurde.
De volgende cursus, die in juli werd gegeven in de kelder van een boerderij bij
Laren (Gld.), had beduidend meer succes. Zesentwintig vrouwelijke leerlingen,
sommige van wel anderhalf uur gaans verwijderd, kwamen gemiddeld drie maal
per week lessen bijwonen. 's Middags hield Van Weydom Claterbos altijd open huis,
en in vier weken tijd kwamen ruim 150 boeren en boerinnen kijken en luisteren naar
de uitleg die hij gaf. Het was dankbaar werk, want er was hoegenaamd geen ‘nieuwe
kennis’ aanwezig en het overgrote deel van de cursisten en van de belangstellenden
was buitengewoon nieuwsgierig. Zelfs in streken waar de leraar een ‘tamelijke
32.
vasthoudendheid van denkbeelden’ ontmoette, of ‘eene groote ingenomenheid
33.
met de eigen kundigheden en gebruikelijke handelwijze’, slaagde hij erin, weliswaar
met veel moeite en gesteund door onmiskenbaar goede resultaten, om zijn leerlingen
enthousiast te krijgen. In sommige streken ‘vond men alle gegevens om slechte
boter te maken, nl. boerderijen met een gering aantal melkkoeien, geheel afwijkende
begrippen omtrent zindelijkheid, gemis aan kennis van eene goede boterbereiding,
vooral ten opzichte der temperatuur, daar men in plaats van de melk af te koelen,
o

haar in potten boven vuur verhitte tot 30 C, en dan nog bij het karnen heet water
34.
toevoegde.’
Maar de belangstelling bleef en werd steeds groter.
Zijn cursisten waren bijna zonder uitzondering meisjes en vrouwen, soms
getrouwde vrouwen.
Claterbos constateerde dat het geleerde op de ouderlijke boerderijen inderdaad
35.
werd overgenomen. Hij kreeg bestellingen voor thermometers, verbeterde
melkzeven, roombussen, kneedplanken en andere voorwerpen. 's Winters hield de
leraar inspectiereizen door het gebied waar hij de afgelopen zomer cursus had
gegeven en bezocht zijn oud-cur-
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De Friese zuivelconsulent J. Mesdag omringd door zijn cursisten, ca. 1895.

sisten, beantwoordde vragen en evalueerde het resultaat van zijn cursus.
Zuivelbereiding was een vrouwentaak. Dat wilde zeggen dat uitgaven voor
verbetering tussen boer en boerin besproken moesten worden. De boerin had hierbij
een doorslaggevende stem, want haar vakkennis bepaalde nog altijd de onmisbare
inkomsten uit boter. Dat was zo in Friesland, maar ook de Gelderse zuivelconsulent
merkte dat, want ‘de meeste toepassingen van het geleerde zijn aangebracht door
de getrouwde vrouwen die de cursussen bijwoonden en dus de macht hadden naar
haar goedvinden te handelen; wat niet altijd het geval is bij de dochters, die aan
36.
hoogere, dikwerf conservatieve, autoriteit onderworpen zijn.’

De positie van de boerin
In Denemarken waren het ook de vrouwen die de zuivelcursussen volgden. Op de
grote boerderijen waar met het Schwartz-systeem werd gewerkt, was weliswaar
een nieuwe werkverdeling gangbaar geworden, maar was de botermakerij toch in
handen gebleven van de vrouwen. De Friese boerderijen waren minder geschikt
voor dat systeem van werken, en een gecentraliseerde verwerking buiten de boerderij
zou voor veel boerinnen betekenen dat hen een belangrijke taak werd ontnomen.
De boeren en boerinnen van Friesland realiseerden zich dat. Er zou een traditie
worden doorbroken en daar waren sommigen, zoals Pasma, nu juist zo huiverig
37.
voor. Anderen vreesden dat de boerinnen teveel ‘dames’ zouden worden. In 1893
werd in Zeeland nog een variant op dit thema als argument tegen boterfabrieken
gelanceerd. Bij fabrieksbereiding van boter zouden de vrouwen alleen nog maar
hoeven te melken. ‘De dochters, zoo spoedig met het werk gereed, hebben veel
meer vrije tijd beschikbaar en maar al te dikwijls zullen zij naar andere bezigheden
38.
grijpen die geld nemen in plaats van geld geven.’ Maar er waren ook andere
39.
geluiden.
Een aantal mannen - van de mening van de boerinnen is geen spoor gevonden
- vond dat de zuivelbereiding een zware last was voor de vrouwen. Elke morgen
om een uur of vier moesten ze daar hun dag mee beginnen. Verder hadden ze nog
hun gewone zorg voor het huishouden en de kinderen.
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Dat laatste was sinds het midden van de negentiende eeuw langzamerhand ook
als een aparte taak gaan gelden. De boerin was, volgens S.J. Roorda te Mid-
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delstum, ‘in de eerste plaats geroepen om te beantwoorden aan de bestemming
van iedere vrouw, d.i. moeder - hetwelk met mij synoniem is met opvoederes - te
40.
zijn.’ Een ander vond dat ‘de boerin, wanneer zij haar taak met ernst opvat, een
leven vol inspanning [heeft]. Velen lijden daaronder geestelijk en lichamelijk. Zulk
een toestand kan niet anders dan nadeelig op hare omgeving terugwerken. Indien
de boerin wat minder werk te verrichten had, zou het geheele gezin een vriendelijker
en gezelliger tehuis worden bereid. De man zou in haar een vroolijker vrouw, de
kinderen in haar een zorgvoller en liefderijker moeder terugvinden. Dit alles zou een
41.
zeer gunstigen invloed uitoefenen op hunne moreele en intellectueele ontwikkeling.’
Als dus op één of andere manier het botermaken van de boerderij zou verdwijnen,
was dat weliswaar een breuk met een lange traditie, maar niet iedereen zou dat als
een gemis ervaren. Toen in Friesland in de late jaren '80 de boterfabrieken een
serieus te nemen alternatief werden, waren het vrijwel zonder uitzondering mannen
die in deze nieuwe industrie terecht kwamen. Het beheer was in handen van mannen
die het bestuur van de coöperatieve verenigingen vormden; de machinisten waren
mannen; de werklieden waren mannen. Ook in andere provincies blijkt dat de
zuivelfabriek bij uitstek als een mannen-aangelegenheid werd beschouwd. De
provinciale zuivelleraar in Gelderland organiseerde in 1895 een cursus om ‘besturend
42.
personeel’ op te leiden. Er meldden zich acht mannelijke leerlingen.
Zo gauw er cursussen werden gegeven ten behoeve van op te richten fabrieken,
werd al van tevoren als vanzelfsprekend beschouwd dat hier geen meisjes maar
boerenzoons de deelnemers zouden zijn. Inderdaad was er een grote toeloop van
jongens, meisjes werden er door hun ouders niet heen gestuurd.
De combinatie van vrouw en fabriekswerk werd niet ideaal gevonden. Want hoewel
het zwaar was, konden de vrouwen in hun oude taakverdeling het botermaken
combineren met hun andere dagelijkse plichten. Fabrieksarbeid zou hen elke dag
lange uren ver van dat huishoudelijk werk houden. Dat strookte niet met de ‘vrouw
en moeder’-opvatting die uit de hiervòòr geciteerde teksten spreekt. Verder kan
hebben meegespeeld dat mannen en vrouwen vonden dat loonarbeid in een fabriek
te min was voor een vrouw, de echtgenote of dochter van een zelfstandige boer.

Fabrieken in Noord-Nederland
De Commissie-Pasma had gepleit voor langzame verandering van de Friese
botermakerij. Kleinschalige aanpassingen, wandelleraren en dergelijke zouden de
tradities niet te zeer aantasten. Sceptisch was men geweest over grootschalige
melkverwerking en over de veranderingsbereidheid in het algemeen.
Maar met één recente ontwikkeling hadden de commissieleden in 1878 geen
rekening gehouden: de centrifuge.
Het principe van scheiding door middel van centrifugale kracht was al langer
bekend: in 1857 had Th. Fuchs in Duitsland geëxperimenteerd met centrifugale
scheiding van room en melk in een laboratorium-opstelling. Het was geen eenvoudige
opgave om van dit stadium tot een functionerende machine te komen, die bovendien
werkelijk voordelen bood boven de bestaande roomscheidingsmethoden. Een
belangrijk punt was dat alleen continu-werkende centrifuges voordeel leken te
kunnen bieden: afremmen, leegmaken, vullen en weer tot omstreeks 1000
omwentelingen per minuut brengen was niet alleen tijdrovend maar verspilde ook
veel energie.
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Een verschijnsel waar de constructeurs verder een oplossing voor moesten vinden,
was de enorme schuimvorming die tijdens het centrifugeren optrad. De centrifuge
die door Lefeldt, een Helmstedter fabrikant van botervaten, in 1877 werd ontwikkeld,
leek de eerste stap te zijn in een veelbelovende richting. Het apparaat werkte echter
niet continu en was daarom nog ongeschikt voor het dagelijks gebruik.
De Deense constructeur Nielsen en de Zweed De Laval ontwikkelden de
Lefeldt-centrifuge verder.
De Laval bracht in 1879 een centrifuge op de markt die continu werkte met een
snelheid van 7200 omwentelingen en die een betere ontroming gaf dan het
Schwartz-systeem met ijskoeling. De machine had een capaciteit van 130 liter per
uur, waarvoor een aandrijfkracht van bijna 5 pk nodig was. Zowel Lefeldt - die in
1879 eveneens een continue centrifuge bouwde - als De Laval bleven sindsdien
werken aan verbeteringen, aangespoord door een toenemende vraag naar
centrifuges. De Laval verbond zich met de Zweedse machinebouwer Alfa voor de
produktie van zijn centrifuge. In 1879 werden er 54, het jaar daarop 62
Alfa-Separators verkocht, het merendeel naar het buitenland. Een belangrijke
uitbreiding van het Alfa-assortiment was omstreeks 1885 een centrifuge die door
een paard kon worden aangedreven, enkele jaren later gevolgd door de
handseparator. Tussen 1879 en 1884 werden er ongeveer 4000 Alfa-centrifuges
van alle typen verkocht, van 1891 tot 1895 waren dat er al 40.000 en tussen 1900
43.
en 1905 verkocht Alfa 160.000 centrifuges over de hele wereld.
J. Rinkes Borger, directeur van de Leidsche Melkinrichting, sprak in 1883 nog
met enig voorbehoud over deze nieuwe ontwikkeling. Onder andere aan de nieuwe
roomboterfabriek te Amsterdam waren toen reeds vijf Laval-separators in gebruik,
de roomboterfabriek ‘Pas Geld’ te Delft, een fabriek in
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Een Friese boerin bij de karnton. De pols van deze grote karnton wordt via een mechanisme
van houten stangen aangedreven door een paarde- of hondentredmolen elders in de boerderij.
Op het kneedbord vòòr de karnton ligt een aantal geknede boterrolletjes klaar. In deze vorm
is tegenwoordig de roomboter nog steeds verkrijgbaar. Rechts van de schouw de kaasketel
met een vuur eronder.
Schilderij van Ids Wierdsma, ca. 1920.
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Bij de boeren bestond een grotere belangstelling voor praktijk dan voor theorie.
Degene die in de provincie Gelderland cursussen gaf, ondervond enkele keren dat de
vrouwen zich minder makkelijk van hun dagelijkse boerderijwerk losmaakten om de drie
1.
keer per week theoretische lessen te volgen, terwijl hun geen moeite teveel was om aan
de praktijklessen deel te nemen.
Tekenend is wat de zuivelleraar van de Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw
nog in 1892 constateerde, toen hij een cursus gaf voor een groot aantal belangstellenden
in Borculo. Onder zijn gehoor bevonden zich 15 vrouwen.
‘Een belangrijk punt bij de boterbereiding, dat aanleiding gaf om na afloop nog eens nader
behandeld te worden met den thermometer en warm en koud water, was het boter en kaas
maken tegelijk, zoals dit overal gebeurt waar warm en heet water in de karn wordt gegoten.
In hoofdzaak is aan dit misbruik de weinige duurzaamheid van de meeste boter toe te
schrijven. De kaasdeeltjes, uit eiwitachtige stoffen bestaande, gaan tot ontbinding over en
veroorzaken de ranzigheid der boter en ander bederf. Geen der aanwezige boerinnen
verklaarde tot nog toe bezwaar te hebben gezien in het gebruik van warm water, zoals haar
o

o

dit ter beproeving werd voorgehouden en dat bleek 35 C warm te zijn, tewijl bij 32 C reeds
onvermijdelijk kaasvorming plaats heeft.’
De thermometer is een mooi voorbeeld. Het was een goedkoop instrument dat 50 cent
2.
kostte, maar voor een betere boterkwaliteit moest de gebruikster weten wanneer welke
temperatuur moest worden aangehouden. Daarbij zou zij ook moeten erkennen dat een
instrument beter was dan haar eeuwenlang voldoende bevonden tastzin en dat zij niet goed
genoeg kon werken zonder zo'n wetenschappelijk ding. In talloze publicaties en terloopse
opmerkingen in de vakpers van de late 19e eeuw staat de thermometer omschreven als
een venvorvenheid die door ‘mannen uit de wetenschap’ is ontwikkeld en die respect afdwingt.
Omstreeks 1887-1888 was de thermometer op veel plaatsen buiten Friesland nog niet, of
slechts incidenteel in gebruik was. Alleen in een aantal Zuidhollandse gemeenten werd er
3.
intensief gebruik van gemaakt of kwam het gebruik duidelijk in zwang.

Zoetermeer en de Melkinrichting te Zwolle gebruikten centrifuges van Lefeldt en
van Petersen.
Deze centrifuges moesten door stoom worden aangedreven. Bovendien waren
ze duur in de aanschaf, dus vermoedde Rinkes Borger dat er op de boerderijen erg
weinig belangstelling voor zou zijn. Voordeel was dat de verwerkte melk, en dus de
room, zeer jong was. Het gevaar van verzuren en bederven was daardoor veel
kleiner. Daartegenover ‘staat de bewering, dat de room door de sterke beweging
schade lijdt. Men zegt dat de boter, uit dien room vervaardigd, minder duurzaam is.
(...) Wat van dit alles waar is, weten wij nog niet, en eerst een langdurige en
nauwkeurige ondervinding zal moeten bewijzen of de vernuftig uitgedachte
44.
werktuigen eene toekomst hebben.’
1.

Citaat uit: het ‘Verslag van den Zuivelleraar’, in: Mededeelingen en Berichten der
Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw, (1890) in Nunspeet; ibidem (1891) in
Ruurlo; ibidem (1892) in Ingen, Etten bij Terborg, Heelsum; ibidem (1894) in Beekbergen.
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Voor het gros van de boeren was het inderdaad nog allemaal te nieuw en te weinig
bewezen. Alleen enkele kapitaalkrachtige particulieren, handelaren, sprongen in op
de nieuwe ontwikkeling. Eind 1878 werd in Amsterdam door industriëlen de NV
45.
Maatschappij voor Boterbereiding opgericht. In Friesland had de eerste
grootschalige verwerking in 1879 plaats bij de fabriek Freia in Veenwouden. Hier
maakte men echter nog geen gebruik van een centrifuge maar wel van de
Schwartz-methode. Een jaar later volgde het bedrijf van J.P. Smids, de Leeuwarder
46.
Melkinrichting, die wel een centrifuge aanschafte. In 1883 bouwde de
Nederlandsche Maatschappij voor Kaas- en Roomboterfabrieken twee fabrieken in
Bolsward en in Sneek. De oprichtingskosten bedroegen respectievelijk ƒ 76.000 en
ƒ 91.000, het waren bedrijven van een afmeting waar voor de Friese boeren absoluut
niet aan te denken viel, niet in financieel opzicht, maar ook niet wat organisatie en
administratie betreft. Maar deze onderneming werd geleid door professionele
handelaren, die goed thuis waren in juist die aspecten van de bedrijfsvoering.
In 1885 werd door Jogchum van der Wal als eerste boer in Friesland een centrifuge
in gebruik genomen op de boerderij. Hij had die al gezien in de fabrieken in Sneek
47.
en Bolsward, maar in tegenstel-
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Het interieur van de boterafdeling van een particuliere zuivelfabriek te Bolsward omstreeks
1905. Op de achtergrond vijf centrifuges op een rij en daarvoor, in het midden, een grote
ronde koelinstallatie. De smalle smeltbakken zijn identiek aan het model wat de Zweed
Schwartz rond 1865 propageerde voor gebruik bij zijn systeem met ijskoeling. Deze fabriek
werd in 1894 gebouwd door de NV Hollandia, die ook in West-Nederland nog een aantal
grote zuivelfabrieken bezat. Het bedrijf in Bolsward had verder een kaasmakerij, een
condensmelk-afdeling, een eigen drukkerij, timmerwerkplaats, blikmakerij en zelfs een
gymnastieklokaal.

ling tot die fabrieken gebruikte hij geen stoomwerktuigen. Hij dreef de centrifuge
met zijn paard aan.
Van der Wal stelde zijn huis open voor iedereen die deze werkwijze wilde leren
kennen en inderdaad ontving hij er onder meer commissies van boeren uit Sneek
en Leeuwarden, die hun achterban uitgebreid verslag deden van hun bezoek.
Een jaar later kwam ‘in Menaldumadeel eene zuivelfabriek, op kleine schaal
ingcrigt, [tot stand]. Onder Klooster-Anjum bij Berlikum zijn, naar men verneemt, 3
eigenaren overeengekomen, het zuivel van hun vee voortaan gemeenschappelijk
te verwerken, en hebben daartoe een gebouw gesticht van 11 bij 6 meter, alwaar
door de centrifuge en Holsteinse karn met eene stoommachine van 3 paardekrachten
48.
zal worden geroomd en gekarnd.’
De fabrieken kochten de melk van de boeren, contracten die overigens lang niet
altijd gemakkelijk tot stand kwamen. Maar voor de boeren was er het voordeel dat
de boerinnen veel arbeid uit handen
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Doorsnede van een model van de Laval-centrifuge, omstreeks 1880. Het zwart getekende
deel is de ronddraaiende trommel. De melk wordt door de pijp in het midden aangevoerd,
de room en ontroomde melk worden gescheiden en via afzonderlijke buizen afgevoerd.
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De coöperatieve stoomzuivelfabriek te Warga, foto uit 1886/87. Het grote fabrieksgebouw
nam naast kerk, school en herberg een overheersende plaats in binnen de kleine
dorpsgemeenschap.

werd genomen, en dat ze geen uitgaven hoefden te doen voor de verbouwing van
melkkelders, voor kneedmachines of een ijshuis.
De Leeuwarder Melkinrichting was een door particulieren ingericht bedrijf dat de
melk van boeren uit de omgeving aankocht. Enkele malen kwam het voor dat deze
firma de boeren per geleverde melkbus maar voor 40 of zelfs 36 liter uitbetaalde
terwijl de boeren zeker wisten dat ze de 42-liter bussen tot de rand toe gevuld bij
het hek hadden gezet. Dat leidde ertoe dat 23 boeren in Warga een coöperatieve
zuivelfabriek oprichtten. Daar zouden ze de melk van hun 715 melkkoeien in eigen
beheer verwerken. Zij slaagden er in om ƒ 35.000 als startkapitaal bijeen te brengen
- de oorspronkelijke raming van de oprichtingskosten had ƒ 27.000 bedragen - en
in maart 1887 kon de fabriek met drie door stoom aangedreven centrifuges haar
werk beginnen. Er waren enkele aanloopproblemen want de op bestuursvergadering
van 3 november 1887 gaven ‘eenige ingekomen klachten over de duurzaamheid
der boter stof tot wisseling van gedachten hoe dit te verhelpen zoude zijn; waarom
de botermaker in de vergadering geroepen werd en hem met duidelijke woorden
werd gezegd alle orders stipt op te volgen of heen te gaan, om niet ontslagen te
49.
worden.’
De coöperatie Warga was niettemin zo succesvol dat het voorbeeld werd
nagevolgd. In Roordahuizen bestond ook belangstelling voor een zuivelfabriek en
men wendde zich onder meer tot Warga voor aanvullende informatie. De aanwezigen
op een informatiebijeenkomst in juni 1888 kregen te horen dat Warga begonnen
was met de melk van 715 koeien te verwerken; na een jaar was dat aantal
toegenomen tot 823, zodat in mei 1888 dagelijks ongeveer 13.000 kilo melk aan de
fabriek werd geleverd. De kerkbesturen van Warga en Irnsum constateerden dat
boterfabrieken ‘reeds een gunstigen invloed uitoefenen op den omvang van de
50.
burgerlijke armenzorg, die beduidend is ingekrompen.’ Het bleek geen gemakkelijke
opgave om het nodige kapitaal in Roordahuizen bijeen te krijgen. Voor een fabriek
die de melk van 450 koeien kon verwerken begrootte men de kosten op ƒ 23.000.
Zonder veel extra kosten zou eventueel later de capaciteit kunnen worden uitgebreid
naar
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600 koeien. Uiteindelijk was er voldoende geld om in april 1890 de bouw aan te
besteden: ƒ 18.729 voor het fabrieksgebouw en het ijshuis; ƒ 5234 voor de
stoommachine met bijbehoren en ƒ 4880 voor losse gereedschappen en andere
51.
benodigdheden.
In Haskerdijken werd in 1888 door een aantal boeren, waaronder H.F. Pasma
van de Commissie uit 1878, een coöperatie gesticht waar men de centrifuge in
52.
reserve hield, ‘voor tijden dat men niet kan afkoelen.’ Men gaf nl. de voorkeur aan
ontroming via de Schwartz-methode. Het fabriekje kostte ongeveer ƒ 10.000, een
bedrag dat door zes deelgenoten, met in totaal 200 koeien was opgebracht. Er stond
een stoommachine met ketel, een centrifuge, een Deense karn, boterkneder,
kaaspersen (er werd nl. ook kaas gemaakt). De fabriek was langs de Hooivaart
gebouwd, waaruit men 's winters ijs haalde, dat in het met turf en zaagmeel
geïsoleerde ijshuis werd opgeslagen.
De bouw van nieuwe fabrieken ging, zoals zo vaak, gepaard met het inwinnen
van informatie, rondkijken bij andere en de aanstelling van een ‘technisch adviseur’,
iemand die al meer met zuivelfabrieken te maken had gehad. Bij de coöperatie
Warga had J. Rinkes Borger het ‘plan en begroting van het fabrieksgebouw nagegaan
en later nog meer inlichtingen verstrekt.’ Hij kreeg daarvoor ƒ 25 vergoeding en ƒ 15
53.
reiskosten. Vaak stelde men de fabriek open voor mannen die als volontair ervaring
in het vak wilden opdoen. De drie eerste volontairs in Roordahuizen kregen
aansluitend betrekkingen elders: één als directeur van de zuivelfabriek in Grootegast,
54.
de twee andere kwamen terecht bij fabrieken in Didam en Marum.
De provincie Groningen was weliswaar lang niet zo'n uitgesproken zuivelgebied
als Friesland, maar de naburige ontwikkelingen werden nauwlettend gevolgd. In
1885, toen er nog geen coöperatieve fabrieken waren in Friesland, meenden
sommigen ‘dat voor streken waar iedere boer 10 tot 30 melkkoeien houdt, kleine
zuivelfabrieken ten zeerste zijn aan te bevelen. Voor grootere goederen,
daarentegen, zou zelfverwerking misschien de voorkeur verdienen, vooral wanneer
het mocht blijken dat de Laval's separator door een paard is aan te drijven, zooals
55.
nu en dan reeds wordt beweerd.’ Zo'n kleine zuivelfabriek zou kunnen zijn ‘een
3paards-stoommachine met centrifuge, een koelen, flinken kelder met eenige
koelbakken, een paar karns, een boterkneder, melkhouders, melkkannen en verdere
56.
kleine benoodigdheden.’ In een boerderij zou dat alles kunnen worden opgesteld
en daarmee kon men per dag zeker 2000 liter melk verwerken. Maar ‘het spreekt
vanzelf dat op eene dergelijke kleine inrichting geen heer directeur met eenige
duizenden guldens salaris, een onder-directeur of administrateur, een boekhouder,
klerk, machinist, stoker etc. zou kunnen ledigloopen.’
Prijsverschillen tussen boter van de boerderij en van de fabriek gaven de afdeling
Beerta van de Groninger Maatschappij voor Nijverheid aanleiding om voorstander
van fabrieksbereiding te zijn. Men berekende als volgt:
100 1 melk, fabriekmatig bereid, geeft
3 kg boter

à ƒ 1,40 =

ƒ 4,20

5,5 kg kaas

à ƒ 0,25 =

ƒ 1,37

60 1 wei

à ƒ 0,005 =

ƒ 0,30

20 1 karnemelk

à ƒ 0,003 =

ƒ 0,60

5

_____
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Totaal

5

ƒ 6,47

100 1 melk geeft op de boerderij
3,25 kg boter

à ƒ 0,90 =

ƒ 2,92

100 1 karnemelk

à ƒ 0,01 =

ƒ 1,00

5

_____
Totaal

5

ƒ 3,92

De inkomsten per 100 1 melk zouden dus voor de fabriek ƒ 2,55 hoger zijn. Daar
moesten dan de verwerkings- en andere kosten weer vanaf, waarvoor de afdeling
Beerta ƒ 1,25 per 100 1 rekende.
‘Wel heeft fabriekmatige bereiding dit nadeel, dat er per 1 of kg en niet naar
gehalte [van vet, dus naar de potentiële boteropbrengst, MB] wordt betaald. De
hulpmiddelen ter controleering en onderzoeking van melk worden echter met den
dag eenvoudiger en beter, zoodat den tijd nabij schijnt, waarop naar het gehalte
57.
kan worden betaald.’ Daarom waren de leden van de afdeling Beerta net als zoveel
anderen in Groningen en Friesland voorstanders van zuivelfabrieken, en wel van
stoomgedreven fabrieken. Bijgaande Tabellen 4.4, 4.5 en 4.6 laten zien dat de
Friese boterbereiding in vijftien jaar tijd een indrukwekkende verandering onderging:
meer dan honderd fabrieken werden opgericht. De hoeveelheid boerderijboter was
in 1895 nog groter dan de fabrieksproduktie, maar zij daalde gestaag. Het is niet
eenvoudig om aan te geven waar de snelle acceptatie van de centrifugefabriek
vandaan kwam. Het stoomwerktuig, de georganiseerde melkophaaldienst, de
betaalde directie of coöperatief bestuur, zouden allemaal argumenten kunnen zijn
om een voorkeur te houden voor kleinschalige verbetering op de boerderij. Als
belangrijke verklaring voor het enthousiasme voor deze radicale verandering wordt
wel gewezen op de coöperatieve beheersvorm en het feit dat het risico van mislukken
zo gering was: de bestaande fabrieken waren bereid om anderen van advies te
dienen, de landbouworganisaties en hun zuiveldeskundigen leverden alle nodige
informatie. Vervolgens was er dan de stimulans dat de fabrieksboter duidelijk beter
verkocht werd dan veel van de boerderijboter en dat de boeren zelf ook iets
terugzagen van die meeropbrengst.
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Er blijft nog altijd de kwestie van de traditiegetrouwheid. Was die ten tijde van de
Commissie-Pasma werkelijk zo sterk als haar rapport laat vermoeden? De snelle
veranderingen in de zuivelfabricage kunnen er ook op wijzen dat Pasma en de zijnen
wat al te somber waren over de veranderingsbereidheid op de Friese boerderijen.

Tabel 4.4: zuivelfabrieken in Friesland
jaar

coöperatief

totaal

1879

aantal fabrieken
niet-coöperatief
2

0

2

1887

9

2

11

1890

29

16

45

1891

31

20

51

1892

33

26

59

1893

37

30

67

1894

38

34

72

1895

41

34

75

1896

43

44

87

1897

44

54

98

1898

56

66

112

1899

48

69

117

1900

51

75

126

1901

52

74

126

Bron: Verslag van den landbouw in Nederland voor de betreffende jaren.

Tabel 4.5: zuivelfabrieken in drie provincies in 1900
aangedreven door
Friesland

stoom
105

handkracht
11

NoordBrabant

29

120

Limburg

7

166

Bron: Verslag van den landbouw in Nederland, 1900

Tabel 4.6: boterbereiding op de boerderij (kol. I) en in fabrieken (kol. II),
in drie provincies, x 1000 kg
1895
I

1898
II

1900
I

1906
II

Friesland 5.757

4.268

3.861

Noord-Brabant 4.638

1.585

5.906

I

II

I

II

10.464 2.612

11.192

460

13.410

2.257

2.268

2.960

5.270

5.263
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Limburg 2.269

1.790

2.823

1.098

2.645

1.816

2.470

2.863

Bron: Croesen, Geschiedenis, 190-191.

Zuivel in Zuid-Nederland
De landbouw in Brabant en Noord-Limburg verschilde hemelsbreed van die in
Friesland. Op de schrale, hooggelegen zandgronden overheerste het gemengd
bedrijf met een zeer kleine bedrijfsomvang. In 1893 waren er volgens het
Landbouwverslag in heel Nederland 29.913 boeren met zes of meer koeien. Daarvan
woonden er 1454, nog geen 5%, in Noord-Brabant en Limburg samen. Van oudsher
was hier wegens de bodemgesteldheid te weinig land voor de veehouderij
beschikbaar geweest in verhouding tot het voor akkerbouw bruikbare land. Deze
ongunstige verhouding maakte dat de boeren moesten woekeren met de mest die
zij van hun beperkte veestapel kregen. Om vooral geen mest verloren te laten gaan
was al voor 1800 in Brabant het zogenaamde Vlaamse bouwstelsel in zwang
gekomen. Daarbij stond het vee nagenoeg het hele jaar op stal en zette
voedergewassen om in mest. Het melken vond in deze veelal kleine en bedompte
ruimten plaats. Reeds hiervoor zagen wij dat dergelijke omstandigheden geen goed
uitgangspunt konden zijn voor een optimale zuivelbereiding. Bovendien waren de
weilanden te schraal en ontbrak het de meeste boeren aan geld om aanvullend
58.
veevoer van goede kwaliteit te kopen. Boter was in deze bedrijven een bijprodukt,
de melk werd merendeels aan de kalveren gevoederd, kaas werd nauwelijks
gemaakt:
‘De huisgezinnen, die zich in het bezit van zoo'n paar koeien mogen verheugen,
behooren tot de eenvoudigste klasse van menschen. Gewoonlijk bewonen zij een
huisje, dat uit één vertrek bestaat, hetwelk dus dient tot woon-, eet- en slaapkamer
en keuken. De kippen hebben er vrijen toegang en ook het varken komt er nu en
dan eene visite maken en ontziet zich niet, den snuit eens in den pappot der familie
te steken. In dat vertrek wordt ook de melk bewaard, waarvan boter gemaakt zal
worden. Het gereedschap waarin ze bewaard wordt, bestaat uit een paar potten,
een oud vaatje, of zoo iets, dat men bij de hand heeft. Men karnt, als er eens tijd
voor is, want de man werkt den ganschen dag buitenshuis en de vrouw, die zeer
veel en verschillend werk moet verrichten, kan slechts zelden tijd vinden voor het
karnen. (...) Herinneren wij ons nu, wat wij gezegd hebben van de eigenschappen
der melk en van haar vatbaarheid voor bederf, dan hoeft het ons niet te verwonderen,
dat de boter, op deze wijze bereid, slecht van hoedanigheid is en weinig waarde
59.
heeft.’
Niet alleen was de landbouw en met name de veeteelt anders dan in Friesland, ook
de boterhandel had een heel ander karakter. Men werkte niet voor
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Een Brabantse boerin in de open lucht bij het karnen. Zij houdt de karnpols met beide handen
vast en stampt hem zo'n 60 keer per minuut op en neer. Het karnproces nam, afhankelijk
van de kwaliteit van de melk, de conditie van de karnster en de karnton e.d., een kwartier
tot een half uur per lading - een halfvolle ton - in beslag. De Deense orde en reinheid zijn
hier nog niet vanzelfsprekend. Prentbriefkaart ca. 1925.

de export, maar voor kleine, plaatselijke markten. Sterker dan in Friesland speelde
hier het winkelierskrediet. De minimale bedrijfsomvang bracht een gebrek aan baar
geld met zich mee, wat werd ondervangen door ruilhandel. De Tungelroyse
onderwijzer J.J.C. Ament en oprichter van de eerste boterfabriek in Zuidnederland
beschreef de praktijk in die jaren.
‘In den regel werd door iederen veehouder de gemaakte boter wekelijks naar den
winkelier gebracht, alwaar ze dienst deed als ruilmiddel tegen kruidenierswaren en
andere huishoudelijke artikelen. Er was geen sprake van betaling of berekening
naar kwaliteit. De winkelier achtte het zijn plicht den boer te ontlasten van zijn
produkt; tenminste als deze het schappelijk maakte met zijn inkoopen. De winkelier
deed de aangebrachte boter in den regel ook wekelijks over aan een koopman en
verloor niet zelden aanmerkelijk èn door het z.g. “zweeten” der slecht bewerkte
boter èn door de lage prijzen die hij bedong. Was de koopman of opkooper op de
hoogte van zijn zaak, dan ging 't mengelmoes van boterklotten en klotjes in een
groote kuip water; ze werd daarin met de handen door elkaar gewerkt, zooals 't
heette om de karnemelk te verwijderen, om ze verder met messen te “kammen” en
daardoor te ontdoen van het grove vuil en eindelijk om ze te kleuren met aftreksel
van saffraan, roode wortels, enz. Waarna men ten slotte een homogeen
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Boven: Het hoeden van de koeien was in Brabant vrouwen- en kinderwerk. Hier Brabantse
koeien met hun begeleidsters op weg naar een plek om te grazen, omstreeks 1910.

Onder: Het personeel van de coöperatieve boterfabriek ‘St. Antonius Abt’ in Tungelroy, ca.
1895. De kneedmachine (een zgn. Arch Albany-kneder) en de tuimelkarnton - beide met
handbediening - waren, naast de handcentrifuge binnen in het gebouw, de belangrijkste
werktuigen.
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artikel kreeg, dat door het zuiveringsproces zeker aan gewicht verloren had, doch
dit werd ruimschoots vergoed door de belangrijke hoeveelheid water die door de
boter geadsorbeerd was. Het spreekt vanzelf dat dergelijke boter geen prima waar
60.
was, doch zij ging van de hand.’
Kort voor 1890 constateerde een staatscommissie meer dan eens dat deze ruilhandel
allesbehalve een stimulans was voor de boeren om de kwaliteit van hun boter te
verbeteren. De prijs die de winkeliers ervoor gaven, werd beïnvloed door andere
factoren.
‘De groote boeren hebben in den regel de grootste huishoudens; (...) zij hebben
veel mondbehoeften en kleedingstoffen noodig, en nu spreekt het van zelf dat de
winkelier-boterkoopman liever boter koopt van een boer die veel bij hem koopt. Hij
laat bij die gelegenheid waar van mindere qualiteit wat duurder betalen en kan door
de winst, die hij uit de winkelgoederen maakt, best wat hoogeren prijs voor de boter
besteden; men koopt dus wel eens boter niet om de boter, maar om de klanten. (...)
De arbeider en keuter [krijgt] van den winkelierboterkoopman minderen prijs betaald,
omdat hij minder winkelwaren noodig heeft; hij moet zich tot het strikst noodzakelijke
bepalen, of hij ziet zich verplicht bij aankoop van kleedingstoffen elders goedkoope
winkels op te zoeken. Het spreekt van zelf, dat meenig boer in andere winkels ook
beter en voor minderen prijs zijne benoodigdheden zou kunnen aanschaffen, doch
61.
dit doet men niet, omdat de prijs voor de boter dan ook lager wordt.’
Er was maar één kruid gewassen tegen dergelijke willekeur en winkelnering. De
wettelijke mogelijkheid bestond sinds 1860 om botermijnen te openen. Daar werd
de boter bij afslag verkocht, ‘afgemijnd’, omdat degene die als eerste ‘mijn!’ roept,
eigenaar wordt van de geveilde partij. Het kon echter ook gebeuren dat de
gezamenlijke opkopers op een plaatselijke botermijn precies dezelfde waren als de
plaatselijke winkeliers, zodat de botermaaksters in wezen nog niet veel waren
opgeschoten, omdat deze opkopers konden bedingen dat de uitbetaling bij hen in
62.
de winkel plaatsvond. Dit was afhankelijk van het reglement dat elke mijn zelf
daarover kon opstellen. Het verschil is zichtbaar in de botermijnen van Cuijk en Mill,
niet ver van elkaar gelegen. De prijzen in Cuijk waren, net als de hoeveelheid
aangevoerde boter, lager dan in Mill. In Mill kregen de boerinnen namelijk contant
geld aan de mijn, ‘waarmee ze naar eigen inzicht kunnen kopen. Op andere mijnen
zijn ze, om een hogere prijs voor de boter te krijgen, verplicht om bij de winkeliers
die hun boter kopen, waren en manufacturen te kopen, meer dan zij zelfs wensen
63.
en voor slechtere qualiteit dikwijls hogere prijzen moeten besteden.’
Wekelijks brachten de boeren gemiddeld omstreeks 10 kilo boter naar de plaatselijke
markt. Die kleine hoeveelheden werden door de handelaren gemengd, waarvan
Ament een weinig vertrouwenwekkende beschrijving gaf. Toch merkte men dat de
openbare verkoop van boter op botermijnen heilzaam was voor de zorg die de
botermaaksters aan hun produkten besteedden. ‘Naijver’ werd opgewekt, zo zei
men, de reputatie van boerinnen werd benvloed door de kwaliteit van hun boter.
Veel kennis omtrent wat er zoal in de rest van de wereld op zuivelgebied gaande
was, bestond er niet in Brabant. Alleen als er in de nabije omgeving voorbeelden
te zien waren van een andere werkwijze, ging daarvan enige uitstraling uit. Zo namen
de boeren in Reusel, langs de Belgische grens, een goed voorbeeld aan hun collega's
aan de andere kant, die ‘kosten noch moeiten ontzien om dat produkt zoo goed
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mogelijk te maken’, wat inderdaad een vooruitgang in de zuiverheid van de
Reuselse boter opleverde. Nieuwe methoden van bereiding kon een waarnemer ter
plaatse in 1887 echter nog niet vermelden.
Uiteindelijk waren de barre winter 1890/91 en een hagelbui die de oogst vernielde
in de daaropvolgende zomer voor schoolmeester J.J.C. Ament in Tungelroy bij
Weert aanleiding om een kleine, met handkracht gedreven boterfabriek op te zetten.
De misère die hij bij de boeren in zijn dorp zag, zou enigszins verlicht kunnen worden
als zij het voorbeeld volgden van boeren in Bree, net over de Belgische grens. Daar
was sinds 1891 een zogenaamde ‘samenmelkerij’ in werking. De boeren brachten
er de melk van hun koeien bijeen en maakten er met behulp van een handcentrifuge
en een goede karn boter van betere kwaliteit dan voorheen. De investering was
gering geweest, maar de resultaten van de boterverkoop waren hoopgevend.
Ament wist 33 boeren uit Tungelroy, met 184 koeien, tot medewerking te bewegen.
Er werd een bescheiden gebouw neergezet, dat zo was ontworpen dat het eventueel
later weer als woonhuis verhuurd of verkocht kon worden: aldus zou een
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eventuele mislukking van het plan de deelnemers nauwelijks financieel nadeel
opleveren. De fabrieksinventaris kostte ongeveer ƒ 600 en werd grotendeels besteld
65.
bij de firma Jules Mélotte in Rémicourt, bij Luik. Deze smid maakte sinds 1888
handcentrifuges naar het Laval-model en had ook de hele uitrusting van de
samenmelkerij in Bree geleverd.
Voor een fabriek met een verwerking van ongeveer 1500 kg melk per dag was
66.
nodig :
- een centrifuge van Mélotte (300 kg/uur) ƒ 260
- een karn (inhoud 140 1)

ƒ 70

- een boterkneder

ƒ 42

- een koeler voor magere melk

ƒ 62

- een koeler voor room

ƒ 32

- een melkcontrole-apparaat

ƒ 37

- diverse kleine benodigdheden

ƒ 97
_____

totaal

ƒ 600

De fabriek in Tungelroy kon in mei 1892 de eerste melk verwerken. Aanvankelijk
kampte men met enkele technische onvolkomenheden, maar een groter probleem
was de verkoop van de fabrieksboter. In de eerste weken bestond bij de gebruikelijke
afnemers een grote weerstand tegen het produkt, zodat Ament op zoek ging naar
nieuwe afzetkanalen. Hij vond die onder meer in België en via de Roermondse
botemijn.
In de kranten in de omgeving werd veel melding gemaakt van het succes dat de
Tungelroyse boeren hadden met hun initiatief. In de loop van 1893 werden in
Noord-Limburg 13 soortgelijke ondernemingen opgezet, uit de aangrenzende delen
van Brabant kwamen ook steeds meer geïnteresseerden kijken in Tungelroy en de
andere handkracht-boterfabriekjes. De gang van zaken werd in 1894 als volgt
beschreven:
‘Iedere boer kwam met zijn eigen kannen, sommigen op een kruiwagen, met die
van de buurlui erbij; een enkele kar bracht ze uit een enkele buurtschap aan. Op
de beurt werd elke kan uitgegoten in een bus op de bascule, genoteerd, de bus in
den kookpot met warm water voorgewarmd, in de centrifuge gestort en de ontroomde
melk opgevangen in dezelfde kan, waarmede de brenger naar huis kon gaan. (...)
Was zoo al de melk ontroomd, dan werd de room in den kelder gebracht en die
van den vorigen dag gekarnd en de boter met een kneedbord verwerkt. De melk
werd naar vetgehalte ontvangen en de nieuwste toestellen tot het nemen van de
proeven waren in gebruik. (...) Meer dan 40 personen hadden op dit fabriekje reeds
als leerling gewerkt en er was hun alles zoo goed mogelijk geleerd, om op hunne
67.
[woon]plaats als werkbaas te kunnen optreden.’
Het grote voordeel van de handkracht-boterfabriekjes was dat ze goedkoop en
68.
simpel waren. Voor ongeveer ƒ 2000 stond er een gebouw met inventaris en een
knecht kon het werk in enkele dagen leren. De boter was zoveel beter van kwaliteit
dat er doorgaans een prijs van ongeveer ƒ 1,10 voor werd gegeven, terwijl de
boerderijboter circa 20 cent lager noteerde op de plaatselijke markten en botermijnen.
De boterhandel was geenszins unaniem gelukkig met deze ontwikkeling. De
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winkeliers zagen hun winkelnering omzeild worden, boterkopers vreesden dat
onderling overleg tussen het groeiend aantal coöperaties zou maken dat willekeurige
prijsvorming, die altijd voor de handelaar het voordeligst was geweest, tot het
verleden ging behoren. Inderdaad begonnen al in de zomer van 1893 Ament en
enkele medestanders te werken aan een organisatie die de afzet van de fabrieksboter
in betere banen kon leiden. Dat was een van de belangrijkste redenen om de
bestaande coöperatieve fabrieken in één vereniging samen te brengen en zo
ontstond de Zuid-Nederlandsche Zuivelbond (ZNZ), ‘eene Centrale Vereeniging van
coöperatieve melkerijen in Limburg en Noord-Brabant. Het doel van den Bond is
de bevordering van alle belangen der Vereenigde melkerijen, vooral van die welke
69.
met de bereiding en den verkoop van zuivelproducten in verband staan’.
In 1895 vestigde de ZNZ een botermijn in Maastricht. De voordelen van een eigen
mijn waren dat de fabrieken onafhankelijker zouden zijn van de boterkooplui, dat
de winkeliers in de grote steden zonder tussenkomst van de tussenhandel boter
konden kopen en dat de Bond de zuiverheid van de verhandelde boter durfde te
garanderen. Aldus kregen de aangesloten fabrieken een hogere prijs voor hun boter,
mits die van goede kwaliteit was. Voor kwaliteitshandhaving kon de ZNZ de helpende
hand bieden via adviezen, cursussen voor personeel en controle van de geleverde
waar.

De keuze tussen alternatieven
In de jaren '90 waren er verschillende mogelijkheden om tot een winstgevender
boterbereiding te komen. De eerste keuze was die tussen boerderijboter of
fabrieksboter. Koos men voor het laatste, dan waren de alternatieven de stoomkrachtof de handkrachtfabriek. De afwegingen die in Gelderland en Zuid-Nederland werden
gemaakt, laten zien dat in deze streken de keuze voor een stoomfabriek geenszins
vanzelfsprekend was. Vooral vreesde men dat
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Reclameaffiche voor de kleine handkracht-centrifuges van Alfa-Laval, ca. 1900
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Een foto uit 1951 van het gebouw waarin eind negentiende eeuw de handkracht-boterfabriek
te Oirlo (bij Venray) gevestigd was. Het oorspronkelijke gebouw was nog kleiner: aan
weerszijden is de gevel later verlengd.

grootschalige produktie, een belangrijke voorwaarde voor een winstgevende
stoomfabriek, allerlei extra moeilijkheden met zich mee zou brengen.
De zuivelcommissie van de Geldersch-Overijselsche Maatschappij van Landbouw
kreeg in 1894 van enkele Gelderse boeren te horen dat zij tegen fabrieken zou zijn
en zich te veel richtte op de zuivelbereiding op de boerderij. De zuivelcommissie
had inderdaad de voorkeur gegeven aan het Brabants-Limburgse handkrachtsysteem
boven de grote stoomfabrieken. Kleine handkrachtfabrieken werkten meer voor een
lokale markt, en waren een ‘landbouwzaak’, stoomfabrieken waren meer ‘een
handelszaak’ - door hun grote produktie moesten zij zich wel richten op regionale,
70.
of zelfs internationale markten. De commissie voor het zuivelonderwijs bracht een
brochure met haar visie uit. De zuivelleraar Van Weydom Claterbos had zich in
Limburg op de hoogte laten stellen van de handkracht-coöperaties. Als voordeel
van die werkwijze zag hij de arbeidsbesparing op de boerderijen; het gebruik van
goedkope, nieuwe werktuigen die meer boter per liter melk leveren; de produktie
71.
van betere boter en dus een hogere prijs voor de boer. Vooral voor kleine boeren
was de verbouwing van melkkelders en de aanschaf van metalen in plaats van
houten gereedschappen te kostbaar in verhouding tot hun altijd nog geringe
boterproduktie. Juist voor hen zou een coöperatieve fabriek wel op haar plaats zijn.
Maar ook dan moest de boer er zorg voor dragen dat hij op de boerderij de melk
op de juiste manier behandelde. Met die kanttekening ontzenuwde de zuivelleraar
de kritiek op zijn cursussen die hij had vernomen: het onderwijs zou teveel
boerderij-gericht zijn, en dergelijke kennis was niet meer nodig als men toch overging
op fabriekmatige boterbereiding. De Maatschappij van Landbouw steunde hem en
voerde nog aan dat de fabrieksproduktiekosten van 15 à 20 cent per kg boter ook
heel goed op de boerderij verdiend konden worden, als de boeren maar boter van
gelijke kwaliteit wisten te maken. Juist daarom waren de cursussen onmisbaar in
72.
de vorm waarin ze werden gegeven. Het zou de boeren er bovendien van vrijwaren
dat ze met handen en voeten gebonden raakten aan de melkprijs die fabrikanten
wilden betalen. Een grote stoomfabriek was immers sterk afhankelijk van
internationale ontwikkelingen en als zo'n fabriek op een verre markt geen hogere
prijs voor zijn boter kon maken, dan was het raadzaam dat de boer zelf, tegen lagere
73.
produktiekosten, goede boter maakte voor een plaatselijke markt.
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In april 1894 reisde Claterbos weer langs de plaatsen van zijn vorige cursussen
en bij die gelegenheden werd hij overstelpt met vragen omtrent het oprichten van
kleine coöperatieve boterfabrieken. Zelfs
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De stoomzuivelfabriek in het Noordlimburgse Ell is bijna klaar. In de gevel zal na de
inzegening een heiligenbeeld prijken. Het is niet bekend of de zuivelconsulent in 1910 per
automobiel door zijn rayon ging.

kwam er een aanvraag voor een cursus tot opleiding van personeel voor zulke
fabrieken, waarover uit Noord-Brabant en Limburg zulke goede berichten werden
74.
vernomen. Hij paste dat jaar zijn programma enigszins aan en ineens verschenen
er bij die cursus naast twaalf vrouwen ook tien, later twaalf mannen. Wat zij extra
leerden was het gebruik van de zgn. acid-butyrometer van Gerber, een toestel om
het vetgehalte van de melk te bepalen en dat men nodig had voor de
gehalte-uitbetaling aan de boeren. Het aantal aanvragen voor de gebruikelijke
cursussen begon sterk terug te lopen. De Geldersch-Overijselsche Maatschappij
van Landbouw zag dat er met succes grotere en kleinere zuivelfabrieken in haar
gebied werden opgericht. Daarmee ontstond een nieuw werkterrein voor de
zuivelleraar. In 1896 meldden zich nog maar 55 leerlingen voor de gewone
boerderij-cursussen, dus werd in 1897 besloten om de leraar per 1 juli 1898 een
andere taak te geven: hij zou Zuivelconsulent worden en de cooperatieve
zuivelfabrieken van advies dienen op technisch, organisatorisch, bouwkundig,
boekhoud-
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Plattegrond van de boterfabriek op de Cloese, bij Lochem, opgericht in 1895; Voorbeeld
van de omvang van een handkrachtbedrijf omstreeks de eeuwwisseling. Het fabriekje had
zijn ingang aan de schaduwzijde. Onder het kantoor en de ontvangruimte was de melkkelder.
Dit gebouw van 6 × 10 meter kostte ƒ 1200, de inventaris had een waarde van ƒ 850.

kundig, administratief en financieel gebied. De nietcoöperatieve fabrieken konden
75.
van zijn diensten geen gebruik maken.
Mogelijk is door sommigen, die ervan gehoord hadden, in de vroege jaren '90
nog gedacht aan stoomfabrieken zoals die in het verre Friesland werden opgericht.
Maar net als het Deense Schwartz-systeem niet erg geschikt was voor Friesland,
zo was ook het Friese fabriekstype in die jaren geen goed alternatief voor de
zuidelijke provincies. Het aantal koeien binnen één uur gaans, te voet, was veel
kleiner dan in het noorden. Een melkrijder met paard en wagen zou het rayon van
een fabriek natuurlijk aanzienlijk kunnen vergroten, en daarmee zou stoomkracht
ook rendabel kunnen zijn.
Toch kozen de zandgrondboeren voor een kleinschalige opzet. In de eerste plaats
hadden zij de middelen niet om voor ƒ 20.000 of meer een stoomfabriek te bouwen.
Alleen als ze zich met heel grote aantallen tegelijk zouden verenigen, waren
dergelijke bedragen haalbaar. Met zo'n organisatie had echter niemand ervaring.
Verder werd er een argument gehanteerd dat wij, in minder sterke vorm, ook
tegenkwamen bij de afwegingen van de boeren in Beerta, toen zij de voor- en
nadelen van een stoomzuivelfabriek bespraken. Een stoomfabriek was duurder om
te bouwen en had meer personeel nodig dat niet direct produktief was: een directeur,
76.
een administrateur en ook een machinist. In de Brabantse en Limburgse dorpen
was vooralsnog niemand te vinden om zulke taken op zich te nemen. Er zouden
‘vreemden’ moeten komen, die een fors salaris kregen voor moeilijk te controleren
werkzaamheden. Daar stelde men geen prijs op; bij de handkrachtfabriek kon een
kleine boerengemeenschap alles in eigen hand houden - voor noodgevallen was
er altijd de schoolmeester die raad kon geven, of de zuivelconsulent.
Tot zeker 1910 is de tegenstelling tussen vreemdelingen en de ‘eigen groep’
uitdrukkelijk gebruikt ter verdediging van kleine fabrieken die innig verbonden waren
met een gehucht of kerkdorp. Om die reden was één gemeente met drie
handkrachtfabrieken te verkiezen boven twee dorpen met halverwege een
stoomzuivelfabriek en enkele melkrijders. Dat was de mening van enkele voormannen
in Brabantse en Limburgse landbouwkringen. De strijdbare pater Gerlachus van
den Elsen was een van diegenen die voor de verloedering van de boerenstand
77.
waarschuwde in brochures en polemieken in landbouwbladen. Vanuit de
Zuid-Nederlandsche Zuivelbond en andere organisaties werden ook
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tegenargumenten gegeven, zoals de grotere efficiency en de mogelijkheid van
pasteuriseren van de melk. Voor dat pasteuriseren was snelle verhitting nodig, en
dat kon alleen met behulp van stoom gebeuren. Omstreeks 1900 bleek dat de znz
boter van gepasteuriseerde melk, die langer houdbaar was, goed naar het buitenland
kon verkopen. Tezelfdertijd toonden ook bestaande zuivelcoöperaties belangstelling
voor de overschakeling op stoom. In het handkrachtstadium hadden de verenigingen
kapitaal opgebouwd, zij hadden ervaring opgedaan met organisatie, administratie,
verkoop en kwaliteitscontrole. Er waren credietfaciliteiten in de vorm van
Boerenleenbanken gekomen, boerenzoons hadden de tijdschriften op zuivelgebied
bestudeerd en cursussen van de znz gevolgd. De grootste bezwaren tegen
stoomfabrieken leken weggenomen, en zo begon tegen 1910 een concentratie van
Zuidnederlandse boterfabrieken. In de loop van ruim 20 jaar werden
handkracht-coöperaties samengevoegd tot fabrieken met stoomwerktuigen en een
78.
veel groter werkgebied. De veranderingen in de boterbereiding waren weliswaar
regionaal verschillend, maar zowel in Friesland als in Brabant en Limburg leidden
de nieuwe werkwijzen tot nieuwe organisaties. De plaatselijke coöperatie betekende
al een tot dan toe ongekende vorm van samenwerking. De volgende stap was de
aansluiting van coöperaties in overkoepelende verenigingen als de Vereeniging van
belanghebbenden bij fabriekmatige zuivelbereiding op coöperatieven grondslag in
Friesland (1893), de Zuid-Nederlandsche Zuivelbond (1893), de
Geldersch-Overijselsche
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Zuivelbond (1896) en andere. Daarboven kwam weer in 1900 de Algemeene
79.
Nederlandsche Zuivelbond FNZ te staan.
Via deze organisaties met hun consulenten, cursussen en tijdschriften bleven
grote en kleine boeren op de hoogte van het laatste nieuws uit binnen- en buitenland,
dat voor hun bedrijf van belang was. De onbereikbaarheid en desinteresse waar
andere landbouwverenigingen in de negentiende eeuw zo over klaagden, was snel
aan het verdwijnen. Voor de veehouderij en voor grote delen van het gemengd
bedrijf op de zandgronden had de melkcentrifuge een betekenis gekregen die veel
verder ging dan het maken van goede boter.
M.S.C. BAKKER
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Een gezonde en gelukkige burgerfamilie doet zich tegoed aan margarine. Rond 1900
herinnerde niets meer aan de opdracht die indertijd was verstrekt om een ‘goedkoop
voedingsvet voor de werkende klasse’ uit te vinden.
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5
Margarine
De andere kant van de botermarkt
De boterhandel van Jurgens en Van den Bergh
De uitvinding van een nieuw voedingsvet
De pioniers van de margarine-industrie, 1871-1878
De strijd om het margarine-octrooi
Een Nederlandse fabrikant voor een Engelse rechter
Octrooien in Nederland
De verbreiding van de margarine-industrie, 1879-1883
Een nieuwe koeltechniek, een nieuw produkt
De Boterwet van 1889
De Nederlandse margarine-industrie: een eigen-aardige
ontwikkeling

De andere kant van de botermarkt
De Nederlandse exporterende botermakers hadden sinds de jaren zeventig van de
negentiende eeuw op twee fronten strijd te leveren. Tegen de Deense boter, die
door zijn superieure kwaliteit de beste Friese boter naar het tweede plan drukte, en
tegen een produkt dat zich langzamerhand in het goedkopere marktsegment
binnendrong. Ook dat werd in Nederland gevoeld, want veel boter die van hier naar
Engeland ging, was altijd al van iets mindere kwaliteit geweest. De nieuwe,
zogenoemde ‘kunstboter’, die pas in 1889 officieel verplicht werd tot de naam
Margarine, was kwalitatief geen partij voor de beste en onversneden, ongemengde
boter uit gerenommeerde zuivelgebieden. Dat was de pretentie van de makers ook
niet. De concurrentie tussen kunst- en natuurboter ging om de gunst van de
minder-vermogende consumenten, die zich anders met de minste kwaliteit boter
moesten behelpen.
De aanduiding kunstboter of margarine verheelt enigszins, dat ook dit een
landbouwprodukt was. Het bestond uit bewerkt rundervet, melk en slechte boter,
met een kleine toevoeging plantaardige olie. De kunstboterindustrie kan daarom
met recht een landbouwindustrie worden genoemd. Het verschil met de hiervóór
beschreven boterbereiding is echter dat zij nooit vanuit landbouwkringen is
aangemoedigd. Melkveehouders namen niet deel in de fabrieken, coöperaties
kwamen er niet voor. Margarine was een nieuw produkt waarvoor de belangrijkste
grondstof, het bewerkte rundervet, de oleomargarine niet door de Nederlandse
landbouw werd geleverd. Dat impliceerde een intense en internationale
handelsorganisatie, een terrein waarmee landbouwers zelf geen ervaring hadden.
Bovendien werd al vrijwel meteen na de Franse uitvinding in 1869, de aanvoer van
oleomargarine gemonopoliseerd door enkele handelaren, heden die bekend waren
met internationale handelscontacten in het algemeen en met de handel in goedkopere
boter in het bijzonder.
De ontwikkeling van de kunstboterindustrie geeft zicht op de ‘andere kant’ van
de concurrentie die in het vorige hoofdstuk vanuit boter-perspectief is geschetst.
Een aantal verschillen met de boterbereiding bestond van meet af aan. Hier was
geen traditie die belemmerend werkte, er hoefde geen bestaande, kleinschalige
produktiewijze te worden vervangen, met het eventuele risico van ingrijpende sociale
verandering. Risico's waren er zeker, maar andere. De ontwikkeling van de hele
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bedrijfstak loopt gelijk met de ontwikkeling van het produkt. Om verkocht te worden,
moest margarine zoveel mogelijk lijken op haar natuurlijke concurrent. Dat betekende
dat het recept om kunstboter te maken, door proeven en mengen werd verbeterd.
Produktietechnische aanpassingen bleken hieraan verder bij te dragen, maar juist
door de hoogte van die noodzakelijke investeringen nam het aantal bedrijven snel
af. De toenemende gelijkenis met echte boter ontketende de woede en angst van
de botermakers. Die werd, zoals in het vorig hoofdstuk is uiteengezet, versterkt door
de verkoopmethoden die kunstboterfabrikanten er op nahielden. De uiterlijke
gelijkenis beperkte zich niet tot het produkt, maar betrof ook de verpakking en de
naamgeving.
Het officiële standpunt van de Nederlandse regering in deze kwestie was, zeker
in internationaal perspectief, uiterst mild: mits de klant geen ongezond pro-
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dukt wordt verkocht en hem wordt verteld wat hij koopt, heeft de margarine-industrie
evenveel bestaansrecht als elke andere landbouw- of voedingsmiddelenindustrie.

De boterhandel van Jurgens en Van den Bergh
De boter was van oudsher een typisch Nederlands export-artikel, dat vooral in
Groot-Brittannië op een grote afzet kon rekenen. Maar het was wel een duur
voedingsprodukt dat alleen de welgestelde burgers zich konden veroorloven. De
minder gefortuneerden moesten het doen met droog brood, dat ze soms door middel
van rundvet, spek of stroop extra smaak en voedingswaarde probeerden te geven.
Rond het midden van de 19e eeuw ontstond er met name in Engeland een
opmerkelijke toename van de vraag naar boter. Die werd veroorzaakt door de
opkomst van een nieuwe gefortuneerde sociale klasse, die zich in het kielzog van
de onstuimige industriële ontwikkeling had gevormd.
De Nederlandse boterhandel, die vooral geconcentreerd was in Friesland, kon
aan de toenemende vraag niet beantwoorden, wat aan andere streken, zoals
Brabant, de kans gaf om zich ook een plaats te veroveren. De Friese boterhandel
begon in de jaren zeventig snel terrein te verliezen door de concurrentie vanuit
Denemarken, terwijl de Oostbrabantse boterhandel sinds de jaren zestig groeiende
was en sindsdien alleen in omvang toenam. De Brabantse handelaren ontgonnen
het Duitse achterland en boorden nieuwe botervoorraden aan. Buitenlandse en
Nederlandse boters van verschillende kwaliteit werden in Brabant gemengd en
vervolgens geëxporteerd. De Friese boeren daarentegen bleven volharden in het
op kleine schaal produceren en verhandelen van eigen (kwaliteits)boter.
In Brabant hadden twee families vanaf het midden van de eeuw een omvangrijke
boterhandel opgezet: Jurgens en Van den Bergh, beide gevestigd in de kleine stad
Oss. De familie Jurgens was oorspronkelijk afkomstig uit Limburg en was in het
begin van de eeuw in Noord-Brabant terecht gekomen. Willem Jurgens beschikte
over een goed handelsinstinct en ging er met paard en wagen op uit om bij de
boeren in de omtrek boter, ham en eieren te kopen of te ruilen. Deze produkten
vervoerde hij over land naar Lithoijen, een klein plaatsje aan de Maas, van waaruit
het per boot verder ging naar Rotterdam. Daar werd de negotie overgeladen in een
zeeschip en geëxporteerd naar Nederlands-Indië en Groot-Brittannië.
In 1854 richtten Willems zonen, Anton en Johannes, de firma Gebrs. Jurgens op
en vooral door toedoen van Anton kwam het zwaartepunt te liggen op de boterhandel.
Hij bracht bezoeken aan Engeland en Schotland, waar hij contacten legde met
Schotse en Engelse zakenlieden. Na verloop van tijd kon de firma Jurgens aan de
gestegen vraag naar boter niet meer voldoen: de produktie van de kleine boerderijen
in de omgeving van Oss, schoot tekort. Tijdens een bezoek van de Schotse
boterimporteur Campbell aan Oss in 1862 besloot Jurgens samen met de Schot
een grote Europese reis te maken. Deze reis, over de Rijn en de Donau, bleek een
ware openbaring te zijn: op markten in verschillende steden vond men grote
hoeveelheden boter, die bovendien spotgoedkoop bleken te zijn. Met name München,
Passau en het Oostenrijkse Linz bleken een goudmijn. Maar het kostbare produkt
had nog een lange weg naar de Engelse consument af te leggen.
Boter is een produkt dat ongekoeld erg vatbaar is voor bederf en het was voor
de handelaren dus zaak het zo snel mogelijk bij de consument te krijgen. De firma
Jurgens slaagde er echter in om binnen korte tijd een soepel inkoop- en
transportsysteem op te zetten. Voor de inkoop ter plaatse werden mensen uit de
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streek aangesteld; het transport verliep hoofdzakelijk per schip over de Rijn en de
Donau.
Aan het einde van de jaren zestig was Jurgens de grootste boterhandelaar van
1.
Europa: zijn omzet was circa 250 ton per week. De Engelse markt was echter nog
steeds niet verzadigd, maar het transport begon geleidelijk een probleem te vormen.
De boter kwam per rivierschip van het Duitse achterland naar Nijmegen, van waar
het met karren naar Oss werd vervoerd. In Oss werd de boter gekneed, gesorteerd
en eventueel gemengd met andere, inferieure, boter; zo nodig werden ook zout en
kleurstof toegevoegd. Verpakt in houten vaatjes ging de boter weer met karren naar
Lithoijen, waar boten de lading overnamen en naar Rotterdam brachten.
In Midden- en Zuid-Duitsland bestond ook een boterhandel, maar die was zelf
weinig gericht op massale export naar Engeland. E. Frank, directeur van de
Frankfurter Margarin Gesellschaft, verklaarde de opkomst van de Nederlandse
2.
margarine-industrie uit de traditie van de grootschalige Brabantse boterhandel. In
Nederland waren al vroeg grote Butterpackereien geweest - namelijk die van Jurgens
en Van den Bergh - die diverse kwaliteiten boter plachten te mengen en er zout aan
toevoegden. In Duitsland had alleen een kleinschalige handel bestaan, waarbij de
boeren hun produkten zelf verpakten, eventueel van zout voorzagen, en zelf naar
de markten brachten. De Hollandse traditie van botermenging zette zich na de
uitvinding van de kunstboter voort, alleen werd in plaats van slechte kwaliteit boter
kunstboter gebruikt.
In een Duitse brochure uit 1887, die zeer polemisch van toon is (de schriiver tracht
aan te tonen dat een
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harde margarine-wetgeving voor Duitsland noodzakelijk is) werd het volgende
beweerd:
‘Es wurde in Holland schon vor 1870 (...) eine Art von
Kunstbutterfabrikation betrieben. Dieselbe bestand darin, dass billige
Buttersorten des Handels (...) mit Milch, Starkesyrup, etwas Butterfarbe
und spater auch mit Fett und Öl durcheinandergeknedet und als
3.
hollandische Butter auf der englischen Markt gebracht wurde.
Het is waar dat Zuid-Nederland in het buitenland een slechte reputatie had
verworven als boter-exporteur; in Engeland werd slechte boter aangeduid als ‘Bosch’,
naar de plaats van herkomst, 's-Hertogenbosch. Het kwam op grote schaal voor dat
goede kwaliteit boter met slechte werd vermengd en ook dat boter met bijvoorbeeld
water en meel werd aangelengd. Wat Jurgens betreft staat alleen vast dat
verschillende kwaliteiten boter gemengd werden. In 1867 werd de oude vennootschap
van de gebroeders Jurgens ontbonden en stichtte Anton Jurgens, samen met zijn
zonen Jan, Henri en Arnold, een nieuwe zaak: de firma Antoon Jurgens. Deze
nieuwe generatie zou de onderneming tot grote bloei brengen. In de Geschiedenis
van Unilever beschrijft Wilson de karaktereigenschappen die naar zijn mening
verantwoordelijk waren voor het zakelijke succes: ‘Arnold was een boterkenner van
de eerste rang, wiens fijnproeverssmaak in Oss een ware beroemdheid genoot. (...)
De familie-eigenschappen - koppig volhoudingsvermogen gecombineerd met
boerensluwheid die tot een uitstekend zakenflair kon uitgroeien - kwamen vooral
4.
tot hun recht in Jan en Henri’.
De Jurgensen waren echter niet de enigen die over ‘zaken-flair’ beschikten. In
Oss resideerde een rivaliserende familie, Van den Bergh, die in dezelfde periode
en op vergelijkbare wijze naam had gemaakt in de boterhandel.
De firma Van den Bergh werd gevormd door een joodse familie die oorspronkelijk
afkomstig was uit het naburige dorp Geffen. In 1858 verhuisde het gezin naar Oss,
waar Simon van den Bergh zijn vaders zaak voortzette: hij dreef een kruidenierszaak
en ruilde zijn waren, vooral manufacturen, tegen boter. Deze ruilhandel, waarbij
boter in de winkel als betaalmiddel fungeerde, was op het negentiendeeeuwse
5.
Brabantse platteland niet uitzonderlijk. Van den Bergh verkocht de ontvangen boter
in Amsterdam, Rotterdam, en zelfs in Antwerpen en Brussel. Ook Simon van den
Bergh ontdekte de Engelse markt, maar kwam er achter dat zakendoen in onbekende
contreien grote risico's met zich mee kon brengen. In tegenstelling tot Jurgens was
hij nooit in Engeland geweest; hij kende de taal niet en was ook niet op de hoogte
van de heersend marktverhoudingen. Hij moest daarom geheel vertrouwen op
Engelse agenten die voor hem op commissiebasis werkten. Deze deden weinig
moeite een goede prijs voor de boter te krijgen, met als gevolg dat Van den Bergh
grote verliezen leed.
In 1868 kwam de grote crisis. Van den Bergh zag zich genoodzaakt zijn betalingen
te staken en de zaak stond aan de rand van de afgrond. Er moesten drastische
maatregelen genomen worden om het tij te keren. Uiteindelijk werd besloten de
twee oudste zonen, Jacob en Henry, naar Londen te sturen om zo van dichtbij de
Engelse markt te leren kennen. Deze beslissing markeerde een keerpunt in de
geschiedenis van de onderneming van Van den Bergh. Allereerst werd meteen een
begin gemaakt met de reorganisatie van de verkoop in Engeland. Jacob en Henry
schakelden de tussenhandel uit en stelden zich in directe verbinding met de grote
boterinkopers en grossiers. Ook introduceerden ze nieuwe verpakkingsmethoden,
die ze hadden afgekeken van Franse en Belgische importeurs. In plaats van in
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kluiten werd de boter verpakt in de vorm van rollen, waar de Engelse afnemers de
voorkeur aan bleken te geven.
De vraag naar boter bleef stijgen en ook Van den Bergh ging ertoe over het Duitse
achterland te ontginnen - uit Keulen, Aken en München kwamen nieuwe ladingen
boter naar Oss. Via Zwitserland reisde Simon van den Bergh door naar Italië, waar
hij grote voorraden ontdekte, met name op de markt in Lodi. De anekdote gaat dat
op sommige plaatsen zulke grote boteroverschotten waren, dat de boeren niet de
moeite namen de boter naar de markt te brengen en het gebruikten om de wielen
van hun wagens te smeren.
De boterhandel van Van den Bergh floreerde, maar de vraag bleef het toch al
niet geringe aanbod ruimschoots overtreffen. Het was dan ook met meer dan
gemiddelde belangstelling dat Van den Bergh kennisnam van de geruchten over
een surrogaat voor boter. In Oss fluisterde men dat er bij concurrent Jurgens iets
bijzonders aan de hand was:
‘Bij de firma Jurgens ging alles zeer geheimzinnig toe en wij wisten niet
precies wat daar gebeurde totdat, wij herinneren het ons nog levendig,
op een avond de heer Jan Jurgens bij onze Ouders binnenkwam met een
schoteltje boter in de hand, waarvan hij Vader liet proeven, die op dit
gebied als een groot fijnproever bekend stond. Op de vraag wat Vader
van die boter dacht, antwoordde hij, dat zij naar vet smaakte, waarop
Jurgens erkende dat zij inderdaad van vet was gemaakt; dat het een
nieuw produkt was, een soort kunstboter, en dat niemand het kon
6.
namaken, omdat het artikel in alle landen gebreveteerd was.’
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Natuurlijk was Van den Bergh ook geïnteresseerd: wie boter zelf zou kunnen maken,
hoefde niet meer in alle uithoeken van Europa in te kopen en kon toch vrijwel
onbeperkt leveren aan de gretige Engelse markt. Wat men zich bij Van den Bergh
afvroeg, was hoe Jurgens aan die kennis omtrent het nieuwe produkt, de ‘kunstboter’,
was gekomen.

De uitvinding van een nieuwe voedingsvet
Eigenlijk bij toeval en via een aantal tussenpersonen drong het bericht van de Franse
uitvinding tot de familie Jurgens door. In het voorjaar van 1871 kreeg ze in Oss
bezoek van de heren J. en W. Cordeweener uit Den Bosch, die regelmatig handel
dreven met Frankrijk door tussenkomst van hun zwager Jules Peters uit Brussel.
Tijdens een van zijn bezoeken aan Frankrijk had Peters gehoord van de nieuwe
uitvinding en hij besloot een bezoek te brengen aan de uitvinder, Hippolyte Mège
Mouriès.
In het bezit van een monster van de ‘kunstboter’ ging Peters naar de
Cordeweeners, waar het besluit viel de bekende boterhandelaar Jurgens op de
hoogte te brengen. Waarschijnlijk vonden ze het hele project te groot om alleen op
te zetten en dachten ze beter af te zijn door Jurgens erbij te betrekken. Als
tegemoetkoming zouden ze een aandeel in de exploitatie kunnen verlangen.
Inderdaad was de firma Jurgens zeer geïnteresseerd en ook bereid aan de condities
van Cordeweener te voldoen. Meteen na afloop van de Frans-Duitse oorlog werd
7.
besloten om Mège Mouriès in Parijs op te gaan zoeken.
In mei 1871 kwamen Jan Jurgens, Cordeweener en Peters in het verwoeste Parijs
aan en vanaf dit moment wordt het feitelijke verloop van de geschiedenis verduisterd
door een soort mythevorming, die vooral door de nazaten van Jurgens is opgebouwd.
8.
Jurgens beweerde Mège Mouriès in kommervolle omstandigheden te hebben
aangetroffen in zijn laboratorium, waar het nieuwe produkt nog in een experimentele
fase zou verkeren. Wel had hij er 60.000 francs, ruim ƒ 30.000, voor over om in het
bezit te komen van Mège's procédé om de kunstboter te fabriceren.
Ook beweerde Jurgens de uitvinding ‘gepatenteerd’ te hebben in Frankrijk en
Engeland, respectievelijk het land waar de grondstoffen aanvankelijk vandaan
kwamen en het land waarop de export gericht zou worden. Uit oktrooi-overzichten
blijkt echter dat Mège Mouriès in 1869 zowel in Frankrijk als Engeland octrooi heeft
aangevraagd en ook heeft gekregen - wij zullen daar later nog uitgebreid op
terugkomen. In Nederland had Jurgens vrij spel, omdat hier sinds 1869 geen
octrooiwet meer van kracht was en uitvindingen dus niet beschermd waren. Nu was
Hippolyte Mège Mouriès in ieder geval niet de tragische persoon die Jurgens ervan
heeft gemaakt. Het cliché-beeld van de wereldvreemde geleerde, die geen droog
brood te eten had en berooid aan zijn einde kwam, zoals gecultiveerd in de
Jurgens-overlevering, correspondeert niet met de feiten. Mège had ervaring met
octrooien: in Frankrijk had hij er vóór 1869 al achttien ingediend en ook voor de
praktische c.q. financiële kant van zijn uitvindersarbeid had hij aandacht. Met name
aan het margarine-octrooi heeft hij goed verdiend.
Mège's belangrijkste ontdekking, de uitvinding van de kunstboter, deed hij in
opdracht van de Franse
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Schema op linkerpagina.
Het produktieschema van de fabricage van de belangrijkste grondstof oleomargarine en van
het eindprodukt, de kunstboter. In Nederland vond uitsluitend de produktie van de kunstboter
plaats.
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Linksboven.
Het vroegste model van een karn, zoals die bij de kunstboterfabricage werd gebruikt. Dit
model, een houten kuip, gemonteerd op een draaibare as, is afgeleid van de karns uit de
gewone boterbereiding. De handslinger is echter vervangen door een wiel waarop een
aandrijfriem bevestigd kan worden voor mechanische aandrijving.

Rechtsboven. Een karn die het midden houdt tussen het oude karnmodel en het nieuwste.
De houten kuip draait niet rond, maar het wiel zet twee raderen in beweging, die zich binnenin
de ton bevinden. De kuip kan variëren van 300 tot 900 liter inhoud. Het vullen gebeurt door
middel van een gat bovenop de ton, dat waterdicht is gemaakt door een rubberen ring. Door
middel van een kraantje wordt de emulsie afgevoerd.

Onder.
Een geavanceerd model van de karn. In plaats van een houten vat wordt een dubbelwandige
metalen kuip gebruikt, waarin ijzeren vleugels zorgen voor het roeren van de emulsie. Zij
worden aangedreven door aandrijfriemen, maar ook handbediening is nog mogelijk. Een
dergelijke karn was begin jaren zeventig al in gebruik bij Jurgens in Oss.

regering. Keizer Napoleon III nam Mège in de jaren zestig in dienst en gaf hem de
opdracht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om voedingsmiddelen
te verbeteren. Rond 1866 werd de doelstelling van zijn werk nader toegespitst: het
bereiden van een produkt dat boter kan vervangen en dat bovendien goedkoop is
9.
en lang houdbaar.
De keizer hechtte veel belang aan de uitvinding van een vervangingsmiddel voor
boter: de marine had behoefte aan een lang houdbaar voedingsvet en bovendien

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

wilde hij de arbeidersklasse in de Franse steden voorzien van een goed
boter-surrogaat. De Franse regering had zich al geruime tijd zorgen gemaakt over
de sterk gestegen boterprijzen. In 1850 werd de beste kwaliteit boter in Parijs
verkocht voor 2 fr. 13 per kilo, de minste soort voor 1 fr. 48. Ten tijde van Mèges
10.
oktrooi, in 1869, lagen die bedragen op respectievelijk 3 fr. 48 en 2 fr. 36. Hierdoor
was het produkt buiten het bereik van steeds grotere bevolkingsgroepen gekomen.
De Franse regering had al langer belangstelling getoond voor het ontwikkelen
van betere en goedkope voedingsmiddelen, en zag zich daarin gesteund door
scheikundigen als Mège en anderen. Voordat hij zich specifiek op het boteronderzoek
richtte, had Mège al oktrooien gekregen voor broodfabricage en voor mousserende
11.
wijn. In Frankrijk stond het chemisch onderzoek op het gebied van oliën en vetten
op een hoog niveau en Mège Mouriès kon voortbouwen op de wetenschappelijke
kennis van enkele decennia. Bij het zoeken naar een vervangingsmiddel voor boter
kreeg hij alle hulp van hogerhand en mocht hij gebruik maken van het keizerlijke
landbouwbedrijf La Faisanderie in Vincennes. Hier had hij de beschikking over een
aantal koeien, die hij als proefdieren kon gebruiken. Zijn benadering was ongeveer
als volgt.
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Afbeelding boven.
Een kneed-zoutmachine met handbediening. De kunstboter wordt op de ronde houten tafel
geschept, en daarna tussen de tafel en de gegroefde walsen gekneed. Tevens wordt tijdens
deze bewerking zout op de kunstboter gestrooid.

Afbeelding onder.
Een kneedmachine, gemaakt door een Franse firma. Twee in tegengestelde richting draaiende
cilinders kneden de kunstboter die boven in het apparaat wordt geworpen. De cilinders zijn
voorzien van groeven.
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Een goed vervangingsmiddel voor boter moet zoveel mogelijk op echte boter lijken,
in smaak, smeerbaarheid en geschiktheid voor bakken, braden, het maken van
sauzen en dergelijke. Daarmee vielen meteen allerlei bestaande vetten af, die
wegens hun eigenschappen niet als grondstof konden dienen. Daarom zocht Mège
een oplossing die zo dicht mogelijk in de buurt kwam van echt botervet en hij
gebruikte de koeien op La Faisanderie om te ontdekken hoe echt botervet ontstaat.
Een aantal melkkoeien gaf hij een tijdlang geen voedsel en na verloop van tijd gingen
ze minder melk geven. Opmerkelijk was dat die melk nog wel steeds botervet bevatte
en hij trok hieruit de conclusie dat melkvet eigenlijk ontstaat uit het lichaamsvet van
koeien, dat via het bloed in de uier terecht komt. Onder normale omstandigheden
zou dat afgescheiden vet weer aangevuld worden via het voer. Zijn volgende stap
was om een proces te maken waarin hij nabootste wat er in het organisme van een
koe gebeurt: de omzetting van lichaamsvet, onder invloed van warmte en natuurlijk
aanwezige stoffen, in botervet. Zijn empirische bevindingen en de conclusies die
hij daarop baseerde, legden de basis voor zijn methode om kunstboter te maken.
12.
Het procédé, dat hij in juli 1869 in Frankrijk en Engeland octrooieerde en kort
daarop in een kleine fabriek in Poissy in werking zette, bestond uit twee onderdelen:
het maken van de vette grondstof, die hij oleomargarine noemde, en het bereiden
van het uiteindelijke botersubstituut.
Voor het fabriceren van de oleomargarine werd aanvankelijk alleen vet van koeien
gebruikt, maar al snel zag Mège in dat ook ander rundvet geschikt was, tenminste
als het van goede kwaliteit was. Het wittige, gewassen vet werd verbrijzeld tussen
twee cylinders met kegelvormige tanden, die de vliezen die het vet omhullen,
verscheuren. Het vet viel daarna in een diepe, met stoom verwarmde kuip, waar
water en fijngesneden varkens- of schapemagen werden toegevoegd. De magen
hadden een oplossende werking op de vetvliezen die nog niet afgescheiden waren.
De inhoud van de kuip werd goed geroerd en verwarmd tot een temperatuur van
o

45 C. Hoger mag niet verhit worden, omdat het vet zich dan scheidt in zijn
bestanddelen, vetzuur en glycerine. Nadat de massa in de kuip een paar uur had
gerust, kwam er een laag, inmiddels gesmolten, vet bovendrijven. Dit vet werd
afgeschept en via een buis overgebracht naar een andere kuip, die in een waterbad
o

van 30 tot 40 C werd geplaatst. Nu werd er keukenzout toegevoegd om de zuivering
te versnellen en na circa 2 uur had het vet zowel zijn water als de laatste resten
weefsel verloren.
Het vet was ondertussen lichtgeel geworden en had zijn onaangename geur
verloren. Men liet nu het vloeibare vet in vertinde ijzeren bakken stromen en plaatste
o

die in een tot maximaal 25 C verwarmde ruimte. Het vet koelde af en stolde tot een
halfvaste, korrelige substantie. Met behulp van een hydraulische pers werd de
gestolde massa uitgeperst, waardoor ongeveer 60% van het vet in de vorm van
vloeibare oleomargarine wegstroomde, terwijl de overige 40% als stearine
achterbleef. Deze stearine was voor de fabricage van kunstboter niet meer van
belang en werd gebruikt voor de kaarsenindustrie. De oleomargarine stolde na
verdere afkoeling tot een korrelige massa, waarna ze op walsen met water werd
gewassen en gekneed, waardoor het produkt een gelijkmatige vastheid kreeg. Deze
oleomargarine werd door Mège Mouriès in Parijs onder de naam ‘margarine’ als
braadvet verkocht en werd vanwege haar lange houdbaarheid in het buitenland als
‘marineboter’ te koop aangeboden. Maar behalve als eindprodukt was de
oleomargarine ook bestemd om dienst te doen als grondstof voor de produktie van
de eigenlijke kunstboter.
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In zijn octrooi uit 1869 legde Mège Mouriès de nadruk op de produktie van de
oleomargarine. De omzetting van het vet in een botersubstituut kwam slechts
zijdelings ter sprake. In feite was dit ook een betrekkelijk eenvoudig proces en in
zijn fabriekje in Poissy paste hij het voor het eerst in de praktijk toe. Dit gebeurde
op weliswaar zeer bescheiden schaal, maar helpt wel de mythe de wereld uit dat
13.
Jurgens de eerste zou zijn geweest die margarine maakte. In een handkarn bracht
Mège 50 kilo gesmolten oleomargarine, 25 liter koeiemelk en 25 liter water samen,
waaraan hij nog 100 gram fijngesneden koeie-uier en wat gele kleurstof toevoegde.
Na circa twee uur karnen ontstond een emulsie, een dikke room, die hij gewoon
boter noemde. Er werd koud water bij deze ‘boter’ gedaan, die vervolgens in een
kneder werd bewerkt; het produkt onderging nog een behandeling onder een wals,
en het resultaat was een botersubstituut met een gelijkmatige structuur en
smeerbaarheid.
Mège Mouriès noemde dit eindprodukt Beurre économique (spaarboter) en het
werd onder deze naam verkocht in de markthallen van Parijs. Verschillende
boterhandelaren maakten bezwaar tegen het gebruik van de naam boter en de
inspecteur van het marktwezen gelastte een onderzoek. Uit het onderzoek bleek
dat het produkt een surrogaat was, maar bezwaar tegen verkoop had men niet.
Alleen verkoop onder de naam Beurre économique of Beurre Mouriès werd niet
toegestaan; daarom werd het daarna als Margarine Mouriès in de handel gebracht.
In 1872 werden het eerste officiële rapport uitgebracht over de bruikbaarheid van
deze boter. De Parijse Conseil d'Hygiène et de Salubrité, een soort gezondheidsraad,
liet een onderzoek instellen en concludeerde dat oleomargarine een goed en goed-
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Een hydraulische pers voor de extractie van de oleomargarine. Nadat het vet is uitgesmolten
en weer is afgekoeld, wordt het inmiddels gestolde vet in de hydraulische pers geplaatst.
De oleomargarine wordt uitgeperst (ca. 60%), terwijl de harde stearine (ca. 40%) in de pers
achterblijft.

koop ‘huishoudvet’ wa s. Vooral de marine kon er zijn voordeel mee doen, omdat
het erg lang houdbaar bleek. De boter die ermee gemaakt werd, de Beurre Mouriès,
zou waarschijnlijk vooral verkocht kunnen worden in streken waar normaal geen
14.
goede boter te krijgen was, zoals Zuid-Frankrijk.
Toch waren de smaak en de samenstelling van de boter die uit oleomargarine,
melk en water gemaakt werd, nog ver verwijderd van het natuurprodukt. De Académie
de Médecine de Paris stelde in 1880 een rapport op, waaruit bleek dat de
margarine-boter volgens dat recept maar zeer beperkt gebruikt werd in keukens
van grote instellingen als krankzinnigengestichten. Eigenlijk alleen in de
allergoedkoopste eethuizen werden er gerechten in gebakken, want de geur was
weinig aangenaam. Het beste was om de oleomargarine te mengen met andere
olie, maar ook dan zei de ondervraagde kokkin van een gesticht dat ze er maar heel
weinig van nodig had. Terzijde merkte de rapporteur op dat de originele
15.
Margarine-Mouriès niet meer in de handel was, omdat ze te duur was.
Het was vooral in Nederland waar de produktie van kunstboter op grote schaal
werd aangepakt en er zich een geheel nieuwe industrie ontwikkelde.
Kunstboter, dat wil zeggen een produkt dat ten dele gebaseerd was op Mèges
margarine-oktrooi, maar in strikte zin, wegens de receptuur, geen margarineboter
16.
was zoals Mège die had ontwikkeld. In Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen en de
Verenigde Staten werden tussen 1872 en 1876 ook kunstboterfabrieken opgericht.
In Duitsland kende de bevolking overigens al andere varianten van kunstboter, wat
de opkomst en acceptatie van de ‘echte’ kunstboter niet heeft bevorderd.
Boter was een schaars en duur artikel. In de negentende eeuw waren er in Duitsland
al diverse pogingen ondernomen om de natuurboter te vervangen door een
17.
goedkoper eetbaar vet. In Zuid-Duitsland kende men al langer het fenomeen van
de zogenaamde Schmeltzbutter. De boeren smolten hun boter in perioden dat er
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veel boter beschikbaar was, en verkregen daarmee een lang houdbaar produkt. Op
een tijdstip dat er minder boter voorhanden was, bijvoorbeeld in de winter, werd de
gesmolten boter voor de dag gehaald en geconsumeerd.
Al snel ontstond de gewoonte aan de gesmolten boter andere vetten toe te voegen.
Daarmee werd de consument gedwongen een onderscheid te maken tussen ‘reine
Schmeltzbutter’ en de verschillende mengprodukten. Ook kwam er in de jaren zestig
een aantal varianten van geheel kunstmatige boters op de markt: produkten die
alleen uit dierlijke vetten bestonden, eventueel aangevuld met plantaardige oliën
als palmolie en raapolie. Deze vetten konden echter wat smaak betreft niet
concurreren met boter en ook niet met de latere kunstboter volgens het procédé
van Mège Mouriès. Deze Kunstschmalz was alleen geschikt voor keukengebruik.
De eerste margarinefabrieken in Duitsland hadden veel last van de dubieuze
reputatie die varianten van de Kunstschmalz bij de consument genoten. De twee
eerste bedrijven die in het Duitse taalgebied met de produktie van kunstboter
begonnen, waren de Frankfurter Margarin Gesellschaft en de Weense firma Sarg.
Beide brachten vanaf 1874 hun produkt op de markt onder de naam van Sparbutter
en niet als Kunstbutter, om vereenzelviging met de zojuist genoemde kunstboters
te vermijden.
Het recept dat beide firma's gebruikten, was recht-
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streeks afgeleid van het procédé van Mège Mouriès. In de praktijk betekende dit
onder andere dat de Duitse en Weense firma geen natuurboter aan de samenstelling
toegevoegden, zoals in Noord-Brabant gebruik was. De Nederlandse fabrikanten
achtten het noodzakelijk om de kwaliteit van de kunstboter op te vijzelen door de
bijmenging van natuurboter. Pas na geruime tijd van experimenteren werd de
eigenlijke kunstboter beter van kwaliteit en daardoor ook acceptabel als zelfstandig
produkt. De toevoeging van boter werd daarom geleidelijk minder belangrijk en
uiteindelijk ook weggelaten.

De pioniers van de margarine-industrie, 1871-1878

Jurgens en Cordeweener: het zoeken naar oleo
Na de ontmoeting met Mège Mouriès kon Jan Jurgens thuis in Oss het goede nieuws
melden: het geheim van de kunstboter was onthuld. Meteen begon Jurgens in een
schuur achter het woonhuis te experimenteren en al spoedig slaagde men erin een
eetbaar produkt te fabriceren. Aanvankelijk werd voor het karnen een handkam
gebruikt, maar al in september 1871 kreeg Jurgens toestemming voor het plaatsen
van een zogenaamde stoomlocomobile, een verplaatsbare stoommachine. Nog
geen jaar later kocht de firma een vaste stoommachine, die een vermogen had van
18.
16 pk en was voorzien van 2 stoomketels.
De ‘stoomkunstboterfabriek’, zoals de inrichting door het gemeentebestuur van
Oss werd betiteld, was de eerste echte fabriek in het agrarische Oss en breidde
zich in de jaren zeventig verder uit. Het procédé dat Mège Mouriès de Nederlanders
had getoond, bleek voor verbetering vatbaar te zijn. Het toevoegen van koeie-uiers
werd al in een vroeg stadium beëindigd: het was moeilijk om voldoende van deze
grondstof te verkrijgen en bovendien bleek de toevoeging ervan voor de kwaliteit
van het eindprodukt van geen belang te zijn.
Ook in het produktieproces voerde Jurgens een aantal technische verbeteringen
door. Mège Mouriès had voor het karnen gebruik gemaakt van houten vaten, maar
deze voldeden niet langer. Ze waren onpraktisch en het karnen nam teveel tijd in
beslag om een redelijke produktie te kunnen garanderen. Daarom ging Jurgens
over op ijzeren vaten, aan de binnenkant bekleed met nikkel en voorzien van snel
ronddraaiende ‘vleugels’, die het mengsel van vet en melk roerden. Deze ijzeren
kams hadden een dubbele wand, waarin stoom circuleerde; hierdoor kon de inhoud
19.
op de gewenste temperatuur worden gebracht.
Het produkt was echter nog verre van perfect en kon de vergelijking met
natuurboter zeker niet doorstaan: het was te hard en te korrelig. Om aan deze
bezwaren tegemoet te komen, werd de kunstboter vermengd (‘versneden’) met een
hoeveelheid echte boter, die kon variëren van 30 tot 70% en voegde men er nog
20.
een kleine hoeveelheid aardappelsiroop aan toe. Het artikel werd geëxporteerd
naar Engeland via dezelfde handelskanalen als de echte boter, en op de markten
in Londen te koop aangeboden onder de naam butterine. Deze handel leverde
Jurgens een redelijke winst op, maar men realiseerde zich dat het nog veel lucratiever
zou zijn indien de toevoeging van dure boter kon worden weggelaten.
Gezocht werd daarom naar een ingrediënt dat de kunstboter zachter zou kunnen
maken, vooral in de winter, en Jurgens vond een voorlopige oplossing door de
toevoeging van olijfolie. Om de juiste, botergele kleur te verkrijgen werd zogenaamde
annatto gebruikt. Annatto is een plantaardige kleurstof (ook wel orleaan genoemd)
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die eveneens werd gebruikt voor het bijkleuren van kaas en natuurboter. De emulsie
die door samenvoeging van deze ingrediënten tot stand kwam, leek erg veel op
mayonaise, zowel wat uiterlijk als structuur betreft. Om deze emulsie te laten afkoelen
en stollen, liet men haar in een dunne laag op een grote marmeren vloer lopen.
Nadat het een tijdlang bij een lage temperatuur had kunnen rusten, werd het fabricaat
afgeschept en verpakt. Deze methode van afkoeling en de samenstelling van
oleomargarine, olijfolie en melk leverden Jurgens korte tijd commerciële successen
op. In de periode van 1871-1878 had Jurgens op eigen initiatief de hierboven
genoemde verbeteringen aangebracht en de kwaliteit van het produkt verbeterd.
Succes in de nieuwe industrie hing ook voor een belangrijk deel af van de
beschikbaarheid en kwaliteit van de benodigde grondstoffen. Goede melk was in
Oss en omgeving in voldoende mate aanwezig. Maar de belangrijkste grondstof,
de oleomargarine of ‘oleo’, werd in Nederland niet gemaakt, behalve korte tijd in
's-Hertogenbosch. Voor de produktie van dit veredeld rundvet zou een omvangrijke
slacht-industrie aanwezig moeten zijn, maar die bestond hier niet. De slachterijen
in de steden waren veel te klein om op grote schaal vet te kunnen leveren.
Voor de belangrijkste grondstof waren de eerste fabrikanten daarom afhankelijk
van het buitenland. In maart 1872 had Jurgens via zijn zakenpartner uit de
boterhandel, Beveridge uit Leith (Schotland), een octrooi aangevraagd voor de
21.
behandeling van schapeen rundervet. In twee fabrieken in Groot-Brittannië werd
het vet, afkomstig uit slachterijen in de grote steden, gesmolten en gezuiverd. Dit
gezuiverd vet werd vervolgens naar 's-Hertogenbosch gezonden, waar een laatste
behandeling plaatsvond.
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Anton Jurgens (1805-1880), de oprichter van de firma A. Jurgens. Deze familiefirma was
de eerste in Nederland die een kunstboterfabriek opzette. Jurgens maakte een zeer geslaagde
overstap van boterhandelaar naar kunstboterfabrikant.

In de ‘fabriek van stearine en elaïne’ van Cordeweener & Cie. in deze stad werd
door middel van ‘koude persen’ de elaïne (oleomargarine) gescheiden van de
22.
stearine. De fabriek beschikte over een stoommachine van 8 pk voor de aandrijving
23.
van de persen en verwerkte in 1872 wekelijks voor ƒ 12.000 aan grondstoffen.
Gedurende de jaren 1872, 1873 en 1874 leverde Cordeweener de oleomargarine
aan de kunstboterfabriek van Jurgens in Oss. Aan de samenwerking tussen Jurgens
en Cordeweener werd in 1872 vorm gegeven door de oprichting van een
gezamenlijke firma, Cordeweener & Cie, waarin deelnamen: J. Peeters, W. en J.
24.
Cordeweener en de gebroeders Jurgens uit Oss.
De hoeveelheid geleverde oleomargarine bleek echter onvoldoende te zijn en
25.
Jurgens en Cordeweener zochten in Frankrijk nieuwe voorraden. Juist buiten de
Parijse stadspoorten en op enkele honderden meters van het reusachtige abbatoir
La Villette, aan de noord-oostkant van de stad, stichtte de Fransman Salomon Beleys
in 1874 een fabriek die op grote schaal oleomargarine fabriceerde. Jurgens was de
belangrijkste afnemer van deze Société Anonyme d'Alimentation en in hoeveelheden
van 30 à 40 ton per week werd de oleo naar Oss getransporteerd. Desondanks
bleef Jurgens kampen met een tekort en Henri Jurgens, de leider van de firma, ging
in Frankrijk op zoek naar nieuwe oleo-leveranciers. Hij benaderde alle grote abattoirs
in Bordeaux, Lyon en Marseille en probeerde de eigenaars te overreden
oleomargarine te gaan maken. Velen waren geïnteresseerd en kwamen naar
Aubervilliers, waar ze de know-how opdeden en de benodigde machines konden
bestellen. Verder legde Jurgens contact met de Parijse vetsmelters en
kaarsenmakers, de grote concurrenten bij de aankoop van abattoirvet, en bood ook
hun aan dat de geproduceerde oleo tegen een maandelijks vastgestelde prijs door
Jurgens zou worden afgenomen.
Maar ook de Franse aanvoer bleek niet voldoende en Henri Jurgens reisde door
heel Europa om meer leveranciers te vinden. In korte tijd had hij een Europees
netwerk van oleo-fabrieken opgebouwd: van Schotland, Engeland,
Oostenrijk-Hongarije tot zelfs in Rusland toe. De bedrijfsleiders van deze fabrieken
kregen in Frankrijk hun opleiding en de noodzakelijke apparatuur. Omstreeks 1875
had Jurgens de grondstoffenvoorziening op bevredigende wijze geregeld.
De olijfolie die Jurgens ook als grondstof gebruikte, was eigenlijk veel te duur om
op grote schaal gebruikt te worden en dus zocht hij naar een ander oliehoudend
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produkt. In Marseille en Bordeaux ontdekte Henri Jurgens grote hoeveelheden
sesamolie en grondnotenolie, die geschikt werden bevonden voor de produktie: ze
waren niet te duur en tamelijk neutraal van smaak. Rond 1885 kwam uit de Verenigde
Staten katoenzaadolie op de markt, die de andere plantaardige oliën van hun plaats
verdrong.

Jurgens en de ‘vriendschappelijke concurrentie’
In de pioniersfase, vanaf de start van de industrie in 1871 tot omstreeks 1878, waren
er in Noord-Brabant behalve Jurgens nog acht andere bedrijven actief. Daarvan
waren er drie firma's die door vriendschapsbanden of als zakenpartner met Jurgens
verbonden waren. Zij traden in het voetspoor van de Osse ondernemer en richtten
zelf, met steun van de Osse pionier, ook een kunstboterfabriek op. Hun beslissing
lijkt alleen gemotiveerd te zijn door de aantrekkelijke winsten die Jurgens bleek te
maken met de verkoop van het nieuwe produkt.
Potentiële ondernemers in de nieuwe branche hadden te maken met twee
belangrijke hindernissen. Allereerst was het erg moeilijk om buiten het
Jurgens-netwerk van oleo-leveranciers aan oleomargarine te komen. Het tweede
probleem was dat de receptuur en de technische kennis die nodig waren om
kunstboter te maken zoveel mogelijk door Jur-
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gens geheim werden gehouden. Het is overigens de vraag of dat altijd lukte, want
bedrijfsspionage en omkoping kwamen in de kunstboter-branche veel voor. Nieuwe
fabrieken moesten de genoemde problemen overwinnen alvorens enig succes met
de onderneming te boeken.
Voor een aantal ondernemers deden zich deze problemen niet voor. Deze firma's
werden door Jurgens gerekend tot de ‘vriendschappelijke concurrentie’ en daarom
genoten zij een aantal privileges. Daartoe behoorde in de eerste plaats de firma
Johan Jurgens & Zn. Dit bedrijf was opgericht door Johan Jurgens, een broer van
Anton en bij de boedelscheiding in 1867 was Johan Jurgens samen met zijn zonen
voor zichzelf begonnen. De zaak kwam echter niet tot grote bloei en bleef
voortdurend in de schaduw van de firma Antoon Jurgens. Wel was Johan Jurgens
ook al in 1871 in Oss met de fabricage van kunstboter begonnen.
De kennis omtrent het procédé kreeg hij door de broederfirma toegespeeld en
26.
bovendien kon hij rekenen op een percentage van de grondstoffen uit het netwerk.
Het bedrijf hoefde zelfs niet mee te betalen aan de investeringen die Henri en Jan
Jurgens hadden moeten verrichten om het produkt tot ontwikkeling te brengen. Het
schijnt dat deze in het zakenleven weinig gebruikelijke filantropie gebaseerd was
op een wens van vader Anton.
De tweede ‘vriendschappelijke’ concurrent was Prinzen & Van Glabbeek,
katoenspinners en boterhandelaren uit Helmond. De vier partners van deze firma
waren vrienden van de familie Jurgens en gaven te kennen dat zij ook graag in de
succesvolle kunstboter-industrie wilden participeren. Jurgens stemde toe en in 1876
kon het bedrijf met de produktie beginnen. De Osse fabrikant verstrekte de
noodzakelijke know-how en Prinzen & Van Glabbeek kreeg eveneens een percentage
van de grondstoffen uit het netwerk toegewezen, waarvoor één procent extra, als
een soort ‘goodwill’ betaald moest worden. De familie Jurgens raakte later door
huwelijk aan de familie Prinzen geparenteerd en vanaf 1888 werden gezamenlijke
27.
projecten opgezet in Duitsland en België.
De derde kunstboterfabriek die op vriendschappelijke basis met Jurgens
concurreerde, was de firma J.M. Verschure & Zonen uit Oosterhout. De Verschures
waren van oorsprong schippers en onderhielden een bootverbinding tussen
Oosterhout en Rotterdam. Ook hier zien we weer hetzelfde patroon: Jurgens deed
vaak zaken met de familie, was ermee bevriend geraakt en later door huwelijk
verbonden. De firma Verschure kon in 1875 onder dezelfde gunstige voorwaarden
beginnen met de kunstboterfabricage.
Welk belang had Jurgens erbij om zijn technische kennis zo weg te geven en
anderen zo royaal te laten profiteren van zijn oleo-netwerk? Het is niet onmogelijk
dat gevoelens van persoonlijke vriendschap een afdoende verklaring zijn. Een paar
andere factoren maken het gevoerde beleid in ieder geval nog plausibeler. Jurgens
beheerste een omvangrijk netwerk van grondstoffenleveranciers en moest ervoor
zorgen dat hij in zowel goede als slechte tijden in de kunstboterbranche kon rekenen
op een continue afname. Daarvoor kon Jurgens de geselecteerde firma's goed
gebruiken. Bovendien waren Prinzen & Van Glabbeek en Verschure nauwelijks
actief op de Engelse markt, zodat ze Jurgens daar niet beconcurreerden. Beiden
produceerden voornamelijk voor de Nederlandse en Belgische markt. Wellicht dat
Jurgens zich ook omringde met vrienschappelijke concurrenten om in de strijd tegen
zijn rivaal en plaatsgenoot, de firma Van den Bergh, nog sterker te staan. In ieder
geval was Van den Bergh wel de laatste die Jurgens mee zou laten profiteren van
zijn technische kennis of van het grondstoffen-netwerk.
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De andere pioniers: de outsiders
Behalve de vier reeds genoemde fabrikanten, was er nog een groep van vijf
28.
Brabantse ondernemers die zich in de pioniersfase op de nieuwe markt waagde.
Een groot verschil was dat dit vijftal het buiten het ‘Jurgens-kartel’ om moest zien
te redden. J. van de Griendt uit 's-Hertogenbosch had in die stad een
draadnagelfabriek en begon in 1873, als neven-activiteit, met de produktie van
kunstboter. W.J. Albers uit Grave was een boterhandelaar en startte in 1875 met
29.
het ‘langs machinale weg vervaardigen van boter’. Van de firma Dingeman van
Disseldorp uit Waspik, die in 1876 een ‘boterfabriek’ oprichtte, is bekend dat een
van de oprichters koopman was. De firma Van Schijndel & Keunen richtte in 1874
in Gemert een kunstboterfabriek op; uit de beschikbare gegevens valt niet op te
maken wat het beroep van de oprichters was. En dan was er Van den Bergh, de
eerste van de outsiders die een fabriek stichtte - kort na Jurgens, in 1872, was Van
den Bergh met de produktie begonnen.
Ook bij deze groep ondernemers blijkt dat zij, in minstens de helft van de gevallen,
hun bestaan in de (boter)handel verruilden voor het beroep van ‘boterfabrikant’.
Deze boterhandelaren achtten het blijkbaar lucratiever kunstboter of een
boterkunstboter-melange te verhandelen. Wellicht dachten ze op deze manier de
teruglopende boterexport naar Engeland te kunnen compenseren.
De firma Van den Bergh was van de vijf pioniers die buiten het Jurgens-imperium
opereerden de belangijkste en dus ook de grootste concurrent van Jurgens. Maar
de rivaliteit tussen de twee firma's dateerde al uit de tijd dat beide ondernemers nog
als boterhandelaar actief waren. Jurgens was katholiek
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en familieleden speelden in de Osse gemeentepolitiek een prominente rol; de familie
Van den Bergh was joods en werd door de katholieke gemeenschap nauwelijks
geaccepteerd. De tweestrijd tussen de twee lokale economische machten leek een
beslissende wending te krijgen ten gunste van Jurgens, toen deze de kunstboter
‘ontdekte’.
Van den Bergh realiseerde zich dat het noodzakelijk was de betreffende kennis
ook in huis te halen. In Engeland vond Jacob van den Bergh in het weekblad The
London Reader een artikel over de nieuwe kunstboter van Mège Mouriès en hij
stelde zich in verbinding met een vetsmelter, Daniel Hipkins uit Birmingham, die
zich voor het nieuwe produkt bleek te interesseren. Er werden zaken gedaan en
Hipkins wist binnen korte tijd voor Van den Bergh de eerste oleomargarine te
produceren.
Inmiddels was Simon van den Bergh naar Parijs getogen om Mège Mouriès te
bezoeken en na ingelicht te zijn omtrent de uitvinding, viel het besluit om ook
kunstboter te gaan maken. Aan het einde van 1872, ongeveer een jaar na Jurgens,
bouwde Van den Bergh een fabriekje, voorzien van een stoommachine van 11 pk.
De produktie was in het eerste jaar nog heel bescheiden en het fabrikaat gebrekkig,
maar het begin was gemaakt.
De firma Simon van den Bergh beschikte in 1872 over weinig kapitaal, maar
slaagde er toch in de bouw van de fabriek uit eigen middelen te financieren. De
eerste karn- en kneedmachines werden vervaardigd door machinefabriek Grasso
30.
uit 's-Hertogenbosch. De bouw van de fabriek stond onder toezicht van zoon Isaac,
die zich ontwikkelde tot de technische man van de familie.
De participatie van de familieleden was voor de organisatie van het bedrijf van
groot belang: van de zeven zonen van Simon van den Berg waren er vijf die ‘in de
zaak gingen’. Jacob leidde in Londen het verkoopkantoor, Henry reisde door Europa
om te zorgen voor de grondstoffen, Isaac was de technische man en Arnold belastte
zich met de fabricage van het produkt in de fabriek in Oss. De jongste en meest
talentvolle telg was Sam van den Bergh, die het Van den Bergh-concern later zou
leiden.
Gedurende de periode vanaf het begin in 1872 tot aan het einde van de eeuw,
zou Engeland het belangrijkste afzetgebied blijven: in de jaren tachtig ging ongeveer
90% van de produktie richting Londen. Van den Bergh had de Engelse markt in
twee gebieden verdeeld: Londen stond onder beheer van Jacob, terwijl Henry het
overige gebied, de ‘provincie’, voor zijn rekening nam. Beiden deden ze hun zaken
door bemiddeling van grote en kleine grossiers, die het produkt aan kleinhandelaren
en detaillisten doorverkochten. Met de detailhandel was in deze periode nog geen
rechtstreeks contact.
Een probleem waarmee Van den Bergh - en ook plaatsgenoot Jurgens - te kampen
had, was het transport. Zowel voor de aanvoer van de grondstoffen uit Engeland,
Frankrijk en later de Verenigde Staten naar Oss, als voor de afvoer van het
eindprodukt, was men afhankelijk van de rivier de Maas.
De afstand van enkele kilometers tussen Oss en de dichtstbijzijnde haven, dat
wil zeggen de losplaats in Lithoijen, werd met paard en wagen overbrugd.
Gedurende een gedeelte van het jaar was deze weg echter niet te gebruiken,
omdat de Maas buiten haar oevers trad en het land overstroomd werd. Soms werden
dan kleine bootjes ingezet om het vervoer voort te zetten, maar uit economisch
standpunt bekeken was deze situatie onhoudbaar. Een tijdelijke oplossing bood de
aanleg van de spoorlijn Nijmegen-Oss-Tilburg, die in 1881 werd voltooid. Met behulp
van een tramspoor trok Van den Bergh, net als Jurgens, deze verbinding door tot
aan zijn fabriek.
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Met het toenemen van de hoeveelheden te vervoeren goederen, voldeed het
transport per trein steeds minder, vooral omdat het veel te duur werd. Van den Bergh
kwam daarom in 1889 met het plan een kanaal te graven van Oss naar Lithoijen,
waarmee alle vervoersproblemen uit de wereld zouden zijn.
De gemeente financierde het plan echter niet en dus was Van den Bergh
aangewezen op de steun van de andere fabrikant, zijn rivaal Jurgens. Deze had
geen behoefte aan een demonstratie van solidariteit en diende zelf een alternatief
plan in. Dit plan werd door de gemeenteraad, gedomineerd door Jurgens c.s.,
uiteindelijk aanvaard. Het voorzag in het graven van een haven in Oss, vlakbij de
31.
fabriek van Jurgens en ver verwijderd van die van Van den Bergh.
Van den Bergh zegde nu alle medewerking aan het project op - het kanaal in Oss
is er nooit gekomen - en dit zoveelste bewijs van vijandschap van de Osse bevolking
tegenover de familie Van den Bergh was de aanleiding voor een dramatisch besluit.
De fabriek werd verplaatst naar Rotterdam, ver weg van concurrent Jurgens, maar
gunstig gelegen voor de aanvoer van grondstoffen en de afzet naar Engeland. De
verhuizing in 1891 was voor de firma Van den Bergh een begin van economische
32.
bloei, voor de gemeente Oss een sociale ramp.
Van den Bergh was er in de jaren zeventig in geslaagd buiten Jurgens en zijn
netwerk om, een kunstboterfabriek van de grond te krijgen. Het succes was vooral
hieraan te danken, dat de onderneming zelf oleomargarine in het buitenland had
kunnen bemachtigen. Ook was ze niet afhankelijk geweest van de technische kennis
van Jurgens, want Van den Bergh had zelf via een Engels contact en later ook via
Mège Mouriès kennis over de fabricagemethode verworven. Bovendien had Van
den Bergh uitgebreide contacten in Engeland, waar de
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firma een aantal jaren terug een goed functionerend verkoopsysteem had opgezet.
Voor de andere vier outsiders bleek het veel moeilijker de startproblemen te
overwinnen. Hoe deze fabrieken in deze fase aan hun oleomargarine zijn gekomen,
is uit de beschikbare gegevens niet af te leiden. Het waren kleine bedrijven, die zelf
niet zomaar een leveranciersnetwerk op konden zetten.
Waarschijnlijk kochten ze kleine hoeveelheden op in Frankrijk en wellicht ook
België. Uit een opmerking van de Kamer van Koophandel in 's-Hertogenbosch over
de firma Van de Griendt blijkt dat het moeizaam ging. ‘In dit jaar [1873] werd daaraan
nog toegevoegd een fabriek van kunstboter, die uit een scheikundig gezuiverd vet
vermengd met melk, wordt gefabriceerd, welke bewerking een zeer smakelijk product
oplevert. Gebrek aan genoegzame grondstof is de reden dat de onderneming
33.
voorlopig gestaakt is.’
Het overwinnen van het tweede probleem lijkt een stuk eenvoudiger. De technische
kennis en details over het Mège-procédé waren deze fabrikanten niet bekend, maar
het was niet zo moeilijk om algemene gegevens te achterhalen. In Frankrijk en
Engeland werd regelmatig over de bereidingswijze gepubliceerd, met vrij uitvoerige
details over temperaturen, hulpstoffen, mengverhoudingen en machines. De
geproduceerde kunstboter was echter niet identiek aan die van bijvoorbeeld de
Osse fabrikanten en was daarom wellicht moeilijker op de Engelse markt te verkopen.
In ieder geval is geen van de vier genoemde ondernemingen uitgegroeid tot een
succesvolle onderneming.
In het algemeen kan gezegd worden dat de kwaliteit van de kunstboter in de
periode 1871-1900 zeer varieerde. Zij hing behalve van de fabrikant en zijn gebruikte
procédé ook af van de bestemming van het produkt. De meeste fabrikanten brachten
verschillende produkten op de markt, waarvan de betere soorten voor de export
waren bestemd. De kwaliteit van de kunstboter werd ‘kunstmatig’ opgeschroefd
door de toevoeging van natuurboter. Dergelijke produkten werden verkocht als
‘melanges’, maar ook als echtc botcr, want de mengpraktijk was welhaast een
uitnodiging tot fraude.
Boter werd in de jaren zestig verpakt in houten vaatjes of, zoals Van den Bergh
in navolging van Franse boterhandelaren deed, in rollen. Deze verpakkingsmethodes
ging men later ook voor de kunstboter gebruiken, zodat de consument gemakkelijk
in verwarring kon raken. Bekend is dat Engelse afnemers zich bekocht voelden,
toen ze in een regulier houten botervaatje slechts kunstboter aantroffen.
Voor de export naar Engeland waren vooral in zwang de zogenaamde tubs: ronde
vaatjes of tonnetjes met een inhoud van ongeveer 25 kilo. Ook
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Simon van den Bergh (1819-1907), leider van de gelijknamige firma, was oorspronkelijk
boterhandelaar. In 1872 begon hij, in navolging van zijn grote concurrent Anton Jurgens, in
Oss met de fabricage van kunstboter.

werden door de kunstboterfabrikanten gebruikt: 1/8 vaatjes met een inhoud van 20
kg en 1/16 vaatjes van 10 kg. In de 19e eeuwse kunstboter-industrie was dergelijke
grootverpakking de enige methode en pas na 1900 gingen Jurgens en Van den
Bergh ertoe over om de margarine in stukjes te snijden van één of een half pond,
in papier te wikkelen en te voorzien van een merknaam.
Voor zowel Van den Bergh als Jurgens was de export naar Engeland het
belangrijkste; pas in 1884 begaven beiden zich op de Nederlandse markt. Die was
voor hen in deze tijd nog niet zo belangrijk, omdat het binnenlands verbruik van
kunstboter marginaal was en niet snel toenam. Voor de Engelse consument in de
fabriekssteden, die niet bekend stond als een kieskeurige klant, was de kunstboter
een acceptabel alternatief voor de duurdere echte boter.
In de jaren negentig werd de Duitse markt belangrijk en zowel Van den Bergh als
Jurgens stichtten een fabriek over de grens. Zij namen dit besluit omdat de Duitse
regering de invoertarieven vanaf 1887 drastisch had verhoogd en om dezelfde reden
werden ook in België (1895) vestigingen opgericht. De Europese expansie van de
Nederlandse margarineindustrie, die in de 20e eeuw nog verder zou doorzetten,
had hiermee een aanvang genomen.
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Op deze kaart is goed te zien dat het kanaal een ideale oplossing voor de vervoersproblemen
zou zijn geweest.
Door de obstructiepolitiek van Jurgens is het kanaal er niet gekomen en is bij de firma Van
den Bergh het idee gerijpt voor de verhuizing naar Rotterdam.

Waarom was Nederland pioniersland?
Voor een analyse van de omstandigheden waarin de margarine-industrie in
Nederland heeft kunnen ontstaan is het belangrijk het typisch Nederlandse van de
ontwikkeling, vooral in de pioniersfase, in ogenschouw te nemen. Wat het meeste
opvalt is de continuïteit van de Brabantse boterhandel en de margarine-industrie.
Een groot aantal van de pionier-fabrikanten, waaronder de belangrijksten, Jurgens
en Van den Bergh, was in hun vorige bestaan boterhandelaar geweest.
De behoefte om de handel uit te breiden door een surrogaat-produkt te fabriceren
werd groter rond 1870 omdat het steeds moeilijker bleek te zijn aan de grote vraag
van de Britse markt te voldoen. Dat Nederlandse handelaren weinig moeite hadden
over te schakelen van de handel in het natuurprodukt boter naar het fabrieksprodukt
kunstboter, hangt samen met een andere Noordbrabantse traditie. Dat was de
gewoonte botersoorten van verschillende kwaliteit te mengen en zelfs het aanlengen
van boter met wezensvreemde stoffen.
Bij de start van de industrie speelde het ondernemersinitiatief ook een grote rol.
Jurgens was erin geslaagd de uitvinding van Mège Mouriès naar Nederland te halen
en deze hier te exploiteren. Al snel volgde een aantal ondernemers Jurgens'
voorbeeld, daarbij profiterend van een andere typisch Nederlandse omstandigheid:
het land kende geen octrooiwet. Daarom konden fabrikanten, zonder het risico te
lopen juridisch vervolgd te worden, uitvindingen van derden exploiteren. Gezien de
relatief eenvoudige fabricagemethode was het tamelijk eenvoudig om met de
produktie te beginnen.
De Nederlandse fabrikanten waren bovendien heel goed op de hoogte van de
afzetmogelijkheden van hun produkt. De markt was al ontsloten door de handel in
boter en via dezelfde handelskanalen kon de kunstboter zijn weg vinden naar de
Engelse consument. Voor de acceptatie van het nieuwe produkt kon het ook geen
kwaad dat kunstboter met echte boter geassocieerd werd. De Engelse consumenten
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lijken niet erg kritisch geweest te zijn en het nieuwe produkt werd in Engeland vrij
snel geaccepteerd.
Een belangrijke voorwaarde voor succes in de kunstboterbranche was de
beschikbaarheid van de belangrijkste grondstof, de oleomargarine. Jurgens wist
zijn voorsprong op de concurrentie enige tijd vol te houden door het opzetten van
een eigen net-
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werk van leveranciers in heel Europa. Fabrikanten buiten de Jurgens-kring hadden
moeite in hun oleo-voorraad te voorzien; ook Van den Bergh had de eerste jaren
een achterstand op Jurgens als gevolg van de ontoegankelijkheid van de
oleomargarine. Maar na de pioniersfase, vanaf omstreeks 1878, zou de situatie
helemaal veranderen en bleek het Jurgens-netwerk snel zijn waarde te verliezen.
Grote hoeveelheden oleomargarine bereikten de Rotterdamse haven en waren voor
iedereen te koop.
Hierdoor verviel de exclusiviteit van Jurgens c.s. op de grondstoffenmarkt en
verdween een belangrijke belemmering voor de verdere diffusie van de margarine.

De strijd om het margarine-octrooi
Rond de uitvinding van de margarine is, met name in de eerste jaren na 1869, de
nodige ophef geweest. Het hoogtepunt was een rechtszaak voor het High Court of
Justice in London, die speelde tussen maart 1881 en juni 1883 en waarbij de
Nederlandse kunstboterfabrikant Jurgens in de beklaagdenbank zat. Die ophef is
eigenlijk wel verklaarbaar want octrooirechten vastleggen voor chemische procédés
(en produkten) was (en is) geen eenvoudige zaak. In hoeverre kan de uitvinder
aanspraak maken op orginaliteit en hoe dient het terrein van de nieuwe vinding
afgebakend te worden? De geschiedenis van de margarine-industrie biedt een
aardige illustratie van de problemen die het beantwoorden van deze vragen met
zich mee brengt.
De naam van de uitvinder van de margarine is niet omstreden: de eer van de
uitvinding komt toe aan de Franse chemicus Hippolyte Mège Mouriès, die zoals
reeds vermeld in 1869 zijn nieuwe procédé zowel in Frankrijk als Engeland
34.
octrooieerde. In 1873 deed hij ook in de Verenigde Staten, onder eigen naam,
35.
een aanvraag. Na 1873 lijkt Mège zijn belangstelling voor de exploitatie van zijn
uitvinding verloren te hebben, want in de meeste landen verkocht hij zijn octrooi
36.
aan derden, waarschijnlijk aan de hoogstbiedenden.
Voor slechts één land in Europa lag de situatie wezenlijk anders en dat was
Nederland. Hier had Mège geen octrooi genomen en het ook niet verkocht aan een
geïnteresseerde koper. De reden was dat Nederland in de periode van 1869 tot
1910 geen octrooiwet kende en een uitvinder en zijn uitvinding dus onbeschermd
waren. Daarom is het ook merkwaardig dat in de Jurgens-overlevering wordt verteld
dat Jan Jurgens voor 60.000 francs het margarine-octrooi van Mège had gekocht;
dat zou gezien de Nederlandse situatie overbodig zijn geweest. Het is een apocrief
verhaal: waarschijnlijk heeft Jurgens alleen betaald voor de kennis en een
demonstratie van het procédé.
37.
In dezelfde Jurgens-overlevering wordt de rol van Jurgens bij de exploitatie van
het octrooi in Frankrijk in die eerste jaren iets te rooskleurig voorgesteld. Anton
Jurgens zegt in zijn Notes on the history of the Jurgens' business dat Jurgens zelf
in 1874 de Société Anonyme d'Alimentation (SAA) stichtte waarin fabrieken
38.
deelnamen die voor Jurgens de oleomargarine produceerden. Uit Franse archieven
blijkt echter dat de geschiedenis van de SAA enigszins anders is. Inderdaad werd
zij op 26 maart 1874 opgericht, door Salomon Beleys en Edme Pellerin. De eerste
was ‘propriétaire’ en had op 12 februari van Mège diens oktrooi gekocht. Beleys
was op die datum ook eigenaar geworden van een brevet de perfectionnement, een
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aanvullend oktrooi dat Pellerin had voor margarinebereiding. De inbreng van Edme
Pellerin in de SAA bestond uit de licentie die hij sinds 1872 had om Mège's oktrooi
te exploiteren in heel Frankrijk en zijn koloniën, en uit de grote slachterij en
vetsmeltertij die hij in Aubervilliers bezat. Dat bedrijf exploiteerde hij samen met
enkele anderen, die ook aandeelhouder in de werden. Verder nam de SAA de klanten
en de leveranciers van grondstoffen (de slachterijen) van Pellerins bedrijf over. Van
enige Nederlandse deelname is geen sprake. Doel van deze Société Anonyme
d'Alimentation was om vetten voor industriële en voedingsdoeleinden te produceren:
oleïne, margarine en stearine. Al na een jaar bleek de onderneming in geldnood te
zitten en er werden extra aandelen uitgegeven. Gedeeltelijk konden die geplaatst
worden bij de bestaande aandeelhouders, gedeeltelijk kwamen ze terecht bij de
man die als nieuwe direkteur benoemd werd, Paul Marix. Deze had de
exploitatierechten van Mège's oktrooi voor Rusland gehad en had daar met succes
en kennis van zaken een margarinefabriek opgezet. Toch was ook zijn komst
blijkbaar geen oplossing voor de problemen binnen de SAA, want op de
aandeelhoudersvergadering van februari 1876 besloot een deel van de conseil
d'administration op korte termijn zijn taak neer te leggen en de aandelen te verkopen.
Die kans hebben Jurgens en Cordeweener benut, want op de eerstvolgende
aandeelhoudersvergadering, in juli 1876, blijken alle aandelen van eigenaar
veranderd en werden benoemd tot nieuwe directie: Léon Basselot, J. en W.
Cordeweener, Jan en Henri Jurgens. Commissaris werd J. Peeters. De volgende
berichten zijn pas weer van 1884, en dan zijn de grootste aandeelhouders J.A.
Jurgens en D.A. Verschure, terwijl président du conseil d'administration Henri Jurgens
is. Zij belegden een buitengewone aandeelhoudersvergadering om de SAA met
ingang van 31 december 1884 te liquideren. Het bedrijf is later, onder dezelfde
40.
naam, voortgezet met een volledig Franse groep aandeelhouders.
De Jurgens-overlevering is aangaande het verdwij-
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nen van Cordeweener niet erg in overeenstemming met de feiten. Volgens dat
verhaal had Cordeweener namelijk op eigen initiatief- zonder Jurgens daarin te
kennen - de SAA overgenomen en een dergelijk zelfstandig optreden kon volgens
41.
Jurgens niet getolereerd worden. In ieder geval had de breuk tussen Jurgens en
Cordeweener gevolgen op langere termijn. In de jaren daarna zouden leden van
de familie Cordeweener geen gelegenheid onbenut laten om, waar de mogelijkheid
zich voordeed, de Jurgensbelangen te dwarsbomen. Een kans daarvoor kregen ze
in Engeland.

Een Nederlandse fabrikant voor een Engelse rechter
Hoewel Mège Mouriès zich aanvankelijk zelf op de exploitatie van zijn uitvinding
had gericht, verloor hij vanaf 1873/1874 zijn interesse in de margarine. In 1875
42.
diende hij een octrooi in voor de conservering van vlees. Mège had inmiddels zijn
margarine-octrooi en licenties voor exploitatie in een aantal landen verkocht. In
Groot-Brittannië leidde die verkoop indirect tot een groot margarine-proces, waarin
de geldigheid van zijn uitvinding op het spel kwam te staan. Zijn Britse octrooi was
van hand tot hand gegaan, totdat het in geheel verkeerde handen viel, althans in
de optiek van de firma Jurgens.
In 1874 verkocht Mège zijn octrooi aan Edouard Cotte voor de prijs van £ 12.000,
waarvan £ 10.000 in de vorm van aandelen in Cotte's Continental and Shipping
Butter Company Ltd. werd uitgekeerd. Al snel echter koos Mège ervoor deze
aandelen in harde ponden te verzilveren. De firma ging over de kop en het octrooi
werd verkocht aan James en William Hall. Voor £ 2000 kwam het tenslotte in 1879
in handen van Julien Halphen. Deze droeg het over aan een Franse firma, de
Compagnie Anonyme du Brevet Mège Mouriès, waarin we behalve deze Julien
Halphen ook aantreffen Willem Cordeweener en Léon Basselot. Blijkbaar waren de
twee laatsten in dat jaar al uit de SAA verdwenen, en het heeft er alle schijn van dat
dat niet op vriendschappelijke basis was gebeurd. De vennoten die de SAA hadden
verlaten, deden nu hun uiterste best om de positie van Jurgens in Engeland te
ondergraven. De inzet van het proces was de beschuldiging dat Jurgens inbreuk
maakte en had gemaakt op het Engelse octrooi van Mège Mouriès, dat inmiddels
in hun handen was gekomen. Voor Groot-Brittannië beschikte Jurgens niet over
octrooirechten, die hij wel nodig had, aangezien hij op grote schaal naar dit land
exporteerde.
Op 9 maart 1881 begonnen Julien Halphen en de Compagnie Anonyme du Brevet
Mège Mouriès een proces in de High Court of Justice in London tegen Lovell &
Christmas (importeur van Jurgens in Engeland) en Anton Jurgens ‘for alleged
infringement of English Letters Patent N. 2157 dated 17th July 1869 granted to
Hippolyte Mège for an alleged invention for the preparation and production of certain
43.
new animal fatty bodies’. Op 6 juni 1883 kwam de rechter tot een uitspraak: de
gedaagde partij werd van de beschuldigingen vrijgesproken en de eisers dienden
voor de proceskosten op te draaien. De motivatie van de aanklacht van Julien
Halphen c.s. kan als volgt worden samengevat: Jurgens had nooit een licentie
genomen op het oorspronkelijke octrooi van Mège en zondigde dus tegen de wet
door kunstboter, gefabriceerd volgens dat procédé, naar Engeland te exporteren.
De eis van de aanklagers was dan ook een volledig verbod van de export naar
Engeland en bovendien een schadeloosstelling ten bedrage van de geschatte
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opbrengst van de export in de afgelopen jaren. Had Jurgens de zaak verloren, dan
zou die laatste eis de firma waarschijnlijk financieel te gronde hebben gericht.
De verdediging verweerde zich op een manier die in een dergelijke octrooizaak
verwacht kan worden. Men betwistte de originaliteit van de uitvinding en benadrukte
dat er op dit moment en in de afgelopen jaren een groot aantal kunstboters op de
markt was verschenen, die eveneens het predikaat ‘kunstboter’ verdienden. In het
Statement of Defence werd dit als volgt onder woorden gebracht:
‘Various patents for the manfacture of what is known as “Margarine”,
“Oleo-Margarine”, or “Butterine” (in which patents the plaintiffs respectively
have no interest) have from time to time been registered, but all such
patents are valueless. The butterine sold by these Defendants is made
by a process differing essentially and entirely from the invention described
in or claimed to be protected by the alleged letters patent and such
butterine has for many years last past been sold in the open market in
various parts of England and elsewere without any objection being taken
44.
there to by any person.’
Hier doet zich een probleem voor dat in octrooikwesties meestal tot conflicten
leidt: de afbakening van het terrein. Betekent een alternatieve methode met een
kleine afwijking of variatie op het oorspronkelijke procédé een inbreuk op het eerste
octrooi of is de nieuwe uitvinder via een andere weg tot een zelfde produkt gekomen?
Van groot belang voor de beantwoording van de vraag is, in hoeverre daarbij is
geleund op de kennis van de uitvinder van het oorspronkelijke octrooi. Niet alleen
Jurgens, maar een heleboel andere kunstboterfabrikanten brachten veel verschillende
kunstboters op de markt die meer of minder van Mège's procédé afweken.
Daarom stond tijdens het proces de vraag centraal of de margarine die Jurgens
in de periode 1871 tot
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De margarinefabriek van Jurgens in Oss, de eerste in haar soort in Nederland. Op de tekening
een weergave van een dagelijks terugkerend tafereel: de aanvoer en ontvangst van de melk,
een belangrijke grondstof voor de margarine-industrie.

1881 op de Engelse markt had gebracht, dezelfde was die Mège in 1869 had
vervaardigd, althans er in ‘voldoende’ mate op gebaseerd was.
Al vanaf het begin in 1871 had Jurgens de fabricage van kunstboter op een eigen
wijze aangepakt. Daarmee kwam zijn produkt steeds verder te staan van de
Margarine Mouriès die in Parijs werd gemaakt. Een verschil in de bereiding was het
gebruik van gesneden koeie-uiers in de emulsie van melk en vet. Jurgens - en
overigens ook Van den Bergh - vond dit een zinloze toevoeging en liet die
achterwege, terwijl Mège eraan bleef vasthouden.
Een Engelse getuige-deskundige werd uitgenodigd om naar Oss te komen en
zelf de bereiding van de kunstboter te aanschouwen en van zijn bevindingen voor
de rechtbank verslag te doen. Het lijkt erop dat Jurgens erin slaagde de rechter
ervan te overtuigen dat het procédé dat in Oss werd gebruikt, fundamenteel
verschilde van de praktijk in Parijs. In een brief van Sam van den Bergh aan J.L.
Polak zegt deze: ‘(...) opvallend is het ook, dat de toevoeging van zoogenaamde
“tissus mamifères” (koeie-uiers) ook in dit Duitsche patent als hoofdbestanddeel
wordt opgevat, een ingrediënt, dat wij noch Jurgens ooit hebben gebruikt en dat de
oorzaak is geworden, dat het patent bij het groote proces in Engeland verloren is
45.
gegaan.’
Verder trachtte de verdediging de orginaliteit van Mège's octrooi te betwisten door
een lange lijst van publikaties en octrooi-registraties uit de periode vóór 1869 op te
sommen die betrekking hadden op (de bewerking van) eetbaar vet en
boteronderzoek. Daarmee wilde de verdediging aangeven dat er sprake was van
belangrijke anticipatie op de oorspronkelijke uitvinding, eveneens een vast ijkpunt
in octrooi-rechtzaken. Het is overigens merkwaardig Jurgens c.s. op deze manier
de Mège-uitvinding te zien bagatelliseren, terwijl Jurgens bij andere gelegenheden
niet naliet Mège's verdiensten breed uit te meten.
Of de rechtbank het anticipatie-argument heeft laten meewegen is onduidelijk;
voor de rechter was
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in ieder geval doorslaggevend dat hij te maken had met kunstboters die wezenlijk
van elkaar verschilden. De uitspraak betekende impliciet dat het octrooi zijn waarde
definitief had verloren. Voor de eisers, J. Halphen en W. Cordeweener, bleek dit
moeilijk te verteren. Ze weigerden gevolg te geven aan het opgelegde vonnis tot
betaling van de proceskosten. Pas in 1893 waren ze onder dwang van een
46.
rechterlijke uitspraak in Frankrijk bereid te betalen.
Voor Jurgens had de uitspraak, behalve het afwenden van een financiële
catastrofe, nog een positief neven-effect. Het proces in Londen had zich in een grote
publieke belangstelling mogen verheugen en Jurgens profiteerde daarvan. Na afloop
van het proces kreeg Henri Jurgens een uitnodiging van de Society of Arts, een
gerenommeerd gezelschap van wetenschappers, om een lezing te houden over het
nieuwe en relatief onbekende artikel, een gelegenheid die hij uiteraard niet onbenut
liet.
In feite was het proces over het Mège-octrooi, bijna vijftien jaar na de uitvinding,
een anachronisme. Ten eerste was het octrooi eigenlijk na een jaar of vijf al
verouderd en achterhaald door andere recepturen. Niet alleen bij Jurgens en de
Nederlandse margarinefabrikanten, maar ook in het buitenland was de ontwikkeling
van het produkt voort gegaan. Al zeer snel bleek de toevoeging van varkens- of
schapemagen bij de bereiding van oleomargarine (voor kunstmatige vertering van
de vetweefsels) overbodig en ook Mège's ingrediënt van koeieuiers vond geen
navolging meer. Bovendien waren in Frankrijk en vooral in Engeland al kort na 1869
diverse variaties op het oorspronkelijke octrooi ingediend èn erkend.
47.
Pellerin en Julien verbeterden het octrooi van Mège door het vet te kneden en
48.
door gebruik te maken van amandelmelk. De Amerikaan Roudebush gebruikte
katoenzaadolie om het vet zachter te maken en mengde dat met zure melk of room.
49.
De Deen Diderichsen nam een Brits octrooi , waarbij hij dubbelkoolzure soda
gebruikte voor de behandeling van het vet en er vervolgens olie aan toevoegde. De
50.
Engelsman D. Hipkens verkreeg een octrooi voor zijn procédé: hij waste het vet
in water dat zout en azijnzuur bevatte. Het is overigens belangrijk te bedenken dat
van de lange lijst van procédés die gepatenteerd werden, er maar weinig ook
daadwerkelijk een industriële toepassing vonden.

Octrooien in Nederland
Het is opmerkelijk, gezien de grote omvang van de Nederlandse margarine-industrie,
dat het aandeel van Nederlanders in de Britse Butter substitute-octrooien vrijwel
nihil is. De enige twee zijn een octrooi dat Jurgens, via zijn Engelse agent A.
Beveridge, liet vastleggen in 1872, en een oktrooi van de Rotterdammer J.
51.
Nooteboom in 1877. Alle Nederlandse exporteurs naar Engeland werkten dus
ofwel onder het oorspronkelijke Mège-octrooi, ofwel volgens een zodanige eigen
receptuur dat hun produkten niet meer met Margarine-Mouriès overeenkwamen.
Dat geen van de anderen voor de rechtbank werden gedaagd, hield wellicht ook
verband met de toch geringe omvang van hun handel en met het feit dat potentiële
eisers hun zaak kansloos achtten. Bovendien hadden zij geen last van wraakzuchtige
ex-zakenpartners.
In ieder geval hebben alle Nederlandse margarinefabrikanten ongestoord hun
produkt op de Engelse markt kunnen afzetten: in eigen land niet gehinderd door
een octrooiwet, wat hen ongelimiteerde vrijheid bood, en in Engeland nooit aangepakt
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vanwege vermeende inbreuk op welk octrooi dan ook. Hierdoor bevonden de
Nederlandse fabrikanten zich, vergeleken met hun buitenlandse concurrenten, in
een bevoorrechte situatie.
De Haagse kunstboterfabrikant dr J.Th. Mouton mengde zich regelmatig in het
debat over de wenselijkheid van een octrooiwetgeving, dat in Nederland in de jaren
52.
tachtig weer oplaaide. Volgens hem was de afwezigheid van een octrooiwet één
van de redenen waardoor de industrie juist in Nederland een grote vlucht had kunnen
nemen. De fabrieken produceerden en exporteerden op steeds grotere schaal en
keer op keer brachten ze verbeteringen aan in het produktieproces. Was er een
octrooiwet geweest, dan zouden deze ontwikkelingen niet hebben plaatsgevonden,
omdat de uitvinder zijn machine of procédé voor vijftien jaar voor zichzelf had kunnen
reserveren. In de huidige situatie kon elke fabrikant van de verbeteringen profiteren.
De octrooiwet was in 1869 afgeschaft na inhoudelijke kritiek op de wet zelf, maar
belangrijker was dat er een principieel verzet op gang was gekomen. Men ging
ervan uit dat Nederland op het gebied van de industriële ontwikkeling een achterstand
had op het buitenland; bijvoorbeeld het aantal stoomwerktuigen dat in Nederland
werd gebruikt liep ver achter bij dat van de omringende landen. Door afschaffing
van de octrooiwet konden buitenlandse uitvindingen gekopieeerd worden, zonder
dat men het risico liep bestraft te worden en zonder ervoor licentierechten te betalen.
Bovendien zouden buitenlandse industriëlen een extra argument hebben om zich
in Nederland te vestigen.
De voorstanders van de afschaffing hanteerden ook wel politieke argumenten die
afkomstig waren uit de leer van het liberalisme: de ‘knellende’ band van de
octrooiwetgeving werd gezien als een uiting van overdadig overheidsingrijpen, dat
werd afgekeurd.
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De door liberalen gedomineerde regering ging daarom over tot afschaffing van de
wet, in de verwachting dat de andere landen in Europa dit goede voorbeeld spoedig
zouden volgen. Dat gebeurde echter niet.
Het ontbreken van octrooi-belemmeringen maakte het voor Nederlandse
ondernemers eenvoudig en goedkoop om een kunstboterfabriek op te zetten. Ze
hoefden zich geen zorgen te maken over octrooi-claims van een monopoliserende
licentiehouder, en ze waren vrijgesteld van de hoge kosten die een licentie nu
eenmaal met zich meebracht. Vooral in de periode 1879-1883 maakten veel
ondernemers gebruik van de grote vrijheid, die de Nederlandse wetgeving bood. In
deze fase beleefde de margarine-industrie een ongekende uitbreiding. Kleine
ondernemers gingen er kunstboter-fabricage ‘bijdoen’, naast hun oorspronkelijke
bezigheden. Niets belette hen om de kans te wagen en snel rijk te worden in de
nieuwe branche.

De verbreiding van de margarine-industrie, 1879-1883

Goudzoekers in de nieuwe industrie
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw werd in de provincie Noord-Brabant
de grondslag gelegd voor de margarine-industrie. In de eerste jaren van zijn bestaan
werd het nieuwe produkt aangeduid als ‘kunstboter’ en de fabrieken heetten in
overheidspublicaties uit die tijd ‘boter-fabrieken’, ‘kunstboterfabrieken’ of
‘stoomkunstboter-fabrieken’. Korte tijd later vond ook de term ‘margarineboterfabriek’
ingang. In de handel met Engeland ging het produkt als butterine van de hand. De
begrijpelijke verwarring die het gebruik van deze naam opriep, omdat die wel erg
veel leek op ‘butter’, kwam de handelaren uit marketing-overwegingen niet slecht
uit.
In de pioniersfase van de nieuwe industrie, de periode 1871-1878, was het aantal
fabrieken in Noord-Brabant tot een tiental beperkt gebleven: behalve het ‘kartel’ van
jurgens bestaande uit vier bedrijven en de eerder genoemde vijf outsiders, kwam
er in 1878 een vierde Osse fabriek bij, de firma Meijer van Leeuwen. Aan het einde
van de pionierstijd kwam ook buiten deze provincie een klein aantal fabriekjes van
de grond. In 1877 vestigden Cohen & Van der Laan in Haarlem en Muller & Cie. in
Oldenzaal een kunstboterfabriek; in 1878 deden J. Cramer & J. Scheers in Nijmegen
53.
en A. Poesse & Zn. in Hengelo hetzelde.
De belangrijkste centra van de Noordbrabantse margarine-industrie waren de
steden Oss en Den Bosch. Oss was de bakermat van de industrie en standplaats
van vier bedrijven. In 's-Hertogenbosch

Tabel 5.1. het aantal kunstboterfabrieken in Nederland per provincie,
1875-1900
1880
24

1885
16

1890
14

1895
14

1900
12

ZuidHolland

10

12

11

11

10

Noord-

12

6

4

3

3

NoordBrabant

1875
7
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Holland
Gelderland

8

6

6

4

2

Overijssel

5

2

2

2

1

Friesland

2

3

2

Limburg

4

2

1

Overige

2

1

2

2

2

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Totaal

7

67

48

42

36

30

Bron: De cijfers zijn gebaseerd op gegevens afkomstig uit: de provinciale
jaarverslagen, de jaarlijkse gemeenteverslagen en de registers van het stoomwezen.
was Cordeweener begonnen met de produktie van de oleomargarine en de stad
was een knooppunt van handelswegen voor het eindprodukt en de grondstoffen.
Den Bosch was ook het eindpunt van de spoorverbinding met Frankrijk, waarlangs
een gedeelte van de oleomargarine uit Parijs Nederland binnenkwam.
Dit beeld van een geografisch geconcentreerde, regionale industrie veranderde
radikaal omstreeks 1879. Binnen twee jaar tijd steeg het aantal fabrieken van 14 in
54.
1878 tot 68 in 1880. De explosieve groei beperkte zich niet tot de provincie
Noord-Brabant - er werden nieuwe fabrieken ingericht in bijna alle provincies.
Belangrijke nieuwe concentraties ontstonden in Rotterdan en omstreken,
Haarlem/Amsterdam, Oldenzaal/Goor en Nijmegen. Een aantal van de nieuwkomers
groeide uit tot grote bedrijven, een nog veel groter aantal verdween geruisloos na
een zeer kort en kwijnend bestaan. Wat is de achtergrond van deze snelle verbreiding
van de nieuwe industrie, die veel weg heeft van een industriële explosie? Wij zullen
in het kort nagaan: het aspect van de grondstoffen en de afzetmogelijkheden.
Naast oleomargarine verwerkte de kunstboterindustrie grote hoeveelheden melk
en echte boter. In die zin was het een onvervalste landbouwindustrie, zoals ook de
firma Jurgens liet zien. In 1880 werd bij Jurgens behalve 50 ton oleo per week ook
nog dagelijks 7000 liter verse melk afgeleverd. Boeren uit de wijde omgeving vonden
het winstgevender om hun melk direkt aan de fabriek te verkopen dan er zelf keer
op keer kleine porties slechte boter van te maken. Hondekarren met twee of drie
melkbussen reden af en aan bij grote en kleine fabrieken. Verder was de nieuwe
industrie een dankbare afnemer van de Kempische boter, waarvan Jurgens alleen
al we-
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kelijks 12 ton nodig had. Een Engels landbouwkundige ontdekte wat juist de
Kempische boter zo gewild maakte bij alle kunstboterfabrikanten die hij bezocht.
De boeren maakten boter op uitdrukkelijk verzoek van de industrie, en van een
speciale samenstelling. Zij karnden zure melk en zure room tot een sterk smakend
en grof produkt, waarvan al een kleine toevoeging voldoende was om de smaak en
smeerbaarheid van de oleomargarine te verbeteren. De meeste kunstboter uit
Brabant bestond uit 10% boter, 30% melk en wat grondnoten-olie, en 60%
55.
oleomargarine.

Oleomargarine in overvloed
De belangrijkste reden voor de razendsnelle verbreiding in 1879/1880 was de
plotselinge beschikbaarheid van grote hoeveelheden oleomargarine. Vanaf omstreeks
1877 kwamen in Rotterdam de eerste ladingen oleomargarine uit de Verenigde
Staten aan; al snel kreeg deze handel een omvang van duizenden tonnen per jaar.
Een belangrijke belemmering voor veel fabrikanten viel hierdoor weg: ze hoefden
eenvoudigweg naar Rotterdam af te reizen en konden de oleo op de vrije markt
kopen.
De firma Jurgens had in de pioniersfase een netwerk van oleo-leveranciers
opgezet, waarbij de grondstof op contractbasis werd gekocht. Potentiële fabrikanten
kwamen hier moeilijk tussen en waren, met uitzondering van Van den Bergh,
nauwelijks in staat op eigen gelegenheid aan de oleo-margarine te komen. Deze
situatie veranderde ingrijpend met de komst van oleo-margarine uit de Verenigde
Staten. In de Rotterdamse haven arriveerden tussen 1877 en 1880 grote
hoeveelheden oleo, die van uitstekende kwaliteit was en bovendien voor iedereen
beschikbaar. De Nederlandse Handel-Maatschappij hield publieke veilingen, waar
de verschillende soorten vrij te koop werden aangeboden. Er was een ruime keus
en de oleomargarine ging, afhankelijk van de kwaliteit, voor uiteenlopende prijzen
van de hand.
Het is niet precies na te gaan in welk jaar de eerste oleomargarine de Rotterdamse
haven binnenkwam. In de Rotterdamse gemeenteverslagen werd de ingevoerde
oleo geboekt onder de categorie ‘roet, smeer, talk en reuzel’ en het aandeel van de
oleomargarine hierin is daarom niet aan te geven. Vanaf 1881 gaven de Rotterdamse
en Amsterdamse Kamers van Koophandel wel specifieke cijfers voor het
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In de Verenigde Staten vond op grote schaal de produktie van oleomargarine plaats. Op de
afbeelding, die omstreeks 1875 is gemaakt, wordt het ruwe vet in grote houten kuipen
uitgesmolten. Het vet wordt met water vermengd, goed geroerd en verwarmd tot een
o

temperatuur van maximaal 45 C. Het gezuiverde vet wordt na dit proces uit de kuip geschept
voor verdere behandeling.
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produkt, maar de eerste jaren zijn het vrij ruwe schattingen. (zie grafiek 5.1)
Uit de manier waarop de havenautoriteiten de oleo registreerden, blijkt in ieder
geval wel dat het artikel werd beschouwd als ruw vet. Het werd op één lijn gesteld
met bijvoorbeeld reuzel, dat overigens al vanaf het begin van de jaren zeventig in
de Rotterdamse haven werd ingevoerd. De prijs van de reuzel ging echter rond
1875 sterk achteruit, wat wellicht verband hield met het groeiende aanbod van oleo.
De talk die onder dezelfde categorie wordt genoemd, was bestemd voor de kaarsenen zeepindustrie. Hoewel de eerste ladingen oleomargarine dus niet als zodanig
geregistreerd werden, lijkt het wel zeker dat er al in 1876/1877 veel oleomaragarine
tussenzat. De toename van de categorie ‘roet, smeer, talk en reuzel’ in de haven
van Rotterdam is opmerkelijk: van 6.951 ton in 1875 naar 12.326 ton in 1876. Deze
verdubbeling werd mogelijk veroorzaakt door de aanvoer van Amerikaanse oleo.
In 1879 werd vanuit New York bijna 5500 ton oleo naar de Maasstad verscheept,
56.
tussen 1 januari en 1 oktober 1880 een vrijwel even groot tonnage.
De Amerikaanse oleo werd de graadmeter voor de grondstoffenmarkt en de prijzen
werden erop afgestemd. Een aantal Europese landen als Frankrijk, OostenrijkHongarije, Rusland, België en Engeland, zond ook oleo-margarine naar Nederland;
met name Frankrijk en Oostenrijk bleven aanzienlijke hoeveelheden leveren. In de
jaren tachtig was het gezamenlijke aandeel van de Europese landen in de oleo-import
in Nederland ongeveer de helft van het totaal. Precieze cijfers hiervan ontbreken,
omdat de kunstboterfabrikanten contracten met de afzonderlijke Europese
leveranciers afsloten. Bovendien werd deze oleo niet alleen via de haven
getransporteerd, maar werd uit Frankrijk ook een grote hoeveelheid per spoor naar
het zuiden van Nederland vervoerd. In 1885 exporteerde de Parijse SAA bijvoorbeeld
57.
meer dan 7150 ton oleo, waarvan het allergrootste deel naar Nederland.
Hoewel vanaf 1882 ook grote hoeveelheden Amerikaanse oleo via de haven van
Amsterdam werden verhandeld, bleef Rotterdam het belangrijkste centrum van de
oleo-markt. Hier werd vanaf 1890 ook zogenaamde neutral lard (varkensreuzel)
aangevoerd; de fabrikanten gingen, als gevolg van de hoge oleoprijzen, dit vet in
toenemende mate als alternatief voor de oleomargarine gebruiken.

Grafiek 5.1 De hoeveelheid aangevoerde oleomargarine in de Rotterdamse haven, in tonnen
(1881-1900)
Bron: Jaarverslagen van de Kamer van Koophandel van Rotterdam.
Nota bene: Vóór 1881 werd de oleo geboekt onder de categorie ‘roet, smeer, talk en reuzel’
en er is dus geen exact cijfer te geven. De sterk fluctuerende hoeveelheden zijn van grote
invloed op de margarine-industrie en geven daarom een goede indicatie van de conjunctuur
in deze bedrijfstak.

Omdat de hoeveelheid beschikbare oleomargarine hevig fluctueerde, was er van
een vaste prijs geen sprake. Een slechte oogst in Amerika had meteen effect op de
prijs, want dan werd er minder, of te mager, vee geslacht en was er minder vet
beschikbaar. Binnen één jaar tijd kon de prijs van de oleomargarine variëren van ƒ
48 tot ƒ 80 per 100 kilo. Het gevolg was dat er op grote schaal speculatie plaatsvond.
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Om de gevolgen van de prijsfluctuaties op te vangen, gingen de
kunstboterfabrikanten ertoe over voorraden aan te leggen.
De Rotterdamse grondstoffenmarkt was het centrum van de Nederlandse (en
Europese) margarine-industrie geworden. De winstgevendheid in de bedrijfstak
werd voor een belangrijk deel bepaald door de situatie op deze markt. Voor de
kunstboterfabrikant was het een onzeker bestaan: zijn lot was indirect verbonden
met de toestand van de landbouw in de Verenigde Staten van Amerika. Door de
ruime beschikbaarheid van de oleo waren in 1879/1880 tientallen ondernemers in
staat geweest een fabriek op te zetten en nam de margarine-industrie een grote
vlucht. Dat een groot aantal van hen al binnen zeer korte tijd moest afhaken was,
behalve aan te hoge oleo-prijzen, te wijten aan een ander conjunctuurgevoelig
gegeven: de prijs van de natuurboter.
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De prijs van boter: geen cent teveel
Aan het einde van de jaren zeventig was de Engelse prijs van goede natuurboter
sterk gestegen en daarom moest de iets minder draagkrachtige consument zich
tevredenstellen met de wat mindere soorten: mengboter en wat er verder tegen
lagere prijs in botervaten werd aangevoerd. De ‘butterine’ leek dan ook zo slecht
nog niet. Gecombineerd met de vrije beschikbaarheid van goedkope oleo was dit
een buitenkans voor handige ondernemers. In veel gevallen waren het fabrikanten
die al een zaak hadden en die in de bestaande bedrijfsruimte plaats maakten voor
de kunstboterfabricage. Afhankelijk van het succes werd dit nevenbedrijf weer
afgestoten of werd het bedrijf geheel ingericht voor de nieuwe activiteit. Opvallend
is dat vaak in dezelfde stad plotseling een stuk of drie fabriekjes kort na elkaar
werden opgericht. Succesvolle voorbeelden vonden onmiddellijk navolging.
In de vroege jaren zeventig had de kunstboter geen echte bedreiging voor de
botermarkt gevormd, omdat de afzet van het artikel in een ander segment van de
markt plaatsvond. Vooral diegenen die zich slechts wat vet of reuzel als voedingsvet
konden veroorloven, toonden interesse. Bij het toenemen van de kwaliteit van de
kunstboter, werd het echter vanzelfsprekender dat bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld
uit de middenklasse) de overstap maakten van boter naar kunstboter. De
toenemende consumptie van kunstboter ging in dit geval vooral ten koste van die
van inferieure kwaliteiten boter, waartoe overigens veel Nederlandse boter was
gaan behoren. Betere soorten als de Deense boter hadden weinig last van deze
concurrentie.
De marktverhouding tussen boter en kunstboter was voornamelijk gebaseerd op
een negatieve keuze: gingen de boterprijzen omlaag, dan ging de consument
razendsnel over op echte boter en liet het surrogaat-artikel liggen. De afzet van de
kunstboterproducenten stond derhalve in nauw verband met de prijsfluctuaties van
58.
de boter. Vooral in de zomer, wanneer de boterproduktie groter was dan in de
andere seizoenen, had de kunstboterfabrikant het moeilijk. Lage natuurboterprijzen
waren dikwijls fataal voor de fabrikanten, vooral voor degenen die mindere kwaliteiten
kunstboter maakten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat rond 1883/1884, toen de
boterprijzen erg laag waren, een groot aantal kunstboterfabrieken ophield te bestaan.
Van de fabrikanten uit de boom-fase (1879-1883) waren er veel die het niet konden
bolwerken: van de bijna zeventig fabrieken waren er in 1883 nog ruim veertig over.
Meer dan 90 procent van de Engelse kunstboterimport bleef uit Nederland komen
en er leken weinig kapers op de kust. Vanaf 1891 kwamen er echter grote
hoeveelheden Australische boter op de Engelse markt, die de prijs van de Europese
boter en de kunstboter spectaculair deden dalen. In de jaren hierna namen deze
aanvoeren reusachtige proporties aan, met als gevolg dat de afzet van de kunstboter
in gevaar kwam.
De jaren negentig waren voor de kunstboter-industrie een slechte periode. Deze
crisis werd veroorzaakt door de zware concurrentie van de genoemde ‘koloniale’
boter en door de prijs van oleomargarine, die periodiek een enorme hoogten bereikte.
Bovendien vonden de fabrikanten in verschillende landen tariefmuren op hun weg.
Frankrijk en Duitsland hadden hoge invoerrechten ingesteld om de import van
Nederlandse kunstboter te beperken en daardoor de ontwikkeling van een
binnenlandse margarine-industrie te bevorderen. In 1895 nam ook België soortgelijke
maatregelen en juist in dit land hadden verschillende kleinere fabrieken een redelijke
afzet gehad. Jurgens en Van den Bergh hadden voor dergelijke problemen een
simpele remedie: ze richtten eigen fabrieken op over de grenzen. Bedrijven die tot
dergelijke investeringen niet in staat waren, moesten afhaken.

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

Kunstboter op idealistische grondslag
Naast boterhandelaren traden tijdens de grote oprichtingsgolf ondernemende heden
uit tal van branche-vreemde industrieën op de voorgrond. Dr. J.Th. Mouton was van
oorsprong chemicus, een combinatie die in de kunstboter-industrie wel vaker
59.
voorkwam. In de bloeiperiode van de industrie, waarin (onkundige) ‘goudzoekers’
een graantje wilden meepikken van de nieuwe trend, vormde Mouton echter een
positieve uitzondering. Hij stelde zich oprecht ten doel de lagere klassen een
betaalbaar alternatief voor boter te bieden: een goede margarineboter, ‘de boter
voor de armen’, zoals ze later genoemd zou worden.
Doctor in de wis- en natuurkunde Johannes
Theodorus Mouton (1840-1912) was enig firmant van J. Mouton en Zoonen, een
bedrijfin Den Haag dat bestond uit een apotheek en een fabriek van pharmaceutische
produkten. Als gevolg van een brand in de fabriek in 1878 zag Mouton zich
gedwongen de fabricatie van chemicaliën en geneesmiddelen te staken en op de
puinhopen van de voormalige fabriek richtte hij in 1879 een ‘margarineboterfabriek’
op, tot dan toe een onbekend fenomeen in Den Haag. De fabriek ging van start met
twee stoommachines van 6 pk nominale kracht en produceerde vanaf het begin
voor de export naar Engeland.
Zoals gezegd werd Mouton, behalve door zakelijke motieven, ook gedreven door
een idealistische instelling. In ziin brochure Margarineboter uit 1881
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In 1880 richtte Timmerman & Co in Nijmegen een kunstboterfabriek op, die in 1883 aanzienlijk
werd uitgebreid. Op de tekening is een overzicht te zien van het fabriekscomplex;
waarschijnlijk is de omvang hiervan, naar de gewoonte van deze tijd, geflatteerd
weergegeven. De firma had ongeveer 75 arbeiders in dienst, werkte met twee stoommachines
die samen 75 pk leverden en produceerde hoofdzakelijk voor de Engelse markt. Voor de
Engelse consument, nog weinig bekend met het nieuwe produkt, gaf het bedrijf een
reclame-brochure uit met de titel ‘Timmerman & Co - Manufacturers of high class butterines’.
Hierin wordt het produktieproces beschreven en krijgt de consument een beeld van de
fabricage van de kunstboter.

verklaarde hij: ‘Ik richtte de Haagsche Margarineboter Fabriek op in 1879, na rijp
beraad en grondig onderzoek der fabriekatie. Ik deed dat in het volle besef, van
daarmede te zullen bevorderlijk zijn aan de verspreiding van een voor het leven van
den mensch noodzakelijk voedingsbestanddeel, in eenen vorm en voor eenen prijs,
60.
waardoor het ook voor den minder gegoede ten allen tijde zou bereikbaar zijn.’
Mouton was erg actief in het maatschappelijke leven van zijn tijd: hij was onder
meer raadslid en later ook wethouder van de gemeente Den Haag. Daarnaast
vervulde hij functies in economische belangenverenigingen, zoals het voorzitterschap
van de Haagse Kamer van Koophandel, van het hoofdbestuur van de Vereeniging
ter Bevordering van Fabrieks- en Handwerknijverheid in Nederland (VFHN) en van
de Vereeniging van Margarineboterfabrikanten in Nederland. In deze laatste
hoedanigheid maakte hij zich sterk voor de verdediging van de margarineboter tegen
aanvallen op dit nieuwe produkt. Polemieken werden uitgevochten in krante-artikelen
en omdat hij ontevreden was over de hem beschikbaar gestelde ruimte, nam hij zijn
toevlucht tot het uitgeven van verschillende brochures.
Een andere discussie waarin Mouton zich mengde, was die over de octrooiwet,
of beter gezegd, over de afwezigheid daarvan in Nederland. Een groot aantal
industriëlen wilde de octrooiwet terughalen, een bijna even grote groep was daar
tegen. Mouton was een fel tegenstander van het beschermen van de uitvinder,
omdat hij meende dat de industriële ontwikkeling daardoor belemmerd zou worden.
Als bewijs voor zijn gelijk wees hij op ‘zijn’ margarine-industrie. De fabrieken in deze
sector hadden in korte tijd veel verbeteringen doorgevoerd en waren erin geslaagd
kwaliteit en kwantiteit van hun produkten steeds op te voeren. Volgens Mouton zou
dit alles niet gebeurd zijn, indien in Nederland een octrooiwet van kracht zou zijn
61.
geweest en dus elke kleine toepassing wettelijk beschermd zou zijn geweest.
Kwaliteit van het produkt was ook een stokpaard van de Haagse fabrikant; door
wetenschappers werd de kunstboter die Mouton produceerde geroemd en de
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niet geheel
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onterecht was, blijkt wel uit het feit dat de kunstboters van Mouton op nationale en
internationale tentoonstellingen in de periode 1883-1887 vier zilveren en twee
gouden medailles wisten te behalen.
Door de goede reputatie van de kunstboter van Mouton werkte de fabriek met
voorspoed, hoewel de Kamer van Koophandel periodieke inzinkingen constateerde.
In 1883: ‘De Haagsche Margarineboter Fabriek had geregeld werk, hoewel de lage
prijzen der natuurboter natuurlijk ook haar debiet, vooral gedurende de zomer,
62.
drukten’. In 1889 werd opgemerkt: ‘Er was geregeld werk en de prijzen der
63.
grondstof stegen niet zoo, dat de afzet werd bemoeilijkt’. Het jaar daarop was de
situatie weer alarmerend: ‘De Haagsche Margarineboter Fabriek ondervond in 1890
evenals alle kunstboterfabrieken de invloed der lage zuivelprijzen, in verband met
64.
den overvloed van natuurboter’.
In 1889 werd een begin gemaakt met de verplaatsing van de fabriek naar Rijswijk,
omdat de bestaande fabriek kampte met ruimtegebrek. In Rijswijk ging de fabriek
een voorspoedige toekomst tegemoet en het bedrijf slaagde erin de overige
fabrikanten lastige concurrentie te bezorgen. Na een overname in 1911 veranderde
de naam in NV De Nieuwe Margarinefabrieken Rijswijk. Als onderdeel van Calvé-Delft
sloot het bedrijf zich in 1928 aan bij de Margarine Unie, de voorloper van Unilever.
In 1930 tenslotte werd de fabriek in Rijswijk gesloten.

Een nieuwe koeltechniek, een nieuw produkt
Op de grote innovatie die de introductie van kunstboter-produktie op zich was, volgde
een reeks van kleine verbeteringen in het fabricageproces. Zij waren weinig
spectaculair, omdat het maken van kunstboter een vrij eenvoudige bezigheid was,
die bestond uit het doseren, mengen en verwarmen van grondstoffen. Karns en
kneedapparaten waren al bekend uit de praktijk van de boterbereiding en deze
apparaten waren ook onmisbaar in de kunstboter-industrie. Maar terwijl in Nederland
de boterbereiding nog een kleinschalige bezigheid was, maakten de
kunstboterfabrikanten vanaf het begin gebruik van stoomkracht om hun karnen en
kneedapparaten te laten draaien. Toch gaat het te ver bij de kunstboterfabricage te
spreken van de introductie van een nieuwe technologie. De oleo werd uitsluitend
in het buitenland geproduceerd en de Nederlandse industrie had dus geen direct
aandeel in deze technische ontwikkelingen. In Duitse en Franse vaktijdschriften uit
de negentiende eeuw werd Nederland dan ook niet beschouwd als een
margarine-producerende natie, maar zag men het eenvoudig als een land dat oleo
65.
importeerde en (na een kleine bewerking) weer exporteerde. Na 1882/1883
ontstond er in de Nederlandse margarine- industrie een tendens naar
schaalvergroting, die samenviel met het verdwijnen van het grote aantal kleine en
zeer kleine margarinefabrieken uit de tweede oprichtingsgolf. Opmerkelijk is dat de
fabrieken die overbleven, hoewel kleiner in aantal, een grotere produktie wisten te
realiseren. Deze schaalvergroting hield verband met de introductie van een innovatie
in de koeling van de kunstboter-emulsie.
In het jaarverslag van de Haagse Kamer van Koophandel over 1881 werd melding
gemaakt van de toepassing van ‘eene nieuwe methode’ door de margarinefabriek
van Mouton. Het jaar daarop werd dit nader toegelicht: ‘zij richtte zich geheel voor
de Deensche methode in en past deze sinds de aanvang van 1882 met goed gevolg

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

66.

toe.’ Ook andere margarinefabrieken schakelden over op de techniek die officieel
te boek stond als de ‘koudwater-methode’.
Deze ‘Deensche methode’ was afkomstig uit de praktijk van de boterbereiding in
Scandinavië, waar zij kort na 1865 werd geïntroduceerd. In het vorige hoofdstuk
zijn de achtergronden van deze werkwijze uiteengezet. De voordelen die zij bij het
maken van natuurboter opleverde, bleken ook te gelden bij de kunstboterfabricage.
De twee hoofdbestanddelen van het produkt, de oleomargarine en de melk werden
samen met olie en kleurstof in een karn op temperatuur gebracht en vervolgens
geroerd tot een vloeibare emulsie ontstond. Het oude gebruik, tenminste in
Nederland, was om deze emulsie geleidelijk te laten afkoelen in een koude kelder
op een bij voorkeur marmeren vloer. Bij de nieuwe methode werd de emulsie in
o

contact gebracht met ijskoud water (2 of 3 C), zodat de emulsie binnen zeer korte
tijd stolde. Aanvankelijk liet men de warme substantie eenvoudig in een bak met
ijskoud water lopen, waarna men de gestolde emulsie er afschepte. Later ging men
ertoe over het karnsel vanuit de karn over een hellend vlak te laten lopen, terwijl
een harde straal ijswater op de emulsie werd gesproeid. Tijd en ruimte werden
gespaard, zodat gemakkelijk op grotere schaal geproduceerd kon worden.
Behalve een efficiëntere manier van produceren had de nieuwe methode nog
een groot voordeel: het leverde een produkt op van een aanzienlijk betere kwaliteit.
De nieuwe kunstboter was minder korrelig, smaakte beter en leek meer op
natuurboter. Het vernieuwde artikel werd in Groot-Brittannië een groot succes. In
de ‘historiografie’ van Jurgens wordt verhaald dat de firma uit Oss het idee van de
innovatie van een Noorse kunstboter-fabrikant had overgenomen.
Volgens deze anekdote zag Jan Jurgens tijdens een bezoek aan Glasgow
omstreeks 1876 een paar vaatjes met butterine staan die er veel glanzender en
gladder uitzag dan hij gewend was. Navraag leerde
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Een belangrijke grondstof voor de kunstboter is melk. De melk komt binnen in de
melkontvangstkamer, waar de kannen worden uitgegoten in grote metalen kuipen. Het
vervoer van de melk ging meestal met paard en wagen en in de welbekende melkbussen.

hem dat het produkt afkomstig was uit de fabriek van August Pellerin in Oslo vermoedelijk een broer van Edme Pellerin, één van de oprichters van de SAA. Jurgens
nam een aantal vaatjes van het concurrerende ‘merk’ mee naar Oss, maar ondanks
verwoede pogingen lukte het niet om een produkt met dezelfde gladde structuur te
fabriceren. Daarom besloot Jan Jurgens een bezoek te brengen aan Pellerin om
achter diens geheim te komen.
In de familie-mythologie gaat de anekdote als volgt verder. ‘Een onderhoud met
de heer Pellerin verkreeg de heer Jan Jurgens ook gemakkelijk genoeg, doch hem
toegang geven tot de fabriek, daarvoor was men in het begin maar niet te vinden.
Echter het diplomatieke optreden van de heer Jurgens, gepaard aan een gelukkig
toeval (een treffen van de heer Pellerin 's zondags na de kerk) behaalde de
overwinning en wat men eerst met beslistheid geweigerd had, werd hem tenslotte
67.
bijna met drang aangeboden’.
Vervolgens zou Jurgens toegang hebben gekregen tot de fabriek en eindelijk het
raadsel hebben opgelost, dat school in het gebruik van de koudwaterkoeling. Gezegd
moet worden dat het feit dat deze methode van koeling al in 1876 werd toegepast
in de Verenigde Staten, de geloofwaardigheid van de anekdote niet ten goede
68.
komt. Voor Jurgens was de koudwater-koeling echter een stuk moeilijker in de
praktijk te brengen dan voor Pellerin. Het was hetzelfde probleem waar ook de
Friese botermaaksters voor stonden, namelijk het gebrek aan ijs. Aanvankelijk waren
er drie mogelijkheden. De fabrikant bouwde een ijskelder, waar hij een jaarvoorraad
69.
ijs kon bewaren. Dit deed bijvoorbeeld de firma Muller in Goor. Of de fabrikant
ging ertoe over in de zomer blokijs te importeren uit Scandinavië, zoals Alberts uit
70.
Middelburg deed. Een laatste oplossing was het kopen van ijs bij Nederlandse
fabrieken die het zelf maakten, zoals bierbrouwer Heineken.
De genoemde methodes waren ontegenzeggelijk duur en meestal ook erg
omslachtig. Alleen margarinefabrikanten die over voldoende middelen beschikten,
konden besluiten om zelf een ijsmachine aan te schaffen. Dat waren grote uitgaven,
want behalve de dure ijsmachine was er ook veel extra energie nodig. In 1880 kocht
Jurgens een koelmachine met een 65pk stoomwerktuig om de koelvloeistof onder
71.
druk te houden. Nog in 1883
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Het belangrijkste onderdeel van het fabricageproces vindt plaats in het karnlokaal. In de
karns worden de twee hoofdbestanddelen, oleomargarine en melk, samengevoegd en komt
de emulsie tot stand. De warme emulsie verlaat de karn door een goot, wordt afgekoeld en
op wagens geschept. De karns worden aangedreven door aandrijfriemen en drijfstangen,
die in verbinding staan met de stoommachines.
72.

moest hij echter bij Heineken extra ijs kopen. Ondanks de prijs en de omvang van
machine met bijbehoren, waren ook anderen in machinale koeling geïnteresseerd.
In 1886 hadden in ieder geval de volgende bedrijven de beschikking over een ijsen koelmachine: Van den Bergh, Jurgens en Meijer van Leeuwen uit Oss, Albers
uit Dordrecht, Timmerman uit Nijmegen en Alberts uit Middelburg. Drie jaar later
kreeg de firma J.A. van den Bosch in Alkmaar toestemming tot het plaatsen van
73.
een inrichting ‘tot het maken van ijs of het verkoelen van water’. Deze ijsmachine
kon 500 kg ijs per uur produceren. Een aantal fabrikanten, waaronder Timmermans
uit Nijmegen, kocht ijs- en koelmachines van Pontifex & Wood uit Londen. De
machine van Timmermans bijvoorbeeld had een capaciteit van meer dan 10.000
liter ijskoud water per uur.
In de jaren tachtig had de margarine-industrie in Nederland een hoge vlucht
genomen en met succes vond de nieuwe ‘butterine’ haar weg naar de Engelse
markt. Voor een groot gedeelte ging dit ten koste van de export van natuurboter en
de protesten van boeren en boterhandelaren tegen deze concurrent werden steeds
luider. Hun verwijt was dat de nieuwe industrie niet met eerlijke middelen streed en
door middel van knoeierijen de handel voor de boter kapot maakte. In navolging
van de omringende landen werd ook in Nederland in toenemende mate
aangedrongen op wettelijke maatregelen.

De Boterwet van 1889

Is kunstboter een schadelijk produkt?
De verbetering van de kunstboterkwaliteit viel ongeveer samen met de hoge prijzen
voor echte boter op de Engelse markt. In de jaren zeventig was er in de verschillende
landen vanuit zuivelkringen hoegenaamd geen aandacht besteed aan het
74.
kunstprodukt, dat men in zijn eigen marktsegment gerust bestaansrecht gunde.
De goedkope oleo werd echter de basis voor mengpraktijken die het onderscheid
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tussen mindere botersoorten en kunstboter deden vervagen. Het was dan ook niet
vreemd dat het succes van dergelijke kunstboter een reactie van de zijde van de
natuurboter-producenten teweegbracht.
Toen rond 1880 het aantal kunstboterfabrieken bin-
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Nadat de emulsie enige tijd ‘gerust’ heeft, gaat ze naar de kneedafdeling. Hier wordt de
emulsie gekneed tussen ronddraaiende walsen, waardoor het produkt een gelijkmatige
structuur krijgt. Hier wordt ook het zout aan de kunstboter toegevoegd. De meeste apparaten,
wagens en andere hulpmiddelen waren nog van hout.

nen zeer korte tijd explosief steeg, organiseerde de gealarmeerde zuivelindustrie
een breed verzet. De strijd tussen boter en kunstboter werd uitgevochten in
dagbladen, tijdschriften en brochures. Het startsein voor de polemiek, die de gehele
jaren tachtig zou voortduren, was een rapport uit 1881 van de Utrechtse afdeling
van de Vereeniging tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid in
Nederland. Hierin stelden drie leden de vraag: ‘Ligt het niet op de weg der
Vereeniging, bij het wettig gezag aan te dringen op maatregelen van toezicht, zoowel
75.
wat de grondstoffen als de bewerking van kunstboter betreft?’. Zij beweerden in
het rapport dat door de fabrikanten van kunstboter op uitgebreide schaal wordt
‘geknoeid’ en dat een voor de gezondheid schadelijk produkt aan de consument
wordt geleverd.
Dat de verontrusting bij leden van de Vereeniging niet op een willekeurig tijdstip
plaatsgreep blijkt wel uit het volgende citaat. ‘Wat hier speciaal het artikel kunstboter
betreft, zoo is, bij de enorme konkurrentie, welke het ruim 125-tal fabrieken (wier
vermeerdering nog niet ophoudt) elkander nu reeds aandoet, het ten hoogste
twijfelachtig of niet het surrogaat-produkt kunstboter door vele fabriekanten met
stoffen en ingrediënten wordt vermengd, die zeer zeker geen gunstigen invloed op
76.
de gezondheid kunnen uitoefenen’. Zo weinig ingenomen was men blijkbaar met
de steeds uitdijende industrie, dat het werkelijke aantal van rond de zeventig
fabrieken bijna verdubbelde.
Het rapport lokte een reactie uit van de Haagse kunstboterfabrikant dr. J. Mouton,
die zich in de daaropvolgende jaren zou opwerpen als de integere pleitbezorger
van de nieuwe industrie. In 1881 verscheen van zijn hand een brochure (in die tijd
bij uitstek het voertuig voor polemiek), waarin hij de aantijgingen uit het rapport
probeerde te pareren. De beschuldiging dat de kunstboter schadelijk zou zijn voor
de gezondheid, wist hij vrij gemakkelijk te weerleggen, aangezien die alleen
gebaseerd bleek te zijn op vage geruchten uit de Verenigde Staten.
In zijn opvatting dat margarineboter - deze term prefereerde hij - een gezond en
voedzaam artikel was, werd Mouton gesteund door natuurkundig onderzoek.
Wetenschappers van naam als prof. D. Grothe en prof. A. Mayer lieten artikelen
verschijnen waarin zij de fabricage en samenstelling van het
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Het meest arbeidsintensieve gedeelte van het fabricageproces is het verpakken van de
kunstboter. In de verpakkingsafdeling staan lange tafels, waaraan mannen de kunstboter
verpakken in vaatjes, tonnetjes, kisten of manden. De hoeveelheden zijn precies afgewogen.
Het verpakken in bulk, zoals dit genoemd werd, zal nog lange tijd het margarinebedrijf blijven
domineren; pas na 1900 verschijnen de eerste merkmargarines in kleinverpakking op de
markt.

produkt analyseerden. Hun conclusie was dat goede margarineboter weinig voor
natuurboter hoefde onder te doen, dat het in smaak wel achterbleef, maar in
voedzaamheid en verteerbaarheid (een teer punt) ongeveer gelijk stond.
Er lopen in de polemiek tot omstreeks 1885 twee discussies door elkaar: de ene
betrof de veronderstelde schadelijkheid van het produkt kunstboter en de andere
was de vermeende ‘knoeierij’ in de handel, dus het verkopen van surrogaat als
echte boter. Net toen in Nederland de eerste discussie uitgewoed leek en in
wetenschappelijke kring een aantal vooroordelen tegen de kunstboter terzijde waren
gelegd, stak er opnieuw een storm van protest op. Dit verzet vond alweer zijn
oorsprong in de Verenigde Staten en weer was Mouton present om de aanvallen
af te slaan, die volgens hem en zijn medefabrikanten onterecht en belachelijk waren.
Aanleiding voor de commotie was een rapport van een senaatscommissie van
de staat New York uit 1884, die na onderzoek tot zeer vérstrekkende conclusies
kwam: ‘[De] commissie is van oordeel, dat het vermeerderd aantal sterfgevallen in
de Vereenigde Staten voor een deel te wijten is aan de slechte grondstoffen, die
voor de kunstboter worden gebezigd, en dat geheel verbieden der fabrikatie van
77.
oleomargarine het eenige middel ter verbetering is.’
Naar aanleiding van dit rapport en de enquête die eraan ten grondslag lag, werd
in New York een wet aangenomen, de Act to prevent deception in sales of dairy
products. In artikel 6 van deze wet was het verbod opgenomen om uit
margarine-achtige stoffen een artikel te bereiden, dat bestemd is om boter of kaas
te vervangen. Voor de enquete-commissie hadden verschillende personen
verklaringen afgelegd over de vermeende schadelijkheid van kunstboter en
oleomargarine en het gebruik van giftige stoffen.
‘Charles Moses, wonende 41 First Avenue, werkte vroeger in de fabriek van Nathan
& Co. in Groverstreet. Hij verklaarde, dat hij boter verpakte, dat hij daarbij de nagels
van zijne vingers verloor, en kloven in het vleesch kreeg van het vocht, dat op zijn
schoenen spatte en daarin gaten vrat. De dokter zeide hem, dat hij zou bezwijken,

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

als hij met dat werk voortging. Zijne tanden raakten los en vielen uit. Hij kreeg eene
78.
bloedspuwing.’
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Werken in de margarine-indudustrie was een levensbedreigende bezigheid, zo leek
dit onderzoek te waarschuwen. De nieuwe industrie was niet populair in de Verenigde
Staten, wat vooral te maken had met de positie van de Amerikaanse landbouw. De
agrarische sector vormde een machtige lobby en zijn vertegenwoordigers oefenden
sterke pressie uit op de politiek om een strenge anti-margarine wet aangenomen
te krijgen. De staat New York was in deze tijd een agrarische staat, waar veeteelt
en zuivelbereiding belangrijke middelen van bestaan waren. De concurrentie van
de kunstboter en de oleomargarine werd door de boterboeren als zeer bedreigend
ervaren.
De landbouw-lobby functioneerde in ieder geval naar behoren want de gewenste
anti-margarine wet kwam erdoor. Het aannemen van de wet in de Verenigde Staten
had ook invloed op de situatie in Europa. Via de Britse ambassadeur in Washington
kwam de tekst van de wet en begeleidend materiaal terecht in Engeland. Kort daarop,
in 1884, werd in het Britse parlement over de kwestie gedebatteerd. Voor de
Nederlandse fabrikanten leek de situatie nu echt precair te worden: Groot-Brittannië
was hun belangrijkste afzetgebied. Zij maakten zich op voor een bescheiden
79.
tegen-offensief.
In december 1884 kreeg Henri Jurgens de gelegenheid de zaak van de
margarine-branche te bepleiten in een voordracht voor een gezelschap Engelse
heren in de Society of Arts. Mouton liet in 1885 een Engelstalige brochure het licht
zien, waarin onder andere te lezen was: ‘The following lines are addressed to the
Honorable Members of both Houses of Parliament, and other influent men, whose
position enables them to guide the lower classes, and thus secure to them this cheap
80.
and wholesome food.’ Jurgens lobbyde ook door hooggeplaatste Engelsen uit te
nodigen in zijn fabriek in Oss, opdat ze er met eigen ogen van overtuigd konden
raken dat de vooroordelen ongegrond waren.
Toch was er voor de Nederlandse fabrikanten weinig reden om zich grote zorgen
te maken. De Engelse parlementariërs, traditioneel gekant tegen elke vorm van
protectie in handel en industrie, voelden er weinig voor de eenzijdige Amerikaanse
wet over te nemen. Ook in Amerika zelf was verzet gerezen en in juni 1885 werd
de wet door het hooggerechtshof ongrondwettig verklaard. Er kwamen echter andere
ingrijpende bepalingen voor in de plaats.

Knoeierijen in de boterhandel
In de polemiek omtrent de kunstboter was de discussie omtrent de vermeende
schadelijkheid van het produkt rond 1885 wel uitgewoed; het vooroordeel dat
gekoesterd werd, als zou kunstboter een schadelijk en ongezond produkt zijn, was
tamelijk afdoende bestreden. In de periode 1885-1889 stond de andere discussie
centraal: de beschuldiging van knoeierij. Deze aantijging legde een veel
gecompliceerder probleem bloot, dat verweven was met de binnenlandse en
buitenlandse boterhandel. Kunstboter werd op grote schaal als natuurboter verkocht
en de boeren, die de prijs van hun boter zagen kelderen, waren de dupe.
De margarineboterfabrikanten hadden aanvankelijk een simpel antwoord op
dergelijke aantijgingen: dit bedrog werd gepleegd door de handelaren, c.q. verkopers
en de winkeliers, die gewoon een hogere prijs voor hun kunstboter vroegen dan
waarop ze recht hadden. Ook werd de beschuldigende vinger uitgestoken naar de
zuivelindustrie zelf: hoe vaak kwam het niet voor dat boeren zelf hun natuurboter
aanlengden met surrogaat en de consument voor kunstboter de prijs van natuurboter
rekenden? Op deze wijze poogde de kunstboterindustrie elke verantwoordelijkheid
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voor het bedrog en de knoeierijen af te schuiven. Maar sommigen, zoals de Duitse
chemicus dr. R. Wollny, waren ervan overtuigd dat de fabrikanten de knoeierij actief
steunden of ten minste in de hand werkten. Tijdens bezoeken aan Nederlandse
fabrieken was zijn oog speciaal gevallen op de verpakkingsafdelingen, waarin hij
81.
een verbijsterende variatie aan ‘echte’ botervaten ontdekte. Wollny beschuldigde
de fabrikanten ervan bewust verwarring te zaaien door kunstboter in deze bekende
botervaten te verpakken. Hoewel de fabrikanten de waar netjes als ‘butterine’
factureerden, is er weinig verbeeldingskracht voor nodig om te begrijpen hoe het
artikel uiteindelijk bij de consument belandde: als boter voor een boterprijs.
Een soortgelijk verwijt was in 1886 ook te horen uit de mond van een Nederlands
Tweede-Kamerlid, Rutgers van Rozenburg: ‘Bij de fabricage bootsen reeds de
fabrikanten zooveel mogelijk smaak en kleur van boter na; bij de verpakking bezigt
men bij voorkeur de vorm van kluiten en vaatjes, voor de natuurboter van ouds in
82.
zwang.’ Namens de Vereeniging van Margarineboter-fabrikanten in Nederland
antwoordde haar voorzitter, dr. Mouton, door middel van een ingezonden stuk in
het Algemeen Handelsblad. ‘Wat is de waarheid? Natuurboter wordt geëxporteerd
in vaten van 10, 20 en 40 kg, ander fust wordt daarvoor niet gebruikt. Margarineboter
daarentegen wordt geëxporteerd in tal van andere verpakkingen, welk getal tot 50
klimt. De verpakking voor Hollandsche natuurboter is in Engeland uitsluitend “dutch
firkins”, maar die voor margarineboter is kegs, firkins, casks, kits, kools, pails, buts,
83.
tubs, baskets, boxes, cases, enz.’
De algemene opinie in Nederland was dat er vooral door handelaren en winkeliers
op grote schaal werd geknoeid; zelfs J. Rinkes Borger, direkteur van een
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bonafide natuurboterfabriek, dacht niet in de eerste plaats aan de fabrikanten als
de bedriegers. In Engeland zelf was men ervan overtuigd dat de winkeliers de grote
boosdoeners waren, maar Engelse handelaren verkaarden dat ook buitenlandse dat wil zeggen: Nederlandse - fabrikanten te laken waren.
Het was een onbevredigende discussie, omdat geen harde gegevens of cijfers
over de knoeierij voorhanden waren. Of de kunstboterfabrikanten er actief aan
deelnamen en zo ja, hoe groot hun aandeel dan was, blijft daarom onduidelijk. Dat
er gefraudeerd werd, staat buiten kijf. De namen van fabrieken die kunstboter
maakten, en de namen die zij aan hun produkten meegaven, zoals ‘Deense melange’,
lijken te onschuldig om eerlijk te zijn. De Hoornsche Machinale Boterfabriek, de
Borculosche Boterfabriek en de Twentsche Boterfabriek leverden in elk geval niet
wat hun naam suggereerde. De tweede fase van de belangenstrijd tussen beide
botersoorten voltrok zich tussen 1885 en 1889 en stond in het teken van de vraag:
wel of geen wet?

Margarine in de Tweede Kamer
Onder aanvoering van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw werd eind 1885
een vereniging opgericht, die haar naam ontleende aan haar doelstelling: de
‘Vereeniging tot Bestrijding van Knoeierijen in den Boterhandel’. De eerste belangrijke
daad van de nieuwe vereniging was het sturen van een Adres aan de Regering,
waarin werd betoogd ‘(...) dat het wenschelijk wordt geacht ook hier te lande
daartegen maatregelen te nemen, met strafbedreiging tegen degenen die onder
den naam boter een product verkoopen dat geen boter is, en worde voorgeschreven
dat zulk een product duidelijk kenbaar van het merk “kunstboter” voorzien moet
84.
zijn’.
Naar aanleiding van dit Adres, plaatste het kamerlid A. van Dedem een interpellatie
in de Tweede Kamer en de daaropvolgende discussie leidde tot de toezegging van
de regering de mogelijkheid van wetgeving te onderzoeken. De Vereeniging van
Margarineboterfabrikanten in Nederland was er snel bij om in een Adres de regering
van dit, naar haar mening heilloze pad af te brengen. Hoewel ze erkende dat de
verdedigers van de boterbelangen een ‘gematigde’ toon aansloegen, was ze gekant
tegen elk wettelijk ingrijpen. ‘Het is mogelijk, niet onwaarschijnlijk zelfs, dat dit
verzoek eene voorbode is van andere dergelijke, en is ingediend om het terrein te
verkennen, en te polsen of mettertijd niet op dezen weg kunne worden voortgegaan
tot onrechtmatige bescherming van de belangen van den handel in natuurboter, ten
85.
koste van de margarine-boterindustrie’.
De regering zette haar plannen echter door en stelde een commissie in, die de
wenselijkheid van wetgeving moest onderzoeken. Haar oordeel viel positief uit en
de voorstellen voor een wetsontwerp die de commissie deed, werden door de
(nieuwe) minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, J.P. Havelaar, overgenomen.
De minister verklaarde in zijn toelichting dat het doel van het wetsontwerp niets
anders was dan het bestrijden van de oneerlijke concurrentie die de boterindustrie
ondervond door de handel in surrogaten of met surrogaten vermengde boter. Hij
benadrukte dat de voorgestelde bepalingen geen negatieve gevolgen voor de
margarineindustrie zouden hebben.
Het wetsontwerp dat op 10 mei 1889 met 68 tegen 19 stemmen werd aangenomen,
was erg gematigd en harde maatregelen die op enige wijze het margarinebedrijf
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hadden kunnen belemmeren, waren erin niet opgenomen. Het belangrijkste gedeelte
van de wet was artikel 2, waarin bepaald werd:
‘Het is verboden een surrogaat van boter te leveren of het in een winkel
of op eenige andere openbare verkoopplaats voorhanden te hebben,
indien niet op de verpakking of bij gebreke daarvan op de waar zelve,
margarine, of is de waar niet uit oleo-margarine bereid, het woord
86.
surrogaat, in duidelijke letters voorkomt.’
Tijdens het debat over de wet in de Kamer, dat maar liefst vijf dagen duurde, werd
veel oppositie gevoerd tegen de regeringsplannen. Er was een groep Kamerleden
die weinig resultaat van de wet verwachtte, omdat bij gebrek aan een goed instrument
om boter en surrogaat van elkaar te kunnen onderscheiden, controle wel
ontoereikend moest zijn. Er was ook een stroming die van mening was dat zelfs het
onderhavige wetsontwerp te ver ging; met name stedelijke vertegenwoordigers
voerden aan dat het niet de taak van de staat was om één tak van industrie te
beschermen tegenover een andere en een enkeling zag in de wet zelfs ‘een proeve
van agrarische wetgeving’.
Door de tegenstanders werd ook benadrukt dat de Nederlandse landbouw en
zuivelindustri de achteruitgang in de boterhandel in de eerste plaats toch aan zichzelf
te wijten had. De kwaliteit (en dus de prijs) was de laatste jaren achtergebleven bij
bijvoorbeeld de Deense boter en ze vonden dat de boeren beter aan verbetering
van hun eigen produkt konden werken dan te hoop te lopen tegen de concurrerende
kunstboter.
Uiteindelijk stemde toch nog een ruime meerderheid vóór de wet, nadat de minister
een aantal amendementen uit de Kamer had overgenomen. Minister Havelaar
verzuchtte bij al de kritiek op het toch al gematigde wetsontwerp dat ‘gevraagd naar
het doel van dit wetsontwerp (...) de Regeering
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De kostbare koelmachine is het pronkstuk van de fabriek. Het apparaat is in staat circa
13000 liter ijskoud water per uur te leveren, dat nodig is voor de koeling van de wanne
emulsie. Vanwege de extra energie die de koelmachine vergt, is een extra stoommachine
nodig. Hoewel Timmerman & Co een voor zijn tijd redelijk groot en modern bedrijf had, wist
het zich niet te handhaven. In 1891 werd de produktie gestaakt.
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niets anders wil dan een eerlijke concurrentie van beide artikelen onder eigen naam.
87.
Haar doel was: herstel van de verbroken rechtsorde’.
Terecht merkte de minister op dat ‘wanneer men dit ontwerp vergelijkt met de
wetten van andere Staten (...) dan is geene wet zoo zacht als deze, en heeft geen
88.
wetgever zich op onpartijdiger standpunt geplaatst’. Toen in 1889 in de Tweede
Kamer het wetsontwerp in behandeling werd genomen, waren in de omringende
landen als Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken en Frankrijk al soortgelijke
wetten van kracht. Een argument van de voorstanders van wetgeving in Nederland
was dan ook steeds dat Nederland in dit opzicht niet achter kon blijven.

Boterwetten in internationaal perspectief
Het verzet tegen de margarine was het sterkst in de Verenigde Staten en daar
werden ook de meest vérgaande wetten aangenomen. Sommige staten, zoals New
Hampshire, stelden de eis dat de margarine een of andere exotische kleur moest
hebben, bijvoorbeeld groen of rose, om te voorkomen dat winkeliers margarine als
boter zouden verkopen. In 1886 kwam bovenop deze wetgeving nog een federale
wet, waarbij voor de margarinefabricage speciale vergunningen werden ingevoerd
en het produkt aan diverse belastingen en heffingen werd onderworpen. Het
hooggerechtshof verbood de staten uiteindelijk margarine een afwijkende kleur voor
te schrijven, maar in plaats daarvan introduceerde ze wetten, waarbij de toevoeging
van elke kleur, dus ook de ‘natuurlijke’ gele kleur, werd verboden.
In Denemarken was al in 1885 een wet ingevoerd, waarbij bepaald werd dat alle
kunstboter moest worden verpakt in tobbetjes (een soort vaten) van een bijzondere,
dus van botervaten afwijkende, vorm. In Frankrijk was in 1887 een wet aangenomen,
waarin het verbod was opgenomen om botersurrogaten te verkopen, wanneer niet
op de verpakking de aanduiding ‘margarine’ of ‘graisse alimentaire’ was aangebracht.
Hoe streng er daadwerkelijk werd gestraft, blijk uit enkele uitspraken die een
rechtbank in Bayeux deed inzake kooplieden die een boter-margarinemengsel onder
de naam boter hadden verkocht: twee mannen kregen drie, één kreeg vier maanden
89.
gevangenisstraf en enkele duizenden francs boete.
Vanwege de export was voor de Nederlandse industrie de wetgeving in Engeland
uiteraard van het meeste belang. In 1887 werd in het Lagerhuis een commissie
gevormd die de opdracht kreeg een onderzoek in te stellen naar het bedrog in de
boterhandel. De discussie in het Engelse parlement spitste zich voornamelijk toe
op de naamgeving: de Engelse benaming voor kunstboter, ‘butterine’, werd geacht
misleiding van het consumerende publiek in de hand te werken.
De stemming onder de parlementariërs was niet erg vijandig tegenover de
kunstboterfabrikanten, omdat ze zich realiseerden dat grote bevolkingsgroepen op
het produkt waren aangewezen. Vertegenwoordigers van de grote steden (Londen,
Manchester, Liverpool) namen dan ook een gematigd standpunt in tegenover
eventuele wetgeving. Uiteindelijk werd een naamsverandering goedgekeurd: in
90.
plaats van butterine moest het artikel voortaan als ‘margarine’ aangeduid worden.
Bij het opstellen van de Nederlandse Boterwet was de Britse Margarine Act van
23 augustus 1887 nauwkeurig bestudeerd. Tijdens de behandeling van het
wetsontwerp in het Nederlandse parlement, werd er regelmatig naar verwezen en
de uiteindelijke Boterwet toonde dan ook veel overeenkomsten. De naam margarine
werd verplicht gesteld en moest aangebracht worden op de verpakking; ook de
definitie van ‘boter’ was op de Engelse wet afgestemd. De Duitse wet, eveneens

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

uit 1887, was aanmerkelijk strenger dan de Engelse en de Nederlandse. Ook daar
werd een verplichte naamsvoering voor het boter-surrogaat ingevoerd en men koos,
na een eerdere optie voor ‘Kunstbutter’, voor ‘Margarine’. Het verschil zat in een
aantal aanvullende bepalingen. Alle verkoopplaatsen van kunstboter moesten worden
aangeduid met de woorden ‘Verkauf von Margarine’. Ook moest de verpakking,
behalve van de opdruk ‘Margarine’ voorzien zijn van de naam van de fabrikant of
firma. De strengste eis was het verbod van menging van boter met alle vormen van
het surrogaat.
De Amerikaanse wetgeving was een uiting van het meest radicale verzet tegen
de margarine, een gevolg van de invloed van de sterke landbouw-lobby. De
Nederlandse Boterwet van 1889 daarentegen was erg soepel. In Nederland was,
meer dan in enig ander land, de margarine-industrie van een groot economische
belang. De wetgeving was moeizaam en aarzelend tot stand gekomen, zij bleek in
de praktijk niet doelmatig. Er kwam geen einde aan de mengpraktijken in de
binnenlandse of buitenlandse boterhandel, wat vooral te wijten was aan de
91.
onvoldoende controle die de overheid kon uitoefenen. Daarnaast bevatte de wet
lacunes, die een gericht optreden in de praktijk onmogelijk maakten. Daarvan
profiteerden met name de zogenaamde potjesboeren, kleine handelaren die zich
vaak voordeden als boeren en hun waar aan huis afleverden. Juist door deze groep
werd vol overgave geknoeid en margarine voor boter verkocht, maar de wet van
1889 had hierop geen greep. Een nieuwe wet uit 1900 bracht later verbetering: de
controle zou worden uitgeoefend door deskundige ambtenaren en de
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Kort voor de Eerste Wereldoorlog poseerde het voltallig personeel van Anton Jurgens'
Margarinefabrieken. De vrouwen in het wit zijn vermoedelijk van de inpak-afdeling.

straffen werden zwaarder.
Voor de margarine-industrie heeft de Boterwet van 1889 nauwelijks negatieve
gevolgen gehad. Van een teruggang in produktie of afzet, zowel in binnenals
92.
buitenland, is in de cijfers weinig terug te vinden. Ongetwijfeld werd er nog steeds
margarine als boter verkocht, want een jarenlange traditie van bedrog was niet met
één pennestreek uit te bannen, maar in het algemeen kan gezegd worden dat de
margarinehandel het ook op eigen kracht en onder eigen vlag wist te redden.
Unilever-geschiedschrijver Ch. Wilson beweert zelfs: ‘In Engeland hadden de wetten
van 1887 en 1907, verre van de margarinefabrikant belemmeringen in de weg te
93.
leggen, hem onbetwistbaar geholpen’. Via de wetgeving probeerde men alleen
zoveel mogelijk de knoeierijen in de boterhandel tegen te gaan.
De Engelse consument was gemakkelijker te winnen voor de margarine dan de
Nederlandse. In Nederland stond de margarine nog veel langer in een kwalijke geur
en het duurde zelfs tot na de Eerste Wereldoorlog voordat het artikel door brede
94.
lagen van de bevolking werd geaccepteerd.

De Nederlandse margarine-industrie: een eigen-aardige ontwikkeling
Bij een terugblik op de geschiedenis van de margarine, de margarinefabricage en
het margarinebedrijf in het Nederland van het laatste kwart van de 19e eeuw, is het
meest opvallende de zeer schoksgewijze ontwikkeling die de bedrijfstak in die tijd
doormaakte. De beste illustratie hiervoor is het aantal fabrieken dat gedurende deze
periode werd opgericht: binnen enkele jaren kwamen er tientallen bij, maar even
snel of nog sneller verdwenen de meeste weer. Het beeld dringt zich op van een
bedrijfstak waarin goudzoekers, zonder de benodigde know how en onkundig van
de marktverhoudingen, hun geluk beproefden.
Toch is er wel enige structuur te ontdekken in de ontwikkeling van de
margarine-industrie in de periode 1871-1900. Er zijn drie fasen te onderscheiden,
waarin telkens de aanblik van de bedrijfstak ingrijpend veranderde. Allereerst was
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er de pioniersfase, die in 1871 begon met de oprichting van de eerste fabriek van
Jurgens in het Brabantse Oss. Een klein aantal ondernemers, waaronder opvallend
veel boterhandelaren, volgde zijn voorbeeld. Sommige van hen konden rekenen op
actieve steun
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van Jurgens, die vooral van belang was in verband met de toevoer van de
belangrijkste grondstof, de oleomargarine.
Opmerkelijk is de continuïteit die er bestond tussen de Brabantse boterhandel in
de jaren zestig van de 19e eeuw, en de beginnende margarine-industrie. Niet alleen
waren veel margarine-pioniers van origine boterhandelaar, het nieuwe produkt wist
schijnbaar moeiteloos via dezelfde handelskanalen de Engelse consument te
bereiken. In de pioniersfase was de rol die de Osse fabrikant Jurgens en zijn
compagnon Cordeweener speelden prominent. Cordeweener haalde de uitvinding
van de kunstboter naar Nederland, terwijl Jurgens erin slaagde in Europa een
wijdvertakt netwerk van oleo-leveranciers op te zetten.
De tweede periode begon omstreeks 1879 en wordt

Tabel 5.2. het aantal arbeiders en het vermogen van de stoominstallatie
95.
van diverse margarinefabrieken
Firma
Jurgens, Oss

Van den Bergh,
Oss

Verschure,
Oosterhout

Cohen & Van der
Laan, Haarlem

Muller, Goor

Jaar
1873

Aantal arbeiders

Vermogen
16 pk

1878

58

16 pk

1879

68

16 pk

1880

160

86 pk

1874

7 pk

1876

35

11 pk

1880

130

30 pk

1884

135

80 pk

1876

11

12 pk

1878

35

37 pk

1879

48

37 pk

1887

66

49 pk

1877

10

12 pk

1882

26

24 pk

1881
1886

10 pk
21

24 pk
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Timmerman & Co., 1880
Nijmegen

14

1883
1886

Bloemendaal &
Kerkhoven,
Rotterdam

12 pk
75 pk

64

75 pk

1880

8 pk

1886

60 pk

1888

90 pk

gekenmerkt door een explosieve verspreiding van de industrie over het gehele land.
Een belangrijke oorzaak van de snelle toename is de beschikbaarheid van grote
hoeveelheden oleomargarine door de aanvoer uit de Verenigde Staten. Potentiële
fabrikanten hadden sindsdien geen toegang nodig tot het oleonetwerk van Jurgens
alvorens kunstboter te kunnen produceren. In deze periode lieten ondernemende
lieden zich leiden door het voorbeeld van andere fabrikanten en hoge
winstverwachtingen. Voor het grote aantal was echter niet voldoende plaats op de
markt, die bovendien inzakte toen de boterprijs weer daalde. In 1883 werkten nog
circa veertig fabrieken van de zeventig die twee jaar daarvoor nog aktief waren. Aan
de kwaliteitseisen die vooral het Britse publiek stelde, kon alleen door die fabrikanten
worden voldaan die geld en tijd investeerden in koelinstallaties en zorgvuldige
receptuur.
In de derde fase (1883-1900) vond er een zekere stabilisatie plaats. Een kleiner
aantal fabrieken wist vanaf 1883 een steeds stijgende produktie te realiseren. Deze
ontwikkeling kan, met enige voorzichtigheid, worden beschouwd als een tendens
naar schaalvergroting. In de onderstaande tabel wordt die tendens geïllustreerd
met behulp van verspreid aangetroffen cijfermateriaal over het aantal arbeiders per
fabriek en het vermogen van de geïnstalleerde stoommachines, uitgedrukt in pk
vermogen.
De stijging van zowel de aantallen werknemers in de fabrieken als van het
vermogen van het machinepark in de jaren tachtig, is op zichzelf niet bijzonder
spectaculair. Maar de bedrijfstak was in deze periode als geheel ook niet erg
grootschalig van aard: tot 1900 domineerde het type van de kleine fabriek, met
hooguit enkele tientallen arbeiders in dienst.
Opvallend is wel, en dat blijkt ook uit de cijfers, de toename van de aantallen
vanaf 1880 bij Jurgens en Van den Bergh en enkele jaren later bij de andere
fabrieken. De stijging is relatief toch aanzienlijk. De grote sprong in het opgesteld
vermogen heeft te maken met de nieuwe koeltechniek, die veel energie nodig heeft.
Een duidelijk zichtbare schaalvergroting vond kort na 1900 plaats en ging gepaard
met een omvangrijke concentratie in de hele bedrijfstak. Twee nieuwe ontwikkelingen
speelden hierbij een grote rol: de opkomst van de merkmargarines en de uitvinding
van het zogenaamde hardingsprocédé, waardoor de margarine-industrie in staat
was diverse soorten plantaardig vet te verwerken. De noodzakelijke investeringen
waren hoog en ook de reclamecampagnes konden door kleine ondernemingen niet
worden opgebracht. Het gevolg was dat zij moesten stoppen of werden overgenomen
door de twee grote margarine-bedrijven, Jurgens en Van den Bergh, die zich in de
20e eeuw ontwikkelden tot concerns van Europees formaat.
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Het ontstaan en de ontwikkeling van de bedrijfstak in Nederland houden verband
met een aantal typisch Nederlandse en plaatselijke omstandigheden. Behalve enkele
gunstige geografische en economische factoren - de ligging van Nederland ten
opzichte van Engeland, de Rotterdamse haven, de melkrijke omgeving - was er de
Brabantse traditie van de boterhandel en botermengen. De verkoop van margarine,
eerst als mengsel, later als zelfstandig produkt, kon daarom langs gebaande paden
geschieden. De acceptatie van het produkt werd bevorderd door de dunne grenslijn
die er aanvankelijk was tussen boter en margarine; het bijmengen van kunstboter
met echte boter was in het begin een gewone zaak. Pas later, toen de kunstboter
in kwaliteit was gestegen, dacht men eraan het produkt zelfstandig op de markt te
brengen. De Nederlandse Boterwet, in samenhang met de wetgeving in landen van
bestemming, heeft die verzelfstandiging versneld.
N.H.W. VERBEEK
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Het koelen van 45 1 water tot 1,5 C kostte daarmee ongeveer 5 cent.
Een advertentie van Heineken's Bierbrouwerij in: De Boterhandel, courant voor den Handel in
Boter, Butterine, Margarine en aanverwante artikelen, 12 mei 1883.
Verslag Kamer van Koophandel Alkmaar, 1889.
In het Franse weekblad L'Industrie Laitière is tussen 1876 en 1881 hoegenaamd geen aandacht
besteed aan margarine. Vooral tweederangs natuurbotersoorten werden als concurrent
aangemerkt.
Mouton, Margarineboter, 3.
Ibidem, 6.
Margarineboter, hare bereiding verteerbaarheid en bestrijding (Oss 1884), 64.
Ibidem, 69.
Ibidem; A. Jurgens, Butterine of Margarineboter (z.p. 1884); Timmermans & Co., Manufacturers
of high class butterines (Nijmegen 1884); J.Th. Mouton, Butterine, a good, useful, wholesome
and cheap article of food ('s-Gravenhage 1885).
Mouton, Butterine, Preface.
Wollny, Über die Kunstbutterfrage, 7.
Algemeen Handelsblad, 24 maart 1886.
Ibidem.
Verslag van de vergadering van de Vereeniging tot Bestrijding van Knoeierijen in den Boterhandel,
20 januari 1886, 3, in: Adres van de Vereeniging van Margarineboterfabrikanten in Nederland,
3.
Ibidem, 5.
Handelingen Tweede Kamer, 1888/89, 1226.
Ibidem, 1196.
Ibidem, 1197.
L'Industrie Laitière, 14 (1889), 213.
De term ‘margarine’ werd gebruikt door de uitvinder Mège Mouriès. Volgens de overlevering
had Mège's leermeester, M. Chevreul, die naam gegeven aan bepaalde vetkorrels, die de glans
van ‘margarites’ (het Griekse woord voor parels) zouden bezitten.
W.H.C. Knapp, Botercontrole in Nederland ('s-Gravenhage 1927), 69.
Zie bijvoorbeeld Grafiek 2. Er is geen markante trendbreuk in 1889; de daling in de volgende
jaren heeft te maken met de import van goedkope natuurboter uit de koloniën.
Wilson, Geschiedenis, II, 105.
Ibidem, 275: het margarineverbruik per hoofd van de bevolking in Nederland was in 1913
ongeveer 3 kilo, in 1927 was dit cijfer gestegen tot 8,2 kilo.
De cijfers zijn afkomstig uit gemeenteverslagen en jaarverslagen van Kamers van Koophandel.
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De Smaak. Rokende man met glas bier op tafel en bierkan op de grond. Smaakvoorkeuren
hebben bij bierdrinkers altijd een belangrijke rol gespeelt. In de tweede helft van de
negentiende eeuw moesten het Belgische, het Engelse en het Nederlandse bier geleidelijk
plaats maken voor de verschillende varianten van het Duitse bier. Dit werd rond 1900 op
zijn beurt verdrongen door het van oorsprong Tsjechische, maar voornamelijk in Nederland
gebrouwen Pilsener. De veranderingen in smaak speelden een belangrijke rol bij de
technische vernieuwingen in de bierbrouwerij.
Abraham de Blois (ca. 1660-ca. 1730).
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6
Bier
Volksdrank en genotmiddel
De traditionele brouwmethode
De brouwnijverheid tot omstreeks 1850
Vernieuwing uit Engeland
Stoom en de Nederlandse brouwerijen
Beheersing van het brouwproces
Beieren zet de toon
De accijnskwestie
Smaak en kwaliteit
Het Beiers bier in Nederland
De opmars van de ondergisting
Engeland als voorloper bij de temperatuurregeling
Koeling in de Nederlandse brouwerijen
Na de pioniers
‘Levendige wormen’ en ander ongerief
De ‘reincultuur’
Nederland en de zuivere gist
Van ambacht naar industrie

Volksdrank en genotmiddel
Water is door de eeuwen heen de belangrijkste dorstlesser van de mens geweest.
Maar al van geruime tijd voor de christelijke jaartelling weten we dat er bij speciale
gelegenheden andere dranken werden gedronken. Behalve wijn waren er mengsels
van ontkiemd graan en kruiden die men in warm water liet gisten. Deze brouwsels
zouden wij tegenwoordig met enige goede wil bier kunnen noemen. Berichten over
het brouwen zijn bekend uit de meeste graanverbouwende gebieden rond de
Middellandse Zee, waar bier overigens veelal als vervanger van de duurdere wijn
diende. Via de Romeinen is de drank waarschijnlijk in onze noordelijke streken
doorgedrongen.
Over de Nederlandse bierproduktie in de vroege Middeleeuwen is slechts bekend
dat voornamelijk in een aantal kloosters het brouwen werd voortgezet. Over de
situatie bij de opkomst van de steden aan het eind van de dertiende en het begin
van de veertiende eeuw weten we dat toen de produktie van bier toenam. De welvaart
steeg in zekere mate en bovendien waren er weinig alternatieven. Het water in de
steden, maar ook wel daarbuiten was slecht, melk werd vrijwel niet gedronken en
wijn was een drank voor de elite. Goede tijden dus voor brouwers, van wie er dan
ook heel wat waren. Zo telde Amersfoort in de veertiende eeuw 350 brouwerijen;
Haarlem had er ongeveer 50.
Andere Nederlandse steden met een omvangrijke bierproduktie waren toen en
in de vijftiende eeuw Gouda, Dordrecht, Delft en Utrecht. Amsterdam had niet zoveel
brouwerijen, maar de stad was lange tijd het centrum van de bierhandel. Hierbij was
vooral de import en doorvoer van bier uit Hamburg en omgeving aanzienlijk. In het
noorden en zuiden van het land waren respectievelijk Groningen en Den Bosch en
Maastricht van belang.
De zestiende en een deel van de zeventiende eeuw gelden als het gouden tijdvak
voor de brouwers. Bier was de volksdrank bij uitstek, die in verschillende variëteiten
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de hele dag door werd geconsumeerd. Het lichte of scharrebier met een
alcoholpercentage van enkele procenten was de drank voor de gewone man. Dit
dunne bier werd ook door oudere kinderen gedronken - de jongsten kregen meestal
melk of karnemelk - en stond op het menu in wees- en ziekenhuizen. Ook arbeiders
op hun werk en zeelieden op de vloot kregen het voorgezet. De schattingen over
de consumptie per hoofd van de bevolking lopen uiteen van 250 tot 400 liter per
jaar. Ter vergelijking: in Nederland wordt tegenwoordig ongeveer 85 liter per jaar
per hoofd van de bevolking gedronken.
Voor wie het betalen kon, waren er bij de maaltijden en 's avonds zwaardere
soorten bier. Ook bij bijzondere gelegenheden als een huwelijk, begrafenis, de
kennis, verhuizing en op algemene feestdagen schonk men deze over het algemeen
wat duurdere dranken. Naast drank voor de dagelijkse consumptie was bier dus
tevens een genotmiddel.
In deze laatste hoedanigheid begon bier in de tweede helft van de zeventiende
eeuw steeds meer concurrentie te ondervinden van andere dranken. Dat waren in
de eerste plaats de uit de koloniën afkomstige koffie, thee en chocola, die overigens
aanvankelijk vooral als medicijn werden voorgeschreven. Rond 1650 ontstonden
in de grote steden in Holland de eerste koffiehuizen, maar het zou tot in de achttiende
eeuw duren dat deze dranken, en dan met name koffie en thee, zo ver in prijs waren
gedaald, dat ze een echte bedreiging voor de bierconsumptie gingen vormen.
Grotere concurrentie ondervond het bier evenwel
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In de tweede helft van de 18de eeuw was thee een belangrijke concurrent van bier. Dat de
brouwers weinig niet deze drank op hadden, is te begrijpen. Het tafereel getiteld ‘De
minachting van Bacchus voor de thee’ werd waarschijnlijk in 1772 vervaardigd door de
Haarlemse schilder Hendrik Meijer (ong. 1737-1793). De opdrachtgevers waren de hoplieden
van het Leidse brouwersgilde, die elkaar kennelijk op deze wijze moed wilden inspreken.
Dit stuk maakte deel uit van een zevental taferelen uit de biernijverheid, die Meijer op het
behang en de deur van het gildehuis van de brouwers schilderde.

van brandewijn en jenever, waarvan de produktie in de periode 1640-1675 en
opnieuw na 1750 snel toenam. In vergelijking met bier had jenever een aantal
financiële voordelen voor zowel producent als consument. Omdat de belasting op
gedistilleerde dranken lager was, kreeg men een zelfde hoeveelheid alcohol tegen
een lagere prijs. Jenever nam verder veel minder opslagruimte in beslag en was
tevens beter houdbaar en vervoerbaar. Om die redenen vervingen in de loop van
de achttiende eeuw de marines van veel Europese landen hun bierrantsoenen voor
een deel door gedistilleerd. Nogal wat brouwers schakelden in de tweede helft van
de achttiende eeuw over op de produktie van jenever, waarvoor ze overigens min
of meer dezelfde grondstoffen konden gebruiken. Toen na 1760 bovendien de
graanprijzen sterk stegen, raakte de biernijverheid in ernstige moeilijkheden.
Het gevolg van deze ontwikkeling was dat in de eerste helft van de negentiende
eeuw bier zijn positie als volksdrank voor een belangrijk deel had verloren aan
jenever, koffie en thee. Voor brede lagen van de bevolking werd bier een luxe-artikel.
Uit onderzoek naar de bestedingen van huishoudens over de periode 1814-1870
blijkt dat deze drank in arbeidersgezinnen bijna niet meer werd gedronken. Jenever
echter des te meer. Het aantal brouwerijen liep landelijk terug van rond 680 in 1819
tot ongeveer 465 in 1858. De daling vond in het bijzonder plaats in het noorden en
het midden van het land, waar veel gedistilleerd werd gedronken. In Friesland en
Gelderland was een teruggang van respectievelijk 29 naar 10 en van 92 naar 23
bedrijven. In Noord- en Zuid-Holland werd veel voor de koloniën gebrouwen,
waardoor de situatie min of meer constant bleef, net als in het zuiden van het land,
1.
waar de bierconsumptie minder terugliep.
Omstreeks 1850 kreeg bier een opmerkelijke steun vanuit kringen van burgerij
en parlement. In korte tijd waren de deplorabele levensomstandigheden van ‘de
lagere klassen’ tot een intens discussie-onderwerp geworden. Ook in 's lands
vergaderzaal werden de vele aspecten van de slechte volksgezondheid besproken:
de slechte behuizing, lage lonen; kindersterfte, slechte voeding. Vooral de
voedselprijzen en accijnzen op eerste levensbehoeften werden in onderlinge
samenhang behandeld. Bier had in de context van volksgezondheid een dubbelrol.
Er werd accijns op geheven, waarvan men de rechtvaardigheid betwijfelde; daarnaast
werd bier door velen binnen en buiten het parlement gezien als een wapen tegen
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gekregen en heette de oorzaak te zijn van de ‘zedelijke verwildering’. Sociale misère,
gebrek aan werklust, armoede en dus ondervoeding vonden een belangrijke oorzaak
in jenever- en brandewijn-alcoholisme. De Utrechtse hoogleraar in de scheikunde
G.J. Mulder, meende in 1857 zelfs dat teruggang in de internationale positie van
ons land direct verband hield met de weinig rooskleurige ontwikkeling van de
2.
brouwnijverheid. Zou men de werkman ertoe kunnen verleiden bier in plaats van
jenever te laten drinken? Kamerleden hoopten en twijfelden tegelijk. Afschaffing
van de bier-accijns zou weinig baten, want per liter scheelde dat ongeveer één cent,
op een literprijs van ongeveer zeven cent. Drinkgewoonten lieten zich niet eenvoudig
sturen. ‘Ons volk zou krachtiger en gelukkiger zijn, indien het gebruik van jenever
door dat van bier verdrongen en dit laatste in geheel het Rijk weder de algemeene
3.
volksdrank wierd.’ De heilzame reputatie van bier werd keer op keer benadrukt,
ook door politici die geen spreekbuis waren van de brouwnijverheid:
‘Het bier toch is ontegenzeggelijk, althans in vele streken des vaderlands, met name
in Noord-Brabant en Limburg, eene eerste levensbehoefte, een voedingsmiddel.
Het is daar geen surrogaat voor wijn of sterken drank, maar vervangt in menig
huisgezin ander voedsel, treedt tot zekere hoogte in plaats van brood, aardappelen
4.
en vleesch, en kan, als aftreksel van graan, tegenover vleeschnat worden gesteld.’
Afgezien van de interessante voedingsleer die aan deze visie ten grondslag moet
hebben gelegen, geeft deze euforie over bier vooral aan hoe ernstig het
jenever-probleem werd gezien. Over het alcoholisme-gevaar dat zich bij bier
5.
evenzeer zou kunnen voordoen, werd niet gerept. Alles was beter dan ‘de drank’.
Bier viel niet in die onheilspellende categorie, en in de drankbestrijdingsbeweging
veroorzaakte dat een blijvende tweespalt. In Nederland en andere landen ontstonden
verenigingen van geheelonthouders naast rekkelijke voorstanders van matigheid.
Door deze laatsten, verenigd in de Volksbond. Vereeniging tegen drankmisbruik,
werd zelfs in 1878 nog overwogen om een eigen bierbrouwerij in Amsterdam op te
6.
zetten. In de jaren zestig en zeventig zouden de gezamenlijke inspanningen van
deze pleitbezorgers van het bier en de brouwers in elk geval leiden tot een adequater
belastingstelsel en een kwalitatief beter produkt. Bier werd in het laatste kwart van
de eeuw weliswaar niet opnieuw volksdrank, zoals twee eeuwen daarvoor, maar
wist wel zijn positie als genotmiddel belangrijk te versterken.
In dit hoofdstuk zal worden getracht een antwoord te formuleren op de vraag
welke rol de introductie en verspreiding van technische vernieuwingen hebben
gespeeld bij deze ontwikkeling. Het ging hierbij om de invoering van stoomkracht
en -warmte, de toepassing van de ondergistende brouwmethode en het daarmee
verbonden gebruik van koelmachines en de introductie van de zogeheten
‘reincultuur’. Tevens zal kort aandacht worden besteed aan de invloed van de
overheid bij dit proces, die vooral tot uiting kwam in de wijze van accijnsheffing. Ten
slotte zal worden geprobeerd de oorzaken te achterhalen voor de (gedeeltelijk) van
het landelijk patroon afwijkende gang van zaken in Brabant en Limburg. In deze
provincies handhaafde het traditionele produktie- en consumptiepatroon zich
aanvankelijk zo goed, dat veel brouwers kennelijk het belang van de innovaties
onvoldoende inzagen. Op termijn zou dit echter leiden tot het verdwijnen van een
belangrijk deel van de brouwerijen in het zuiden.
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De traditionele brouwmethode
De bereiding van bier is eeuwenlang vrijwel ongewijzigd gebleven. Zoals in de
Middeleeuwen werd gebrouwen, zo werkte men in grote lijnen ook nog in het begin
van de negentiende eeuw. Het gereedschap en de apparatuur waren sindsdien
aangepast. Vooral aan het nogal gecompliceerde eestproces - waarover later meer
- hadden de brouwers het nodige veranderd, meestal om brandstof te besparen.
De gebruikte ingrediënten ondergingen eveneens een aantal wijzigingen, maar het
7.
brouwproces bleef ongeveer hetzelfde.
De drie basisgrondstoffen waren graan, water en kruiden om het geheel op smaak
te brengen. Aanvankelijk werden verschillende soorten graan gebruikt, maar in de
loop der tijd werd gerst het hoofdingrediënt, dat al in de Middeleeuwen voor een
deel geïmporteerd werd uit het Rijnland en het Oostzeegebied en later tevens uit
Groot-Brittannië, Bohemen en Moravië - in het huidige Tsjecho-Slowakije. Kleine
brouwers gebruikten tot ver in de negentiende eeuw ook Nederlandse (winter)gerst,
maar de buitenlandse gerstsoorten hadden de naam van betere kwaliteit te zijn.
Het water was afkomstig uit de rivieren, beken en grachten waaraan de brouwerijen
meestal waren gelegen. Maar al spoedig kreeg men in de steden te maken met
watervervuiling. In het westen van het land was het water bovendien vaak brak. Om
aan goed water te komen liet een aantal Amsterdamse brouwers al in de zeventiende
eeuw water met speciale schuiten uit de Vecht halen. De slechte waterkwaliteit heeft
waarschijnlijk een rol gespeeld bij het verdwijnen van de brouwnijverheid uit enkele
Hollandse steden. Toen het technisch mogelijk was, lieten veel brouwers in de
tweede helft van de negen-
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Reclameplaat 1888.
De Koninklijke Nederlandsche Beyersch-Bierbrouwerij te Amsterdam.
Dit bedrijf was het eerste, dat ondergistend bier ging brouwen in Nederland.
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tiende eeuw diepe putten met een grote capaciteit slaan om over goed en overvloedig
brouwwater te kunnen beschikken.
Kruiden zijn altijd van groot belang geweest bij de bierbereiding. In de vroege
Middeleeuwen gebruikte men een mengsel van soorten als gagel, tijm, look en
koriander, bij elkaar de gruit geheten. Maar geleidelijk werden deze kruiden
verdrongen door hopbellen. De hop heeft een conserverende werking op het
brouwsel en geeft het tevens de karakteristieke wat bittere smaak. De hopbellen
zijn de vrouwelijke, onbevruchte bloemen van een wat op een wijnrank lijkende
klimplant die het best groeit op vochtige plaatsen in een niet te koud klimaat. In
Nederland werd hop onder andere geteeld in de buurt van het Brabantse Heusden
en in Drente. De beste hop zou echter afkomstig zijn uit Vlaanderen, Zuid-Engeland,
Zuid-Duitsland, Bohemen en Hongarije.
Het brouwproces verliep in hoofdlijnen als volgt. Allereerst werd het graan vermout.
Dit deed men door het in een bak onder water te laten weken en daarna uit te
spreiden op de kiemvloer, die meestal van ongeglazuurde tegels was. Bij de hierna
volgende ontkieming vindt warmte-ontwikkeling plaats en verschijnen er
wortelkiemen. Omdat deze de neiging hebben in elkaar te groeien, werd de massa
een à twee maal per dag met een schoffel gekeerd. Om het vochtgehalte op peil te
houden vond verder regelmatig besproeiing plaats. Nadat in ongeveer een week
tijd de kiemen voldoende (driekwart tot de gehele korrellengte) waren uitgegroeid,
bracht de brouwer het nu ontstane groenmout over naar een zolder, de zogeheten
denning, om te drogen. Het droogproces werd na enige tijd afgerond in de eest,
een meestal iets verhoogde ruimte boven de begane grond, waar een vuur brandde.
Dit eesten, waarbij tot de zestiende eeuw vooral hout en turf als brandstof werden
gebruikt en daarna steenkool uit Engeland of Schotland, gebeurde aanvankelijk op
een ondergrond van wilgetenen. Later gebruikte men een weefsel van paarde- of
koestaarthaar, maar vanaf het midden van de achttiende eeuw werd meestal
ijzerdraad toegepast. Dit materiaal had als voordeel dat het veel minder
brandgevaarlijk was.
Het nu ontstane geroosterde mout werd grof gemalen. In kleine brouwerijen
gebeurde dit meestal met een handmolen. In grotere bedrijven maakte men tevens
gebruik van windmolens, die soms speciaal voor het malen van mout waren ingericht.
Enkele grote brouwerijen in het westen van het land hadden een eigen moutmolen,
in Limburg en waarschijnlijk ook in het oosten van het land waren watermolens in
gebruik. In de loop van de zeventiende eeuw gingen grotere brouwerijen ook
rosmolens toepassen, die door een of meer paarden werden aangedreven.
In de volgende fase begon het eigenlijke brouwproces. Het gemalen mout werd
gestort in een met heet water gevulde werkkuip. Onder voortdurend roeren ontstond
nu het beslag, waarin het zetmeel door de inwerking van enzymen was omgezet in
suikers. Via een op de bodem van de werkkuip geplaatst grof filter van stro - later
gebruikte men een houten filter - liet men de vloeibare bestanddelen van het beslag
in een onderbak lopen. De vaste, onoplosbare delen bleven op het filter achter en
werden vaak opnieuw gebruikt voor een tweede tot zelfs zesde of zevende
bewerking. Die leverde dan de lichtere en goedkopere biersoorten op, die
bijvoorbeeld bij de maaltijd werden gedronken. Wat er daarna nog over was, de
bostel, kon als veevoer worden verkocht.
De vloeistof uit de onderbak, wort geheten, pompte de brouwer over naar de bierof brouwketel. Hierna werd hop toegevoegd en het geheel werd aan de kook
gebracht. De gehopte wort werd nu opnieuw gefilterd, waarna men het geheel in
een ondiepe bak - het koelschip - liet afkoelen. Hierna begon in aparte kuipen het
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gistproces, waarbij de suikers in de wort werden omgezet in alcohol met als bijprodukt
koolzuur. Op welke wijze dit proces in de vroege Middeleeuwen verliep, is niet geheel
duidelijk. Waarschijnlijk pasten de brouwers toen spontane gisting toe. Het bier
stond enige tijd in open bakken en kwam in aanraking met allerlei voor het oog
onzichtbare micro-organismen die zich in de lucht bevonden. Later voegden de
brouwers schuim van een voorgaand brouwsel toe. Bij de bovengistingsmethode
verzamelt de gist zich, zoals de naam al aangeeft, voor een belangrijk deel in het
schuim boven in de kuip. Door dat schuim af te scheppen, werd de gist geoogst en
kon de gist zich opnieuw vermenigvuldigen. Aldus werd de voor iedere brouwerij
specifieke smaak in stand gehouden.
In de Middeleeuwen werd in geheel West- en Midden-Europa de bovengistingsof hooggistende methode toegepast. Hierbij laat men het bier enkele dagen bij
binnentemperatuur gisten. Deze temperatuur kon nog niet worden gemeten, maar
o

zal in de praktijk tussen de 10 en ruim 20 C hebben gelegen. Vanaf het eind van
de vijftiende eeuw kwam vooral in Zuid-Duitsland de ondergistings- of laaggistende
methode in zwang. Deze manier van werken was waarschijnlijk bij toeval ontdekt
toen in het aangrenzende Bohemen bij koud weer werd gebrouwen. Bij deze lage
o

temperaturen, die tussen de 5 en 10 C lagen, kregen de melkzuurbacteriën minder
kans om zich te ontwikkelen en daarmee was er een geringere kans op bedorven
bier. De gist die zich bij de veranderde omstandigheden op natuurlijke wijze
uitselecteerde, was van een andere
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aard dan bij de bovengistende methode en zakte na afloop van het vergistingsproces
naar de bodem van de kuip. De ondergisting duurde een à twee weken. Na deze
hoofdgisting deed men het bier in vaten voor de nagisting en rijping op fust, waarbij
de drank het door de consument gewenste aroma verkreeg. De bovengistende
bieren konden dan na een week worden gedronken. Het ondergistende bier moest
echter ongeveer twee à drie maanden blijven liggen voor het voldoende gerijpt was
voor consumptie. Het brouwproces nam bij deze laatste methode door de lagere
gistingstemperaturen meer tijd in beslag en kon voor de ontwikkeling van goede
koelmachines eigenlijk alleen in de winter plaats vinden. Het voordeel was echter
dat het op deze wijze gebrouwen bier langer houdbaar was en een grotere helderheid
bezat.
De hiervoor beschreven werkwijze werd van generatie op generatie overgeleverd.
Het was ervaringskennis, waarbij de kern van werkzaamheden - het brouwproces
- op één blaadje papier was samen te vatten, zoals te zien is op een van de
afbeeldingen. Een gevolg van de ambachtelijke werkwijze was, dat iedere brouwer
als het ware zijn eigen biersoort maakte. Daarnaast produceerden veel brouwerijen
nog stedelijke of regionale specialiteiten, zoals allerlei varianten van met suiker of
honing gezoet bier of donker bier. Voor dit laatste gebruikte men aanvankelijk naast
de mout ook donker geroosterde gerst, later meestal caramel. De grote variatie in
aanbod bleef tot ver in de negentiende eeuw bestaan. De Rotterdamse brouwerij
d'Oranjeboom had nog in 1890 een bestellijst met veertien soorten, die in prijs
8.
varieerden van 23 tot 5 cent per liter.

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

De brouwnijverheid tot omstreeks 1850
In de vroege Middeleeuwen waren er in grote delen van West-Europa drie soorten
bierbrouwers. Kloosters brouwden hoofdzakelijk voor de consumptie in eigen kring,
de zogeheten koopbrouwers werkten voor de vrije verkoop en in huisbrouwerijen
werd voornamelijk voor eigen gebruik gebrouwen. Het brouwen in kloosters is in
Nederland in
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tegenstelling tot Zuid-Duitsland en Oostenrijk nooit van groot belang geweest. Het
huisbrouwen, dat vaak door vrouwen gebeurde, wist zich in het bijzonder in het
oosten van het land tot omstreeks 1900 staande te houden, maar het heeft hier
anders dan op het Duitse platteland nooit een hoge vlucht genomen. In dit hoofdstuk
zal dan ook vooral aandacht worden besteed aan de commerciële brouwerij.
In de tweede helft van de veertiende eeuw ontwikkelde de brouwnijverheid zich
in de opkomende steden van een vooral op zelfvoorziening gerichte vorm van
bedrijvigheid tot een voor de interstedelijke handel en export werkende tak van
nijverheid. Naast de vervaardiging van textiele stoffen was de bierbereiding in veel
Hollandse steden de belangrijkste industriële activiteit. De brouwers organiseerden
zich in gilden, die vaak voor de stad en soms ook voor de omgeving een
monopoliepositie voor de bereiding van bier verwierven. Mede omdat voor het
opzetten van een brouwerij in verhouding tot een aantal andere ambachten vrij veel
moest worden geïnvesteerd, genoten eigenaren van wat grotere bedrijven het nodige
aanzien. We treffen hen dan ook in menige stad aan als burgemeesters of leden
9.
van de vroedschap.
In de vijftiende en zestiende eeuw hadden brouwerijen op zijn hoogst een tiental
knechts in dienst. Wat hierbij opvalt is dat een deel van het werk in die tijd door
vrouwen werd gedaan. Uit Haarlem wordt uit het begin van de zestiende eeuw
gemeld, dat het koken van de wort met de hop een typisch vrouwelijke taak was.
Aan het roeren van het brouwsel werkten eveneens vrouwen mee. Aan de mannen
was de zorg voor het gistproces toevertrouwd. Zij vulden verder de vaten en kruiken
en zorgden voor het transport, dat in die tijd en nog lang daarna vaak met een soort
draagbaar gebeurde. Mannen hadden in Haarlem tevens de leiding van de brouwerij.
Uit andere plaatsen, zoals Breda, zijn echter uit de zestiende en zeventiende eeuw
wel vrouwelijke eigenaren van brouwerijen bekend. In veel gevallen waren het
weduwen, die na de dood van hun man het bedrijf voortzetten.
Dat vrouwen soms vooraanstaande posities in brouwerijen hadden, was mogelijk
omdat deze bedrijfstak geen uitgebreid gildereglement met bekwaamheidsproeven
kende, waaraan alleen mannen mochten deelnemen. Wel hield de overheid in veel
grotere steden de kwaliteit van het geproduceerde bier scherp in de gaten. De
functionarissen die de controles uitvoerden waren echter nogal eens corrupt en dit
10.
deed de naam van het bier geen goed. Buiten de gilden om ontstonden in een
aantal Hollandse steden in de zeventiende en achttiende eeuw omvangrijke
brouwerijen die voor een belangrijk deel voor de export naar Oost- en West-Indië
en West-Afrika werkten. Deze bedrijven hadden wel
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In 1627 schilderde Jacob Adr. Matham de Haarlemse brouwerij De Drije Lelyen. Goed
zichtbaar zijn de bierpaal en de waterleiding, waarmee het met speciale schuiten aangevoerde
zuivere duinwater naar de brouwerij werd geleid. Het water in veel Hollandse steden was
in de zeventiende eeuw al zo vervuild of brak, dat het voor de bierbereiding niet geschikt
was. In Haarlem, dat vooral in de Middeleeuwen een uitgebreide biernijverheid had, gebruikten
de brouwers aanvankelijk water uit duinkommen, later werd een put geslagen, de zogeheten
Brouwerskolk, die door de brouwerijen gezamenlijk werd gebruikt.
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Hendrik Meijer schilderde in 1772 een brouwerij in Leiden. Links-boven de moutzolder.
Rechts de met steenkool gestookte eest en de werkkuip, waarin flink wordt geroerd.
Daarachter is nog vaag de bierketel zichtbaar.

zo'n twintig of meer brouwersknechts in dienst. De eigenaren waren vaak
patriciërsfamilies, die zich met de dagelijkse gang van zaken in de brouwerij
nauwelijks meer bemoeiden. Zij lieten dit over aan meesterknechts. Om hun belangen
bij de centrale overheid beter te kunnen behartigen organiseerden de belangrijkste
Hollandse brouwers zich rond 1660 in een provinciale organisatie, de Generale
Brouwers van Holland. Zij kwamen eenmaal per jaar bijeen in Den Haag. De
Generale Brouwers zouden tot ongeveer 1811 blijven bestaan. Veel invloed hadden
11.
zij toen overigens niet meer.
Voornamelijk in Amsterdam kwamen in de loop van de negentiende eeuw grotere
bedrijven tot stand. De brouwerijen De Gekroonde Valk van de familie Van
Vollenhoven en De Haan en De Sleutels, beide laatste het eigendom van de in de
adelstand verheven gebroeders Rendorp, hadden rond 1855 ieder tussen de 50 en
60 arbeiders in dienst.
Hierbij waren in het geval van De Gekroonde Valk ook de werklieden van de
azijnmakerij, de eigen mouterij en de kuiperij meegeteld. Een andere bekende
brouwerij was De Hooiberg, waarvan de aandelen in het bezit waren van een aantal
vooraanstaande Amsterdamse families. Dit bedrijf, waarover later meer, telde een
twintigtal knechts.
Buiten Amsterdam waren de bedrijven beduidend kleiner. Bij de twee Utrechtse
brouwerijen De Aker en De Boog werkten in 1853 respectievelijk dertien en zes
arbeiders. Opmerkelijk aan dit laatste bedrijf was, dat het eigendom was van de
plaatselijke Rooms-Katholieke Armenkamer, die De Boog in 1761 uit een
nalatenschap had verkregen. De drie Rotterdamse brouwerijen, met als belangrijkste
die in 1670 opgerichte d'Oranjeboom, telden in het midden van de jaren vijftig bij
elkaar ongeveer 35
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werklieden. Maar in de rest van het land, waar de brouwerijen op enkele
uitzonderingen na voor de lokale markt werkten, lag het aantal personeelsleden per
bedrijf gemiddeld op twee à drie. De grootste brouwerijen van Brabant en Gelderland
hadden in 1861 elk zes arbeiders in dienst. Met name in de zuidelijke provincies
bleef het tot ver in de negentiende eeuw gebruikelijk om de brouwerij te combineren
12.
met andere werkzaamheden als een landbouwbedrijf of een café.
Over de arbeidsomstandigheden in de biernijverheid in de negentiende eeuw
bestaat voor zover bekend geen uitgebreide verslaggeving. Door een aantal wel
bekende gegevens te combineren is het echter toch mogelijk iets te zeggen over
die omstandigheden in wat grotere bedrijven. Het werk in de brouwerijen was in de
eerste plaats fysiek zwaar. Voor het roeren van de wort, het pompen van het bier
van de ene naar de andere ketel en het slepen met vaten was veel kracht nodig.
Het feit dat dit zware werk vaak plaats moest vinden in een vochtige atmosfeer met
grote verschillen in temperatuur, waarbij nogal eens, zoals een Duitse bron meldt,
te veel van het warme bier werd gedronken, maakte het weinig bevorderlijk voor de
13.
gezondheid.
Bierbrouwen was verder tot ver in de negentiende eeuw grotendeels seizoenswerk.
De kleine kern vaste arbeiders werd in de tijd dat men brouwde aangevuld met een
wisselend aantal losse krachten. Er werd vooral in het late najaar, de winter en het
vroege voorjaar gebrouwen en in de zomer alleen wanneer de temperaturen niet
te hoog waren. Tijdens het brouwseizoen werden vaak lange dagen gemaakt en
werkte men als dat nodig was ook 's nachts en op zondagen door. Dit laatste blijkt
onder meer uit gegevens uit 1870 over de middelgrote Arnhemse brouwerij De
Kroon, die toen 23 arbeiders telde. De arbeidstijd werd opgegeven als ‘onbepaald’.
Op de dagen dat men in de zomer brouwde, kon dit oplopen tot ‘somtijds 14 uren’.
Grote brouwerijen hadden meestal een slaapzaal waar het personeel tussen het
werk door enkele uren kon rusten. Bij De Kroon liepen de lonen uiteen van ƒ 6 tot ƒ
12 per week. De ‘werklieden van het vak’ verdienden er ƒ 9. Een voor Arnhem in die
tijd gemiddeld salaris in de nijverheid. Bij ziekte werd aan ‘goede, getrouwe
werklieden’ het loon zes weken doorbetaald. Bij de opmerkingen stond vermeld dat
de arbeiders bij De Kroon ‘vrij bier’ hadden en mogelijk daardoor ‘zeer tevreden’
14.
waren.
Het ‘vrije bier’ voor de werklieden was in alle brouwerijen gebruikelijk, maar het
is waarschijnlijker dat patriarchale arbeidsverhoudingen een rol hebben gespeeld
bij de relatieve arbeidsrust in de brouwnijverheid. In Amsterdam waren wat dat
laatste aspect betrof ook de ‘conventiën’ van belang die de brouwers daar ter
beteugeling van de arbeidsonrust
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Brouwinstructie voor de knechts van de Utrechtse brouwerij De Aker. De instructie dateert
uit de jaren zestig van de negentiende eeuw. De Aker was eigendom van de familie Elink
Schuurman. De brouwerij was niet opgewassen tegen de sterke concurrentie van buitenlandse
bieren en werd in 1874 opgeheven.

vanaf het eind van de zeventiende eeuw uitvaardigden. Hierin werd van
brouwersknechts een verklaring van goed gedrag geëist wanneer zij van baan wilden
veranderen. De brouwers dienden deze verklaringen op straffe van zware boetes
15.
te controleren.
Van het gebruik van deze bewijzen van goed gedrag ging tot aan het eind van
de negentiende eeuw een intimiderende werking uit. Dit blijkt uit de beschrijving van
een arbeidsconflict bij Heineken in 1899, waar een groep Duitse kuipers een
loonsverhoging vroeg. Zij stelden de directie hierbij tevens
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Een kleine, ambachtelijke brouwerij uit het midden van de negentiende eeuw, zoals die met
name in Brabant en Limburg veel voorkwamen. De brouwer maakt beslag in de werkkuip.
Op de grond voor de kuip liggen drie roergereedschappen. Links de eest met een hoop
mout, rechts twee ketels met onder iedere ketel een oven. In de eerste ketel wordt het water
verhit dat in de werkkuip wordt gebruikt, in de tweede wordt de wort samen met de hop
gekookt. Rechts boven bierketel het koelschip met daaronder de gistkuip. Op de voorgrond
enkele gevulde vaten, waarvan het zogeheten bomgat tijdens de nagisting in de kelder open
werd gelaten om te voorkomen dat de vaten zouden springen.
17.

Tabel 6.1: het aantal bierbrouwerijen per provincie in 1819 en 1858
Provincie
Groningen

1819
39

1858
23

Friesland

29

10

Drente

20

3

Overijssel

48

8

Gelderland

92

23

Utrecht

11

7

N-Holland

12

11

Z-Holland

27

29

Zeeland

28

19

N-Brabant

240

201

Limburg

132

132

Totaal

678

466

de vraag hoe de gedragslijn zou zijn ten opzichte van elders ontslagen arbeiders.
‘Wij zullen onze gewoonte voortzetten om geen arbeiders van andere brouwerijen
hier ter plaatse in dienst te nemen’, zo kregen de kuipers te horen. Zij begrepen uit
dit antwoord dat het voor hen dan eveneens onmogelijk zou zijn om elders in
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16.

Amsterdam werk te vinden en beëindigden hun actie. Met de opkomst van de
vakbonden voor brouwerijpersoneel, in het begin van deze eeuw, zouden de knechts
hun belangen met meer succes bij de directies kunnen verdedigen.

Vernieuwing uit Engeland
Engeland was in de achttiende en een deel van de negentiende eeuw de bakermat
van enkele belangrijke, deels technische vernieuwingen op het terrein van de
bierbereiding. In de eerste plaats ontwikkelde men er rond 1740 een nieuw type
bier, porter geheten, dat door het hoge alcoholpercentage en de ruime toepassing
van hop veel beter houdbaar en vervoerbaar was dan de bestaande lichtere
biersoorten, die werden aangeduid met de verzamelnaam ale. De introductie van
porter, dat met zijn rijpingstijd van ongeveer een jaar veel kapitaal vergde van de
brouwers, is in Groot-Brittannië van groot be-
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18.

lang geweest voor de concentratie in de biernijverheid. Op het continent werd
echter slechts betrekkelijk weinig porter gedronken en voor zover bekend nauwelijks
gebrouwen. Er zal hier dan ook verder geen aandacht aan deze biersoort worden
besteed.
Van meer algemeen belang was de toepassing van stoomkracht, zoals die in het
laatste deel van de achttiende eeuw in de Engelse brouwerijen tot stand kwam. In
kringen van de grote, kapitaalkrachtige bierbrouwers met een in het brouwseizoen
min of meer continue produktie, zoals die op dat moment al dankzij het brouwen
van porter in Groot-Brittannië bestond, had men direct grote belangstelling voor
deze ontwikkeling. Veel brouwerijen gebruikten rosmolens om mout te malen en
om bier- en waterpompen aan te drijven. Grotere bedrijven hielden er wel zo'n twintig
dieren op na, die bij toerbeurt de molen gaande hielden. De paarden voor de
rosmolens waren niet duur in aanschaf. Het waren meestal oudere beesten die vaak
blind of blind gemaakt waren en in de molens hun laatste jaren sleten. Maar ze
moesten wel gestald, verzorgd en gevoederd worden en dat kostte naar verhouding
veel geld.
Al spoedig nadat in 1784 de eerste stoommachines in de Londense brouwerijen
van H. Goodwyn en S. Whitbread waren geïnstalleerd, bleek dat zij goed voldeden.
Niet alleen werkten zij goedkoper dan de paarden, maar ook waren geen grote
19.
veranderingen aan de aan te drijven werktuigen nodig. Tussen 1790 en 1800
werden de mogelijkheden tot toepassing van de stoommachines zodanig uitgebreid,
dat naast het oppompen van water, het malen van mout en het van de ene naar de
andere ketel pompen van bier ook het roeren van de wort machinaal kon gebeuren.
Tevens ging men het hete water gebruiken om de bierketels mee schoon te maken.
Toen het mogelijk was de temperatuur nauwkeurig te regelen werd stoom bovendien
toegepast om de ketels te verwarmen. In het begin van de negentiende eeuw waren
vrijwel alle werkzaamheden in bierbrouwerijen die daarvoor in aanmerking kwamen
met een stoommachine gemechaniseerd. Samen met de mijnbouwondernemingen
en de textielindustrie behoorde de biernijverheid toen tot de bedrijfstakken in
20.
Engeland waar de toepassing van stoomkracht het verst was doorgevoerd.
De introductie van stoomkracht in de Britse biernijverheid was dus een succes.
Voor 1800 hadden al vijftien brouwerijen een dergelijke machine aangeschaft.
Waarschijnlijk zouden het er nog wel meer zijn geweest als ruimteproblemen enkele
brouwers geen parten hadden gespeeld.

Stoom en de Nederlandse brouwerijen
De eerste stoommachine in de Nederlandse biernijverheid werd in november 1841
geïnstalleerd in de Haarlemse brouwerij Het Hert. Het was een kleine machine met
een vermogen van 2 pk, die werd gebruikt ‘voor het drijven van een
cilinder-moutmolen en eenige pompen.’ De stoom paste men later ook toe om de
brouwketel te verwannen. Het werktuig was gemaakt bij de firma D.A. Schretlen te
21.
Leiden.
Haarlem en Het Hert waren een betrekkelijk weinig voor de hand liggende plaats
en onderneming om als voorlopers van de toepassing van stoomkracht bij het
bierbrouwen te fungeren. De stad Haarlem had in de Middeleeuwen een rijke traditie
wat betreft de brouwnijverheid gekend, maar daarvan was na 1600 weinig meer
overgebleven. In het begin van de jaren veertig van de negentiende eeuw waren
er nog maar twee brouwerijen met respectievelijk acht en zes arbeiders gevestigd.
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Het laatste bedrijf was Het Hert. De geschiedenis van deze onderneming ging terug
tot de vijftiende eeuw. In 1841 echter was de eigenaar H. Lans, wiens vader de
brouwerij ongeveer twintig jaar daarvoor had gekocht.
Het Hert is te omschrijven als een middelgroot bedrijf, dat vermoedelijk volledig
22.
voor de plaatselijke en regionale markt werkte. De beslissing om als eerste
bierbrouwerij in Nederland een stoommachine, zij het dan ook een kleine, aan te
schaffen mag daarom opmerkelijk worden genoemd. Dit te meer wanneer men
bedenkt dat Lans ruim vijftien jaar de enige brouwer in ons land is geweest die met
een dergelijke machine werkte!
De moutmolen die in de Haarlemse brouwerij werd gebruikt, is vrijwel zeker van
23.
het type geweest waarvoor F. Déthy uit Brussel in 1840 een octrooi kreeg. Wellicht
door een aankondiging van het octrooi in de Staatscourant of via Belgische
textielindustriëlen in Haarlem is de intersse in Lans gewekt voor dit eenvoudige
maar praktische werktuig. Al dan niet dankzij de toepassing van stoomkracht en
vooral stoomwarmte boekte brouwerij Het Hert goede resultaten. De bieren van
Lans hadden in Haarlem en omstreken een uitstekende naam. Op de
Wereldtentoonstelling van 1862 in Londen werd een produkt van de onderneming
onderscheiden. Aan het eind van de jaren tachtig onderging het bedrijf twee
verbouwingen, die het geschikt moesten maken voor het brouwen van ondergistend
bier. Er werkten toen ruim twintig arbeiders en daarmee was Het Hert verreweg de
grootste van de drie brouwerijen die Haarlem inmiddels telde.
De betrekkelijk late overgang naar de laaggistende brouwmethode is de
onderneming mogelijk fataal geworden. Waarschijnlijk vooral door de concur-

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

182
rentie van de in die periode sterk expanderende Amsterdamse brouwerijen, die al
langer ondergistend werkten en dus op de markt voor die biersoort een voorsprong
hadden, moest Het Hert in de jaren negentig terrein prijs geven. In 1898 telde het
bedrijf nog maar negen personeelsleden en enkele jaren later is de onderneming
24.
verkocht aan een andere brouwerij.
Zoals beschreven in het hoofdstuk over brouwers en brouwerijen tot 1850 was in
de loop van de negentiende eeuw in het bijzonder in Amsterdam en in mindere mate
in Rotterdam een aantal grotere brouwerijen ontstaan. Tussen 1856 en 1860 schaften
enkele van deze bedrijven een stoommachine aan. Zij deden dit voornamelijk om
economische redenen. In de eerste plaats gingen in de loop van de jaren vijftig en
zestig de prijzen van steenkool, de brandstof voor de machines, geleidelijk dalen.
In het zelfde tijdvak stegen echter, ondermeer door de sluiting van de Russische
25.
graanhavens in verband met de Krimoorlog, de prijzen van het paardevoer sterk.
Van belang was verder dat de machines zelf goedkoper werden. Evenals in
Groot-Brittannië was het nu voor deze ondernemingen met een, in de periode dat
er gebrouwen werd, continu en stabiel produktieproces lonend om met stoomkracht
en - warmte te gaan werken.
De overschakeling van wind- en rosmolens naar stoommachines was dus vooral
een vervangingsproces uit economische motieven. Maar ook de psychologie speelde
een zekere rol. Met de benaming ‘stoombierbouwerij’ maakten brouwerijen die met
stoomkracht waren gaan werken, regelmatig reclame. Het bier in die brouwerijen
werd overigens op dezelfde wijze bereid als voor de mechanisatie.
Het voorgaande kan worden verduidelijkt aan de hand van een beschrijving van
de eerste vier brouwerijen die na Het Hert overgingen tot de aanschaf van een of
meer stoommachines.
De tweede brouwerij in Nederland waarin eind 1856 een dergelijke machine werd
geplaatst, was de Amsterdamse onderneming De Hooiberg. Dit bedrijf was aan het
eind van de zestiende eeuw opgericht en had zeker vanaf het begin van de
achttiende eeuw tot de belangrijkste brouwerijen van de stad behoord. In de jaren
tachtig van die eeuw was De Hooiberg de grootste bierfabrikant van Amsterdam.
In 1784 leverde men bijvoorbeeld ruim 18% van al het in Holland gebrouwen bier.
Ook in het begin van de negentiende eeuw wist De Hooiberg zijn leidende positie
te handhaven. Maar rond 1850 is het bedrijf in omvang overvleugeld door de
brouwerijen De Haan van de gebroeders P. en S. Rendorp en De Gekroonde Valk
van de familie Van Vollenhoven. De belangrijkste reden voor de teruggang van de
brouwerij was kennelijk het snel achter elkaar overlijden van enkele directeuren. De
voortdurende wisselingen in de leiding van het bedrijf kwamen de gang van zaken
niet ten goede.
Een stoommachine van 6 pk zou de moutmolen gaan aandrijven en voor warm
water zorgen. Deze aankoop en de daarbij behorende verbouwing waren
waarschijnlijk vooral bedoeld om het verloren gegane terrein te heroveren. Dit blijkt
ondermeer uit de advertenties die het bedrijf in mei 1857 in het in Amsterdam
verschijnende Algemeen Handelsblad publiceerde. De Hooiberg maakte hierin
26.
reclame met de produkten van haar ‘geheel nieuw met stoom ingerichte’ brouwerij.
Enkele maanden na De Hooiberg nam de Rotterdamse brouwerij J.J. Havelaar
Pz. in mei 1857 twee stoomketels en een machine van 5 pk in gebruik. Over de
geschiedenis van het bedrijf, dat tot in de jaren zeventig zou blijven bestaan, is
verder weinig bekend.

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

Begin 1858 volgde ook de al eerder genoemde Amsterdamse brouwerij De Haan
van de gebroeders Rendorp. Het was op dat moment waarschijnlijk de op een na
grootste brouwerij van Nederland, die zijn produkten voor een belangrijk deel
exporteerde naar Oost- en West-Indië. De Haan pakte de zaak wat groter aan. Mede
ter vervanging van de rosmolen kocht men een drietal bij de Schotse firma A. Chaplin
& Co vervaardigde stoomlocomobielen. De ene ketel gebruikte de brouwerij
vermoedelijk alleen voor het verhitten van water. Met de andere twee, die een
vermogen hadden van respectievelijk 8 en 4 pk, werden enkele werktuigen
aangedreven. Tot de eerste groep van vier brouwerijen die in de periode 1856-1858
stoomkracht ging gebruiken, behoorde ten slotte de Rotterdamse onderneming van
27.
de gebroeders Minderop, die een ketel en machine van 1 pk liet installeren. Zoals
wel meer bedrijven in die tijd, was de firma van de gebroeders Minderop zowel
brouwerij als distilleerderij en de stoommachine werd waarschijnlijk spoedig alleen
bij het laatste bedrijfsonderdeel gebruikt.
Voor zover we uit de vaak nogal in rozige termen gestelde verslagen van de
Kamers van Koophandel en Fabrieken kunnen afleiden, voldeed de nieuwe techniek
goed. Brouwerij De Haan maakte in 1860 bekend dat zij met succes een ‘roertoestel
in hunne werkkuip’ hadden aangebracht. Het zou hier gaan om een geheel nieuwe
uitvinding die voordien nog slechts in gebruik was in Parijs en Brussel. In geen van
beide steden bestond overigens een bloeiende biernijverheid. Over De Hooiberg
werd in het zelfde jaar gemeld, dat die brouwerij na enkele aanpassingen, nu ‘geheel
door stoom wordt gedreven en alzoo eenig in hare soort hier te lande kan genoemd
28.
worden.’
Opmerkelijk is dat de grootste brouwerij van Nederland, De Gekroonde Valk, in
die beginfase geen
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Een doorsnede van een grote Engelse porterbrouwerij uit de eerste helft van de negentiende
eeuw. Het bedrijf had een stoommachine (rechts op de afbeelding), maar kon in geval van
nood ook een beroep doen op de rosmolen (links daarnaast), die intakt was gelaten. De
stoommachine werd gebruikt voor het oppompen van water (E), dat werd opgeslagen in het
reservoir F bovenop de brouwerij. De machine gebruikte men eveneens voor het aandrijven
van de pompen (k) en molens (a en b) en het roermechanisme in de werkkuip D. Vanuit de
werkkuip wordt de wort naar brouwketel C gepompt en via opvangen filterkuip Kgaat de
gehopte wort naar de koelschepen L, die in verband met overzicht op de tekening vrij ver
van de brouwketel zijn geplaatst. De gisting en klaring vindt vervolgens plaats in de kuipen
M en N, die in werkelijkheid groter waren. De lagerkelders zijn op deze tekening niet
afgebeeld. A zijn de moutzolders, B is de opslagruimte voor de gemalen mout, O is de
schoorsteen van de brouwketel.

stoomkracht toepaste. Het bedrijf, waar in de jaren zestig ongeveer 100 arbeiders
werkten, ging daar pas in 1872 toe over. En zelfs toen was het een beslissing
waarover twijfels bestonden. Grootaandeelhouder W.C. van Vollenhoven vroeg zich
af of ‘met betrekking tot den waarschijnlijk noodzakelijken stoomaanleg en andere
uitbreidingen de kosten niet doorlopend te hoog zullen worden en uit dat motief een
29.
liquidatie niet welligt wenschelijk zou kunnen zijn.’
Het besluit viel positief uit, maar Van Vollenhovens opmerkingen zijn zowel
illustratief voor het ingrijpende karakter dat de technische veranderingen hadden
als voor de strikt zakelijke opvattingen van de eigenaren. Bierbrouwerijen leverden
vaak een hoog rendement op, maar leek dit rendement gevaar te lopen door het
doen van kostbare investeringen of teruglopende verkopen, dan werd al spoedig
overwogen de zaak simpelweg te liquideren. Dit gebeurde bijvoorbeeld ook in 1888
met de brouwerijen De Haan en De Sleutels van de gebroeders Rendorp.
De familie Van Vollenhoven besloot echter om voorlopig nog vijfjaar met De
Gekroonde Valk door te gaan, een periode die daarna nog eens met een zelfde
termijn werd verlengd. Tot in de jaren veertig van de twintigste eeuw zou de brouwerij
vervolgens als (gedeeltelijk) zelfstandig bedrijf blijven bestaan.
Zoals beschreven waren er in 1858 vijf brouwerijen die met stoomkracht werkten,
in het tijdvak 1859-1867 steeg dit aantal tot vijftien. Enkele al met stoom werkende
bedrijven breidden verder hun apparatuur uit. Tot 1875 kwamen daar nog 23
ondernemingen bij, zodat in dat jaar ongeveer 48 bedrijven in de brouwnijverheid
stoommachines en -ketels voor drijfkracht of verwarming in gebruik hadden. In de
daarop volgende vijf jaar nam dit aantal nog eens met zeventien toe, zodat er in
1880 rond 65 brouwerijen met stoom werkten.
Opmerkelijk is dat het gemiddelde per bedrijf toegepaste vermogen aanvankelijk
steeg van 4,4 in 1858 tot 8,3 pk negen jaar later. In de periode tot 1880 daalde dit
gemiddelde vervolgens via 6,8 en 7,2 in respectievelijk 1870 en 1875 tot 6,6 pk in
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Tabel 6.2: het gebruik van stoomkracht en -warmte in de biernijverheid,
30.
1858-1880
Jaar

Ketels

Werktuigen

Vermogen in pk

1858

Brouw.met
stoom
5

6

5

22

1867

15

20

19

124

1870

25

29

26

170,5

1875

48

56

53

347,5

1880

65

73

65

427,5
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De Amsterdamse brouwerij De Haan rond 1880, op een anonieme aquarel. Dit was lange
tijd een van de grootste brouwerijen van Nederland. Het bedrijf van de bekende
patriciërsfamilie Rendorp is altijd bovengistend blijven brouwen. Waarschijnlijk in verband
met de concurrentie van ondergistend werkende brouwerijen, staakte De Haan in 1888 de
werkzaamheden.

1880. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat in de jaren zeventig ook een
aantal kleinere brouwerijen in vooral de provincies Zuid-Holland, Brabant en Limburg
stoommachines aanschaften. Dit kan mede worden afgeleid aan de hand van de
volgende tabel.

Tabel 6.3: het aantal brouwerijen met stoommachines per provincie,
31.
1858-1880
jaar
1858

nh
3

zh
2

gld

gr
-

ov
-

ut
-

lb
-

nb
-

zl
-

1867

6

4

1

1

-

-

1

-

2

1870

6

4

2

1

2

1

4

2

3

1875

9

11

2

1

4

3

9

6

3

1880

9

17

3

2

5

3

13

11

2

- = onbekend
Concluderend kan men zeggen dat de verbreiding van het gebruik van
stoommachines een proces was dat in grote mate werd bepaald door economische
motieven. Met het dalen van de prijs voor de steenkool en de machines en de stijging
van de prijzen voor paardevoer schakelden eerst grote brouwerijen en later ook
kleinere over op stoomkracht en -warmte. Veranderingen in het produktieproces,
dat wil zeggen de opkomst van het ondergistende bier, zouden pas in de jaren
tachtig en negentig een rol van overwegend belang gaan spelen.
De trage komst van stoommachines in de Brabantse en Limburgse brouwerijen
werd waarschijnlijk volledig bepaald door de structuur van de biernijverheid in het
zuiden. In 1874 telden Noord-Brabant en Limburg respectievelijk 186 en 185
brouwerijen, dat wil zeggen bij elkaar ongeveer driekwart van de in totaal 489
32.
ondernemingen die er toen in Nederland in deze bedrijfstak waren. Deze voor het
overgrote deel kleine bedrijfjes produceerden voornamelijk voor de lokale markt.
De aankoop van een stoommachine was voor verreweg de meeste van deze
ambachtelijk werkende brouwerijtjes niet lonend.
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Daar kwam nog bij dat Brabant en Noord- en Midden-Limburg pas in de tweede
helft van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig, toen spoorverbindingen
met het Roergebied en met het westen van het land gereed kwamen, goed
bereikbaar waren voor kolentransporten. Voor Zuid-Limburg, dat zijn brandstof
voornamelijk betrok uit het gebied rond Luik, was dit van minder belang. De eerste
Limburgse brouwerijen die met stoommachines werkten vinden we dan ook vooral
in Maastricht en omgeving.
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Beheersing van het brouwproces
De stoommachine was niet de enige vernieuwing op technisch gebied die aan het
eind van de achttiende eeuw voor het eerst in de Britse brouwerijen werd toegepast.
Van groot belang ook waren de introductie van de thermometer en de saccharometer.
Evenals bij de stoommachine het geval was, hield hun gebruik direct verband met
de schaalvergroting in de brouwnijverheid. In 1760 waren er vijf brouwerijen die per
jaar meer dan 50.000 barrel van 163 liter produceerden. Twintig jaar later hadden
33.
zes bedrijven al een produktie van meer dan 80.000 barrel per jaar. Een mislukt
brouwsel betekende voor de eigenaar van zo'n brouwerij een zware financiële
tegenslag. Een zo gelijkmatig mogelijke produktie met zo min mogelijk risico's was
voor deze ondernemers van groot belang.
Bij hun streven om dit te bereiken, kregen zij vanaf rond 1750 de steun van enkele
scheikundigen die meenden dat de door hen gevonden wetenschappelijke inzichten
in de praktijk zouden moeten worden toegepast. Vanwege de aard van de
werkzaamheden zagen deze scheikundigen brouwerijen en distilleerderijen als
bijzonder geschikt voor hun doel. Deze bedrijven waren in zekere zin te beschouwen
als grote laboratoria, schreef een van hen in het begin van de negentiende eeuw.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat rond 1800 en nog geruime tijd daarna
van toepassing van wetenschappelijke kennis in de biernijverheid nauwelijks sprake
was. Dit vooral omdat eenduidig wetenschappelijk inzicht in het brouwproces vrijwel
ontbrak. Wel was het zo dat een aantal Britse brouwers in het tijdvak van 1760 tot
1790 enige door onderzoekers ontwikkelde instrumenten gingen gebruiken. De
belangrijkste instrumenten waren, zoals gezegd, de thermometer en de
saccharometer.
Het gebruik van de thermometer in de brouwerij werd in Groot-Brittannië voor het
eerst bepleit door de brouwer Michael Combrune in zijn in 1758 verschenen Essay
on Brewing. Hij ontleende zijn kennis voornamelijk aan eerdere publikaties van dr.
Peter Shaw, een vooraanstaand chemicus en arts, die ondermeer aan het Engelse
hof verbonden was. Voor die tijd berustte de vaststelling van de temperatuur van
het water in de brouwketels geheel op het oog of op het gevoel. Het water werd
bijvoorbeeld geacht de juiste temperatuur te hebben wanneer de brouwer juist voor
de stoom dit onmogelijk maakte, zich erin kon spiegelen. Of men moest er nog net
zijn elleboog in kunnen houden. Bij een ambachtelijke wijze van werken met een
kleine brouwkuip, leverde deze temperatuurbepaling geen al te grote problemen
op. Was een brouwsel eens wat minder geslaagd, dan werd het in het ergste geval
weggegooid. Maar bij de veel grotere brouw-
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Een aantal instrumenten die in het begin van de negentiende eeuw in de biernijverheid
gebruikt werden. Links twee typen thermometers, rechts de saccharometers.

kuipen van de expanderende brouwers was een dergelijke verliespost een financiële
ramp. Ongeveer dertig jaar na Combrunes publikatie was de thermometer vrij
34.
algemeen in gebruik in de Britse brouwerijen.
De saccharometer werd in de eerste helft van de achttiende eeuw ontwikkeld uit
de al langer bekende hydrometer. Dit instrument gebruikte men om het soortelijk
gewicht van vloeistoffen te meten.
Een niet geheel betrouwbare versie werd rond 1750 door distillateurs toegepast
om het alcoholgehalte van sterke drank te bepalen. Ook bij ambtenaren van de
belasting was het instrument bekend. In de brouwnijverheid werd in de jaren zestig
en zeventig melding gemaakt van het gebruik om het suikergehalte van de wort de zogeheten stamwort - te bepalen. Uit deze stamwort kon vervolgens worden
vastgesteld hoeveel bier met een bepaald alcoholgehalte men kon brouwen.
Vanwege de al vermelde onbetrouwbaarheid van de eerste saccharometers duurde
het tot het eind achttiende, begin negentiende eeuw voor het gebruik van de
instrumenten vrij algemeen was bij de grotere brouwers in Groot-Brittannië.
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De toepassing van de thermometer en de saccharometer betekende geen ingrijpende
verandering in het brouwproces. Zij verbeterde slechts de mogelijkheid om dit proces
35.
te beheersen en zodoende de produktiekosten te verminderen.
Wanneer precies het gebruik van de thermometer in de Nederlandse biernijverheid
in zwang is gekomen, is niet nauwkeurig te zeggen. In de uitvoerige beschrijving
die de Brabantse brouwer Jakobus Buys in 1798 van de bierbereiding gaf, komt dit
instrument niet voor. Het water dat voor het brouwen werd gebruikt moest volgens
Buys ‘bloedwarm’ zijn, zo warm ‘dat men er nauwelijks de geheele hand, op den
36.
duur, in lijden kan.’ De thermometer is waarschijnlijk in de jaren dertig of veertig
van de negentiende eeuw bij de grote brouwerijen bekend geworden. De Utrechtse
hoogleraar in de scheikunde G.J. Mulder vermeldde in zijn in 1857 gepubliceerde
boek Het bier scheikundig beschouwd de toepassing van het instrument als een
37.
soort vanzelf-sprekendheid. Dit boek was niet zozeer een handleiding voor het
brouwen, maar meer een samenvatting van de op dat moment bestaande
wetenschappelijk kennis van het brouwproces. De vermelding zal overigens niet
hebben betekend dat op dat moment in iedere brouwerij een thermometer te vinden
was. Het doet echter vermoeden dat dit zeker bij de middelgrote en grotere bedrijven
wel het geval zal zijn geweest.
Ook over de toepassing van de saccharometer in de Nederlandse brouwerijen is
weinig met zekerheid bekend. Mulder besprak enkele malen het gebruik van een
verbeterde versie, die in de jaren veertig door de uit Bohemen afkomstige, maar in
Duitsland werkende onderzoeker Balling was ontwikkeld. Hij gaf tevens een aantal
resultaten van proeven, maar vermeldde er wel bij dat die resultaten vanuit
scheikundig oogpunt bezien niet altijd betrouwbaar waren. Behalve bij een beperkt
aantal grote brouwerijen zal de toepassing van de saccharometer in de tweede helft
van de negentiende eeuw zeker niet wijd verbreid zijn geweest in ons land.
Een wel zeer duidelijk aanwijzing daarvoor is dat het blad De Bierbrouwer.
Weekblad voor Mouters en Brouwers, een van de eerste in ons land gepubliceerde
periodieken voor de brouwnijverheid, in zijn eerste afleveringen een uitgebreide
38.
handleiding en aanbeveling voor het gebruik van de saccharometer opnam. Dit
in Eindhoven uitgegeven blad, dat in juli 1895 begon te verschijnen, richtte zich op
de kleine en middelgrote brouwerijen en hun personeel, die toen vooral in de
zuidelijke provincies nog volop te vinden waren.
Het gebruik van de thermometer en de saccharometer is vrijwel zeker niet
rechtstreeks uit Engeland naar ons land gekomen, maar via Duitsland. In de jaren
dertig en veertig van de negentiende eeuw brachten vooral Beierse en Oostenrijkse
brouwers enkele malen bezoeken aan Groot-Brittannië, op dat moment de bakermat
van de technologische vernieuwing in de biernijverheid. Na terugkeer introduceerden
zij zaken als de toepassing van stoom en het gebruik van thermometer en
saccharometer in hun bedrijven. Vanuit Zuid-Duitsland en Oostenrijk verspreidde
deze kennis zich vervolgens geleidelijk over het continent. In Nederland is de
kennisoverdracht waarschijnlijk in hoofdzaak verlopen via de vele Duitse
brouwmeesters en brouwerijknechts die vanaf de jaren zestig en zeventig in ons
land werkzaam waren.

Beieren zet de toon
‘Op de tentoonstelling gaat er in ons bier weinig om, wat nogal natuurlijk is, daar
Hollandsch bier niet zeer in de smaak valt.’ In vrijwel elk na de oorlog verschenen
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boek over de biernijverheid in Nederland kan men dit citaat uit het in 1948
gepubliceerde gedenkboek van de Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij NV
39.
aantreffen. Het zijn de woorden van directeur Gerard A. Heineken toen hij in de
zomer van 1869 moest vaststellen dat het produkt van zijn bedrijf op de in het
Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt gehouden Wereldtentoonstelling matig verkocht.
Veel meer in trek was het ondergistend gebrouwen bier van de Weense firma Dreher.
Die constatering zou Heineken en enkele andere brouwers tot de beslissing hebben
gebracht om ook ondergistend bier te gaan brouwen. Dit besluit wordt vrij algemeen
van grote betekenis beschouwd voor de Nederlandse biernijverheid.
Wat was nu precies dat ondergistende bier? Zoals beschreven in het tweede
hoofdstuk was de ondergistende methode waarschijnlijk bij toeval ontstaan in
Bohemen. Vanaf het eind van de vijftiende eeuw had deze wijze van brouwen,
o

waarbij men het gistingsproces laat plaatsvinden bij temperaturen van 5 tot 10 C,
zich geleidelijk verspreid over het aangrenzende Beieren en Oostenrijk. De onderof lage gisting is een duurdere produktiewijze dan de bovengisting, omdat zij tussen
de een à twee weken duurt, terwijl het bier daarna bovendien nog eens een kleine
drie maanden moet rijpen. De bovengistende methode duurt enkele dagen en het
bier kan na ongeveer een week worden gedronken. Het ondergistend bier heeft als
belangrijkste voordeel dat het veel beter houdbaar is.
Vooral in Beieren bestond een omvangrijke biernijverheid, waarmee de
landsoverheid zich in verband met heffing van accijns en omdat de drank een
belangrijk voedingsmiddel was, vrij intensief bemoeide. Zo werd in 1516 het
roemruchte Reinheitsgebot uitgevaardigd. Hierin bepaalde de overheid dat in Beieren
vervaardigd bier slechts gerst, water en hop
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Een reclameplaat van de Spatenbrouwerij in München, gemaakt voor de Wereldtentoonstelling
in Parijs in 1867. Voor de mouterij rechts op de tekening waren de plannen toen wel gemaakt,
maar het gebouw was nog niet gerealiseerd. De brouwerij van de familie Sedlmayer was
op dat moment de grootste van Duitsland en zou later een belangrijke rol spelen bij de
introduktie van de koeltechniek bij de bierbereiding.

als grondstoffen mocht hebben. Zevenendertig jaar later maakte diezelfde overheid
bekend dat bier moest worden gebrouwen tussen eind september en eind april. In
het voorjaar brouwde men een zwaarder en sterker gehopt bier, dat langer houdbaar
was en dat tijdens de zomermaanden kon worden gedronken. Wanneer dit zogeheten
maartbier niet toereikend was, kon een brouwer toestemming vragen om buiten de
toegestane periode bier te maken. Dit moest dan echter gebeuren via de
bovengistende methode, omdat het in de zomer te warm was om met succes
40.
ondergistend bier te brouwen.
In 1616 werd verder bepaald dat slechts zij die de formele gilde-opleiding van
leerling tot meester hadden doorlopen, toestemming kregen om een brouwerij te
leiden. Het vaak door vrouwen beoefende thuisbrouwen verloor door dit besluit,
althans in de steden, snel terrein; op het platteland wist deze vorm van bierbereiding
zich nog lange tijd te handhaven. In het begin van de achttiende eeuw ten slotte
werd zelfs een soort politie ingesteld die door het proeven van bier de gang van
zaken in de brouwerijen in het oog hield.
De hiervoor genoemde bepalingen werden vaak overtreden en de ‘bierpolitie’
was zeker niet vrij van corruptie. De overheidsbemoeienis echter en het feit dat
Beieren zich in tegenstelling tot Noord- en Midden-Duitsland betrekkelijk ongehinderd
door oorlogen en epidemieën kon ontwikkelen, waren waarschijnlijk de voornaamste
redenen dat de brouwnijverheid in dit vorstendom tot bloei kon komen. De
concurrentie in de achttiende eeuw van thee, koffie en brandewijn was hier kennelijk
minder dan elders in staat de sterke positie van het bier fundamenteel aan te tasten.
De produktie van witte wijn, in Beieren een veel gebruikte drank, was ontoereikend
om de vraag te dekken. Verschillende bronnen melden dan ook dat de bierbereiding
de belangrijkste tak van de Beierse nijverheid was aan het eind van de achttiende
41.
en het begin van de negentiende eeuw.
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Het Beierse brouwbedrijf kreeg in de periode tussen 1820 en 1840 van twee zijden
belangrijke impulsen. In de eerste plaats begonnen enkele particulieren en
instellingen, zoals bijvoorbeeld de Polytechnische School in München, met het geven
van lezingen en cursussen over de bierbereiding. In 1868 hadden al ruim duizend
cursisten gebruik gemaakt van deze opleidingen, waaraan eveneens door enkele
grote brouwerijen werd meegewerkt. Van de cursisten was een kwart buitenlander
en bijna 300 waren afkomstig uit Noord-Duitsland.
Een tweede initiatief werd ontplooid door de Münchener brouwer Gabriël
Sedlmayer, die in 1832 samen met twee Beierse collega's en de Weense brouwer
Anton Dreher een bezoek van enkele maanden aan Engeland en Schotland bracht.
Het doel van de reis was om zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen die
zich daar in de brouwnijverheid hadden voorgedaan. Ook in Beieren en Oostenrijk
golden toen namelijk de Britse brouwerijen door de grote produktie, de hoge graad
van mechanisatie en de constante kwaliteit van het bier als superieur aan de eigen
nijverheid.
Sedlmayer was een telg uit een bekende brouwersfamilie en had aan de
universiteit van Berlijn een scheikundige opleiding gevolgd. Onder de indruk van
zijn buitenlandse reiservaringen, introduceerde hij een groot aantal vernieuwingen
toen hij enkele jaren later de leiding van het familiebedrijf, de bekende
Spatenbrauerei, overnam. Zo werd in zijn onderneming in 1846 een stoommachine
geplaatst voor het roeren van de wort, een van de eerste in zijn soort in de Beierse
biernijverheid. Gabriël Sedlmayer en andere Engelandgangers propageerden verder
de toepassing van de thermometer en de saccharometer en het gebruik van een
andere kiemmethode. In de jaren zestig werkten in Beieren vrijwel alle grotere
brouwerijen met stoomkracht.
De Beierse brouwers gingen overigens geen bovengistende Engelse biersoorten
brouwen: zij bleven in hoofdzaak werken met ondergisting. In de jaren dertig en
veertig ging men daarbij steeds meer ijs gebruiken om ook buiten de wettelijk
toegestane periode bier te kunnen brouwen, wat de overheid oogluikend toestond.
Men kon hierbij profiteren van de rotsige bodemgesteldheid in de streek, die het
mogelijk maakte om in grotten en gegraven kelders koelruimten aan te leggen. Met
in de winter verzameld natuurijs werden die kelders in de zomermaanden extra
gekoeld. Vanaf het eind van de jaren vijftig werd het natuurijs dat bij de produktie
en de rijping werd gebruikt, geleidelijk vervangen door machinaal vervaardigd ijs.
Sommige kleinere brouwerijen bleven echter tot ver in de twintigste eeuw natuurijs
gebruiken bij het brouwen.
Voor de export van bier uit Beieren en omgeving
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Op dit schilderij van industrieschilder Herman Heyenbrock bepaalt de geuniformeerde
belastingambtenaar met de saccharometer het stamwortgehalte. Aan de hand hiervan kan
hij berekenen hoeveel bier van een bepaalde soort ervan kan worden gebrouwen. Het
schilderij van Heijenbrock dateert van ca. 1920.
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waren de aanleg van de spoorwegen en de verbetering van de mogelijkheden van
vervoer over water van groot belang. In de jaren veertig en vijftig werd hard gewerkt
aan een spoorwegnet, waardoor het in 1856 mogelijk was rechtstreeks uit München
42.
naar Amsterdam te reizen. In het zelfde jaar voltooide men het Donau-Mainkanaal.
In 1850 importeerde Nederland 1.280 hectoliter bier uit Duitsland. Vijf jaar later
was dit 6.160 hectoliter, een hoeveelheid die in 1860 was verdubbeld tot 12.340
hectoliter voornamelijk Beiers bier. In 1865 was de import uit Duitsland nog iets
gestegen tot 14.800 hectoliter om daarna voor de rest van de jaren zestig en zeventig
43.
te verminderen tot rond de 8.000 à 9.000 hectoliter per jaar. De terugval werd
vrijwel zeker vooral veroorzaakt door de toenemende binnenlandse produktie van
ondergistend bier, dat kwalitatief kon concurreren met het oorspronkelijke Beierse
produkt.

De accijnskwestie
Het bier uit Beieren stond in Nederland al vroeg goed bekend. Ook de dichter Piet
Paaltjens (pseudoniem van François Haverschmidt) wijdde er in het begin van de
44.
jaren vijftig enkele lovende woorden aan. De Leidse studenten zouden enthousiast
worden
‘voor wat goed is en wellicht zo fier
voor waarheid en wijn en vrouwen
voor vrijheid en Beijersch bier.’

Ongeveer vanaf het midden van de jaren veertig probeerden brouwers dan ook om
in ons land eveneens ‘naar de Beijersche wijze bewerkt bier’ te brouwen. Er moeten
‘Beijersche brouwerijen’ in Groningen, Arnhem en enkele plaatsen in Noord-Brabant
45.
zijn geweest, maar echt goed lukken wilde het niet. Behalve enige ervaring met
deze werkwijze, was immers de temperatuur van belang. Die moest op één of andere
manier voldoende laag worden gehouden voor ondergisting, hetzij met ijs of sneeuw,
hetzij door lage buitentemperaturen. Een bijna onoverkomelijke hinderpaal voor een
goed en betaalbaar produkt was echter de wijze waarop in Nederland belasting op
het bier werd geheven.
Sinds 1816 werd de bieraccijns niet geheven op de door de brouwer
geproduceerde hoeveelheid bier, maar op de inhoud van de werkkuip. Vooral op
aandringen van de brouwers uit de zuidelijke (later Belgische) provincies handhaafde
46.
men dit principe bij een herziening van het belastingstelsel zes jaar later.
Hier en in Brabant en Limburg werd veel licht bier voor de dagelijkse consumptie
gebrouwen. De belastingheffing op de inhoud van de werkkuip was voor deze
brouwers voordelig. In de kuip werd dan namelijk zoveel mogelijk moutmeel gedaan,
waarna er wel zes of zeven brouwsels van werden getrokken. De kwaliteit van de
laatste brouwsels was meestal zeer matig. Vooral in enkele grotere brouwerijen in
het westen van het land werd met één of op zijn hoogst twee à drie brouwsels per
brouwkuipvulling zwaarder bier gebrouwen, dat bijvoorbeeld in kwaliteit kon
concurreren met het uit Duitsland en Engeland ingevoerde bier en dat tevens geschikt
was voor export naar de koloniën. Voor deze brouwers was de accijnsheffing per
brouwkuip in elk geval nadeliger dan voor hun zuidelijke collega's.
47.
Een algemeen nadeel van de accijnswet van 1822 was het grote aantal
voorschriften en bepalingen waarmee het gehele brouwproces was omgeven. Als
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een brouwer met een nieuw brouwsel begon, moest hij dat de dag tevoren vóór een
bepaalde tijd schriftelijk aan de belastingambtenaar melden. Hij diende in zijn brief
precies de tijden aan te geven waarop elke volgende fase van het brouwen aanving
en wanneer het werk zou worden beëindigd. Langer dan een bepaalde, van de
omvang van de brouwkuip afhankelijke maximumtijd, mocht het gehele brouwproces
niet duren. Van 1 april tot 1 oktober moest tussen vier en twaalf uur met brouwen
worden begonnen. Van 1 oktober tot 1 april lagen die tijden op zes uur en twaalf
uur.
De bedoeling van al deze regels was om belastingontduiking tegen te gaan en
daar slaagde men vermoedelijk wel in. Maar een nevenresultaat was dat de
biernijverheid ernstig in haar ontplooiingsmogelijkheden werd belemmerd. De kwaliteit
van veel van in ons land gebrouwen bier was, als we tijdgenoten mogen geloven,
48.
onder andere daarom slecht.
In de loop der jaren veertig werd herhaaldelijk gepleit voor een wijziging in de
belastingheffing op het bier. Een belangrijk woordvoerder hierbij was de Haagse
brouwer B.M. Perk, die in 1854 een brochure over de zaak publiceerde. Hierin drong
hij aan op een verandering in het accijnsstelsel, zodat niet langer het werktuig (de
kuip), maar evenals in veel andere landen de grondstof (mout) als basis voor de
berekening zou worden genomen.
Om bijvoorbeeld goed ondergistend Beiers bier te brouwen, zou - naast de lage
temperatuur bij de gisting - het beslag op een andere manier moeten

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

190
worden verwarmd. In Beieren werd twee of driemaal een gedeelte van het beslag
afzonderlijk gekookt en na elke koking werd de inhoud naar de werkkuip
teruggepompt. Dit gebeurde om het beslag in fasen op de juiste temperatuur te
kunnen brengen. Deze vrij omslachtige manier van werken, die alleen in wat grotere
bedrijven kon worden toegepast, had onder meer als voordeel dat het brouwproces
geleidelijker en vollediger verliep, terwijl het tevens mogelijk was het brouwsel een
voor de brouwerij karakteristieke smaak te geven. Volgens de wet van 1822 moest
echter in Nederland over elke (gedeeltelijke) nieuwe vulling van de werkkuip belasting
worden betaald. Het resultaat was, dat de brouwer die werkelijk volgens de regels
van de kunst ondergistend wilde brouwen, voor dezelfde hoeveelheid gebruikt
gerstemeel als bij een bovengistend brouwsel wel 50% meer belasting moest
49.
betalen.
Naar aanleiding van plannen om een ‘Beijersche Stoombierbrouwerij’ op te richten,
kwam Perk in 1858 op de zaak terug. Wanneer de wet van 1822 werd gewijzigd,
zouden de Nederlandse brouwers uitstekend in staat zijn met Engeland en Beieren
te concurreren, stelde hij in een uitvoerige prospectus. Hij, Perk, had vanaf 1845
Beiers en later ook Engels bier gemaakt. De wet had hem echter steeds belet
‘daaraan de eigenaardige smaak te geven die er aan behoort, doordien zij verbiedt
50.
in mijn brouwerij de werkzaamheden te leiden zoo als dat elders plaats heeft.’
Perk en medestanders kwamen met hun verzoeken om versoepeling van de
accijnswet precies in een periode dat algehele accijnsafschaffing op eerste
levensbehoeften door de regering ter discussie werd gesteld. In 1856 was de accijns
op het gemaal al verdwenen, die op vlees en steenkolen werd ook overwogen.
Verder kwamen parlement en de opeenvolgende ministers van Financiën tot de
overtuiging dat de accijnswetten zoals die in 1816 en de jaren twintig waren
opgesteld, achterhaald waren. Het was dus ook zeker niet de bedoeling om brouwers
te hinderen in de ‘vooruitgang hunner nijverheid’, verzekerde de regering. De
verzoeken die een aantal brouwers in 1855 indienden, hadden betrekking op ‘eene
nieuwe wijze van brouwen, welke in andere staten was ingevoerd en welke men
meende dat ook hier te lande met voordeel, zoowel van brouwer als verbruiker,
51.
zoude kunnen worden toegepast.’
Het verbruikers-belang was een hoogst belangrijk argument, want goed en
goedkoop bier zou wellicht betekenen dat bier de zo gehate jenever met succes
zou verdringen. Helaas kwam het wetsontwerp niet door de Kamer, omdat het
gecombineerd was met de accijns op azijn. Amendementen op dat stuk van het
52.
ontwerp maakten dat de Minister het voorstel als geheel terugtrok. Daarna bleef
het tien jaar stil aan brouwerszij de. In die tussentijd kwam het Ministerie van
Financiën waarschijnlijk wel tegemoet aan verzoeken van individuele brouwers die
om (tijdelijke) ontheffingen vroegen. Dankzij zulke ‘administratieve voorschriften,
tot welker uitvaardiging de Regering waarschijnlijk geene bevoegdheid bezat’, kon
er toch Beiers bier gebrouwen worden, maar de brouwer moest er in alle geval meer
53.
accijns voor afdragen dan voor gewoon bier. In 1867 kwam er een nieuw voorstel
tot herziening van de bieraccijns in het parlement. De Commissie van Rapporteurs
merkte in haar verslag enigszins gepikeerd op, dat de regering zich nu wel erg had
laten leiden door een ongeduldige groep ondernemers. Immers, het probleem was
al jaren geleden onderkend, maar
‘...eerst thans, nu zich in de hoofdstad des Rijks eene magtige
vennootschap gevormd heeft, die de Beijersche manier van brouwen op
groote schaal wenscht toe te passen, doet de Regeering het voorstel om
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de wetgeving ten aanzien van bieraccijns aanzienlijk te verbeteren. Daarbij
mag niet worden uit het oog verloren, dat de Nederlandsche
Beijersch-bierbrouwerij sedert twee jaren in aanbouw was en [dat] de
bestuurders der vennootschap, die wisten dat de fabriek niet kon worden
in werking gebragt wanneer de wet van den 5 den Augustus 1822 niet
was gewijzigd, het oogenblik der voltooijing rustig hebben afgewacht,
54.
alvorens het verzoek tot wijziging dier wet aan de Regering te doen.’
Ondanks deze kanttekening werd de herziene wet aangenomen. Vanaf dat moment
kon de brouwer kiezen voor een heffing van de accijns op basis van de inhoud van
de werkkuip of van de gebruikte hoeveelheid mout. Bij deze regeling was rekening
gehouden met de belangen van beide partijen, die nu naar keuze onder- of
bovengistend konden brouwen. Door het instellen van een bepaalde minimum
inhoud van de werkkuip konden slechts de kleinste brouwers zich benadeeld voelen.
Zij hadden nu de keus hun (part time) bedrijf te staken of een grotere werkkuip aan
te schaffen. Na een proefperiode werd de kwestie vier jaar later langs deze lijnen
meer definitief geregeld.
In de jaren zestig verhoogde de regering verder enkele malen de accijns op
gedistilleerd, van ƒ 22 per hectoliter in 1862 via ƒ 35 naar ƒ 50 drie jaar later. Per glas
55.
waren bier en jenever daarmee in de cafés vrijwel even duur. Helaas bleken de
verstokte jeneverdrinkers hierdoor niet te beïnvloeden, zodat weliswaar het
bierverbruik toenam dankzij het Beiers bier, maar ‘de drank’ als probleem bleef
voortbestaan.
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Een affiche van de Haagse Zuid-Hollandse Bierbrouwerij, ongeveer 1890. Dit bedrijf werd
in 1880 opgericht door de uit Westfalen afkomstige Louis Kirchmann, die voordien ondermeer
in brouwerijen te Deventer en Almelo had gewerkt.
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De maatregelen op belastinggebied hadden wel als resultaat dat de grote
Nederlandse bierbrouwerijen aan het eind van de jaren zestig in staat waren met
goede produkten te concurren met zowel de binnenlandse jenever als de
buitenlandse bieren.

Smaak en kwaliteit
Wat bepaalde nu het succes van het ondergistende bier? Dat was vooral de althans
in Nederland vaak zeer matige kwaliteit van de bovengistende bieren. De Utrechtse
hoogleraar G.J. Mulder besteedde hieraan in zijn al eerder genoemde, uit 1857
daterende boek Het bier scheikundig beschouwd uitvoerig aandacht. Op die kwaliteit
bestond veel kritiek en Mulder had onderzocht wat daar de oorzaken van waren.
Volgens hem lag het niet aan de samenstelling van de grondstoffen en ook niet aan
de capaciteiten van de brouwers. Hij signaleerde drie ‘hoedanigheden, waardoor
vele Nederlandsche bieren niet gewaardeerd zijn.’
In de eerste plaats was het bier door onvoldoende filtering niet helder. Er zweefden
allerlei van het brouwproces afkomstige deeltjes vaste stof in, die het geheel weinig
aantrekkelijk om te zien maakten. Mulder merkte daarover op dat deze ‘hoedanigheid’
niet ‘ligt ter zijde’ gesteld mocht worden. ‘Troebel eten hindert ons niet; maar troebele
dranken, zoo zij helder kunnen zijn, zijn elk mensch onaangenaam. Een heldere
drank wekt vertrouwen op van deugdelijkheid naar zijn aard.’
Een tweede nadeel van het Nederlandse bier was volgens de hoogleraar de
slechte houdbaarheid. Wanneer men een glas ‘belegen’, dat wil zeggen enige tijd
gerijpt bier bestelde moest men zich haasten om het leeg te drinken, ‘om niet eene
menigte afgezette gist te moeten drinken....’ Wanneer men echter ‘versche bieren
van het vat’ dronk, ‘zoo missen zij alles, wat aangenaam is; water is dan voor den
56.
smaak veel beter’, meende Mulder.
De oorzaak van dit gebrek aan houdbaarheid was, in weerwil van Mulders
waarderende woorden over de capaciteiten van de brouwers, waarschijnlijk toch
de gebrekkige bereidingswijze van veel bovengistende bieren. Zoals gezegd lette
men daarbij in verband met de accijnsheffing vaak meer op de gebrouwen
hoeveelheid dan op de kwaliteit van de drank.
Als laatste bezwaar tegen het Nederlandse bier noemde Mulder het gebrek aan
smakelijkheid. Nu valt over een begrip als smaak natuurlijk al op voorhand heel wat
te twisten, maar uit het vervolg kan worden opgemaakt dat hij dat eigenlijk niet
bedoelde. Mulder had het voornamelijk over een andere zaak, die overigens nauw
met de smaak samenhing, en wel de grote variatie in bovengistende bieren. ‘Onze
bieren zijn meest voor elke plaats eigenaardig, niet in deugdelijkheid, maar in het
bezit van een smaak, die nu eenmaal door de verbruikers ter plaatse wordt gewild,
maar door hen, welke er niet aan gewoon zijn, meestal niet wordt begeerd’, zo stelde
57.
hij.
Deze (te) grote variatie in bieren en de daarbij behorende smaakverschillen hingen
natuurlijk nauw samen met de structuur van de biernijverheid in Nederland, waarbij
vooral in Brabant en Limburg maar ook wel elders een groot aantal kleine tot zeer
kleine brouwerijen bestond, die ieder hun ‘eigen’ bier brouwden. Die eigenheid was
mogelijk ook een middel om klanten te binden en hooggistend bier leende zich goed
58.
voor het toepassen van deze smaakvariaties. Wat kon het ondergistende bier daar
tegenover stellen?
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Het had in de eerste plaats al de eigenschappen die het bovengistende
Nederlandse bier miste. Het was een heldere, niet door zwevende mout- of
gistdeeltjes vertroebelde drank met een over het algemeen pittige hopsmaak.
Ondergistend bier was door de gecompliceerdere, bij lagere temperaturen
uitgevoerde en meer tijdvergende bereidingswijze beter bestand tegen bederf dan
het hooggistende bier en het kon ook beter worden vervoerd. De kwaliteit van
laaggistend bier was bovendien vrij constant. Wie een glas Münchener, Dortmunder
of Pilsener bestelde wist wat hij voorgezet zou krijgen.
Een andere, vooral psychologische factor was waarschijnlijk eveneens van belang.
Ondergistend bier was duurder dan bovengistend bier en stond bekend als
‘heerenbier’, de hooggistende variant werd vaak ‘werkmansbier’ genoemd. Het ligt
voor de hand dat van dit wat duurdere en kwalitatief betere produkt een zekere
aantrekkingskracht uitging toen in de jaren zestig en zeventig het welvaartspeil ging
stijgen. Het Beierse bier werd een modedrank en dat zal waarschijnlijk in niet geringe
mate hebben bijgedragen aan het succes van het produkt.
Het aanvankelijk veelal met de algemene benaming ‘Beijersch’ aangeduide
ondergistende bier, telde overigens een aantal ondersoorten die hun naam meestal
ontleenden aan plaatsen in Duitsland en in Bohemen en Moravië. In de jaren vijftig
van de negentiende eeuw mocht kennelijk het Kitzinger bier zich in een grote
populariteit verheugen. Maar al spoedig werd deze soort verdrongen door het
Münchener. Dit was een donkerbruin moutbier met een vrij laag alcoholgehalte.
Ook het wat sterkere Dortmunder werd aan het eind van de negentiende eeuw veel
gedronken. In de jaren negentig begon het licht gekleurde en vrij sterk gehopte
Pilsener bier zijn opmars. Dit bier, dat een alcoholpercentage heeft van 4,5 à 5%,
werd ongeveer vijftig jaar daarvoor voor het eerst gebrouwen in de toen nog tot het
Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk behorende en nu Tsjechische stad Pilsen.
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Het personeel van de Gulpener Bierbrouwerij rond 1890 op de binnenplaats van het bedrijf.

Boven- en ondergistend bier werden tot het begin van deze eeuw naast elkaar
gedronken, waarbij wel het aandeel van het ondergistende bier geleidelijk toenam.
Van groot belang hierbij was dat het prijsverschil tussen boven- en ondergistend
bier voortdurend terug liep. Bedroeg dit in Amsterdam in de jaren tachtig voor
grootverbruikers nog ongeveer 4 cent per liter, tien jaar later was dit verschil terug
gebracht tot ruim 1 cent. Deze prijsdaling van het ondergistende bier werd deels
veroorzaakt door de verbeterde produktiemethoden, waarbij vooral de koeltechniek
een hoofdrol speelde, deels ook door het feit dat verscheidene grote ondergistende
brouwerijen, zoals bijvoorbeeld Heineken en Amstel, een goedkoper en minder
zware soort ondergistend bier met een wat lager alcoholpercentage op de markt
brachten, het zogeheten ‘Lager bier’. Daarmee richtten deze brouwerijen zich dus
vooral op de ‘werkende stand’ in de grote steden en men ging er ook het
59.
bovengistende bier in het zuiden mee beconcurreren.
De binnenlandse consumptie nam toe van 33,1 liter in de periode 1874/80 tot
34,6 liter per hoofd van de bevolking in 1881/90. Tezelfdertijd vonden de brouwers
voor hun bovengistende biersoorten een groeiende exportmogelijkheid - tussen
1881 en 1890 steeg die uitvoer van 16.000 tot 45.000 hectoliter. Aanvankelijk zullen
de traditioneel werkende brouwerijen daarom nog weinig last hebben gehad van
60.
hun expansieve ‘ondergistende’ collega's. Na 1910 nam echter de betekenis van
het bovengistende bier, waarvan de bereidingswijze in de grotere brouwerijen
ondermeer door de toepassing van de koeltechniek overigens een hele reeks
verbeteringen had ondergaan, snel af. Vooral jongeren kozen massaal voor het
heldere, van een forse schuimkraag voorziene Pilsener bier, dat de andere soorten
ondergistend bier, zoals het Münchener en het Dortmunder nu in snel tempo
verdrong. In Maastricht was het zo dat na de Eerste Wereldoorlog het drinken van
het bekende bovengistende Maastrichts-Oud ‘ten leste [werd] gezien als een
uitstervende gewoonte, een merkwaardige eigenschap van oudere mensen uit de
61.
volksklasse.’
In Nederland heeft het bovengistende bier zich waarschijnlijk het langst kunnen
handhaven op het platteland van Midden- en Oost-Brabant. In de Eerste
Wereldoorlog troffen niet-Brabantse militairen het tot hun verrassing nog volop aan
in de dorpscafés. Een andere aanwijzing is dat de brouwerij van de familie Swinkels
in het bij Helmond gelegen Lieshout pas in 1925 overschakelde op de produktie
van ondergistend bier. Het bedrijf nam bij die gelegenheid de naam Bavaria-brouwerij
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aan. Het ging hier toen overigens nog om een middelgrote onderneming, die alleen
voor de regionale markt werkte.
De overwegingen van de directie om ondergistend
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De nieuwbouw van de Heineken brouwerij te Amsterdam ca. 1867.

te gaan brouwen zijn door de geschiedschrijver van het bedrijf aan het eind van de
jaren dertig als volgt opgetekend. ‘Omstreeks deze tijd werd een toenemende vraag
naar duurdere biersoorten merkbaar. Vooral het zogenaamde “Pilsener” werd meer
en meer gevraagd. De vervaardiging van dit produkt was echter in de verouderde
brouwerij niet wel mogelijk. Met lede ogen zag men aan, dat zelfs eigen cafés
genoodzaakt waren dit bier van concurrente brouwerijen te gaan kopen; men deed
het echter eerst schoorvoetend, later meer en meer. Dit deed de noodzakelijkheid
geboren worden om zich voortaan te gaan toeleggen op de bereiding van dit
veranderde biertype, het zogenaamde “ondergistend” bier.’
De in een nieuw gebouw gevestigde Bavaria-brouwerij was met deze
koerswijziging overigens net op tijd. Een jaar later werd het zogeheten Bierbesluit
1926 van kracht. Dat verbood het brouwen van de vaak kwalitatief slechte lichte
bieren, die soms allerlei chemische conserveringsmiddelen bevatten en het
bovengistend produkt uit Brabant inmiddels een slechte naam hadden bezorgd. ‘De
eerste slachtoffers vielen reeds spoedig. Vele vroegere brouwers waren genoodzaakt
hun bedrijf te staken en er werd naar een brouwerij omgezien, die houdbaar bier
62.
van het voorgeschreven minimum kon leveren,’ meldt Bavaria's geschiedschrijver.
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Het Beiers bier in Nederland
Afgezien van een aantal kleinere bedrijven, die in de jaren veertig en vijftig veelal
kortstondig en kennelijk zonder succes ‘Beijersch bier’ trachtten te brouwen, was
de Nederlandsche Beijersch Bierbrouwerij de eerste grote brouwerij in ons land die
volgens de ondergistende methode werkte. De geslaagde start van het bedrijf toonde
aan dat voor een succesvolle introductie van deze brouwwijze een samenhangend
geheel van vernieuwingen op financieel, technisch en leidinggevend terrein nodig
was.
De in Amsterdam gevestigde onderneming - de eerste NV in de brouwwereld werd in 1864 opgericht met een maatschappelijk kapitaal van ƒ 1.000.000, waarvan
voorlopig 500 aandelen à ƒ 1000 aan toonder werden uitgegeven. De aandeelhouders
waren vrijwel allen Nederlanders, waaronder nogal wat vertegenwoordigers van de
Amsterdamse hogere burgerij als de leden van de Provinciale Staten van
Noord-Holland mr. M.H. 's Jacobs, E.W. Cramerus, mr. H.J. Koenen, J. van Eik en
mr. F.T. Westerwoudt. Andere intekenaars waren onder andere de bankier J. Cahen,
de grootgrondbezitter jhr. J.P. Six, de koopman F.T. Trakranen, enkele leden van
de familie Borski, de fabrikant P.C. van Vlissingen, de Rotterdamse reder H. Veder
en last but not least de arts en stimulator van de Amsterdamse nijverheid dr. Samuel
Sarphati. De kennis van het ondergistend brouwen bij het nieuwe bedrijf berustte
63.
echter bij de Duitse directeur, de uit Neurenberg afkomstige H. Henninger.
De Koninklijke Nederlandsche Beijersch Bierbrouwerij begon in 1867, na de
wijziging van de accijnswetgeving met de produktie en was de eerste moderne
brouwerij in ons land. Het bedrijf werkte met een omvangrijk kapitaal en relatief
weinig arbeiders (ongeveer 50 in de jaren zeventig), maar met een voor de
biernijverheid groot stoomvermogen (een machine van 20 pk en twee ketels voor
verwarmingsdoeleinden). Opmerkelijk genoeg heeft de brouwerij slechts in de
beginperiode, toen men een zekere monopoliepositie had bij de produktie van
ondergistend bier in Nederland, met een goed financieel resultaat gewerkt. Het
eerste jaar werd zelfs een dividend van ƒ 130 per aandeel van ƒ 1000 uitgekeerd.
Daarna waren de resultaten matig. In 1927 is de Koninklijke Nederlandsche Beijersch
Bierbrouwerij geliquideerd. Als oorzaak van deze gang van zaken wordt genoemd
het onvermogen om voldoende kapitaal voor vernieuwingen aan te trekken, dit
64.
wellicht ten gevolge van een minder goed beheer van het bedrijf.
Een andere brouwer volgde spoedig het voorbeeld van de ‘Koninklijke’. Het was
Gerard Adriaan Heineken, de eigenaar van de bekende Amsterdamse brouwerij De
Hooiberg. Hij had dit bedrijf, dat al bij de toepassing van stoomkracht ter sprake is
gekomen, in 1863 voor ruim ƒ 80.000 gekocht. Heineken was toen pas 22 jaar en
had geen enkele ervaring in het brouwersvak. Hij koos voor deze tak van nijverheid
omdat er bij goed beheer grote winsten te maken waren.
De protestantse familie Heineken was afkomstig uit het Noordduitse Bremen, van
waaruit twee zoons rond 1750 naar Nederland vertrokken voor het volgen van een
theologische opleiding. Een van hen, Nicolaas, werd ten slotte hoogleraar in de
wijsbegeerte in Deventer. De ander, Didericus, vestigde zich als predikant in Elburg.
Een zoon van deze Didericus vertrok aan het eind van de achttiende eeuw naar
Amsterdam, waar hij een goed lopend exportbedrijf van boter en kaas stichtte. In
dit bedrijf was waarschijnlijk ook Gerard Adriaans vader Cornelis enige tijd werkzaam.
65.
Een jaar nadat zijn vader in 1862 overleed kocht Heineken jr. De Hooiberg. Hij
richtte deze brouwerij toen in voor de produktie van het bovengistende Engelse ale.
Dit bier was in de eerste plaats bedoeld voor de export, maar hiermee had men
geen succes. De binnenlandse afzet was echter boven verwachting, zodat toch
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goede resultaten werden geboekt. De Hooiberg moest echter in 1865 omzien naar
een nieuwe vestiging toen Nieuwe Zijds Voorburgwal gedempt zou worden. Heineken
ging zich in verband met de verplaatsing en daarmee opdoemende mogelijkheden
tot uitbreiding, oriënteren op de Duitse methoden van bierbereiding. Hij deed dit
waarschijnlijk onder invloed van de successen van het ‘Beijersche bier’ in ons land.
Het in het najaar van 1867 gestarte nieuwe bedrijf produceerde aanvankelijk nog
ale. Maar al na een half jaar reisde Heinekens procuratiehouder naar verschillende
Duitse steden om er brouwerijen en machinefabrieken te bezoeken voor de verdere
inrichting van de onderneming. Hij contracteerde er ook de Duitse brouwmeester
Wilhelm Feltmann jr., die voordien overigens al korte tijd in een brouwerij in Utrecht
66.
had gewerkt.
Feltmann, die in de Nederlandse brouwwereld een belangrijke rol als stimulator
van vernieuwingen zou spelen, was bij zijn komst naar Heineken 22 jaar oud. Hij
was geboren in Ruhrort bij Duisburg, waar hij na een middelbare schoolopleiding
vanaf zijn zeventiende enige jaren in een brouwerij werkte. Na deze leerperiode
had hij, zoals in Duitsland gebruikelijk was, enige tijd rondgetrokken om zich bij
diverse brouwerijen in ondermeer Silezië, Bohemen en Frankfurt am Main verder
67.
te bekwamen. Feltmann, een zeer energieke maar verre van gemakkelijke man,
maakte ook voor Heineken nog een rondreis langs een aantal grote Duitse
brouwerijen. Tijdens die reis raakte hij goed bekend met onder andere Gabriël
Sedlmayer, de brouwer uit
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München en innovator op het gebied van de bierbereiding.
De ervaringen op de in de zomer van 1869 gehouden tentoonstelling in het Paleis
voor Volksvlijt zijn voor Heineken mogelijk het beslissende argument geweest om
over te schakelen op de produktie van ondergistend bier, waar hij voordien al ernstig
over had gedacht, zoals blijkt uit het aantrekken van Feltmann. Er was zelfs al
geëxperimenteerd met de vervaardiging van enkele ondergistende soorten zoals
het Dortmunder.
Vanaf begin 1870 ging Heineken & Co onder leiding van Feltmann en met
personeel dat voor de helft uit Duitsers bestond, over op de produktie van Beiers
bier. Het eerste jaar kon het bedrijf daarbij profiteren van het uitbreken van de
Frans-Duitse oorlog, die de export van bier uit Duitsland enige tijd ernstig
68.
belemmerde.
Heineken en de Koninklijke Nederlandsche Beijersch Bierbrouwerij bleven niet lang
de enige bedrijven die ondergistend bier brouwden. In februari 1870 kregen jhr. C.A.
de Pesters en W.E. Uhlenbroek van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
toestemming ‘tot het oprigten eener Beyerschebierbrouwerij, en het plaatsen van
eene stoommachine met ketel.....’ Ruim een maand later droegen zij de vergunning
69.
over aan de firma De Pesters, Kooy en Co. Deze firma trad op als
vertegenwoordiger van een groep ondernemers en bankiers, die de financiering
van het nieuwe bedrijf op zich had genomen. De in Amsterdam gevestigde Beijersche
Bierbrouwerij De Amstel, zoals de onderneming ging heten, begon haar
werkzaamheden in 1871.
In het najaar van het volgende jaar was het weer de beurt aan Heineken. Naar
aanleiding van plannen van de Rotterdamse brouwerij d'Oranjeboom om
ondergistend te gaan brouwen, deed Heineken aan directeur mr. W. Baartz het
voorstel om samen te werken. Baartz accepteerde dit voorstel en vervolgens werd
er een NV opgericht, waarin Heineken-Amsterdam werd ondergebracht, terwijl de
combinatie tevens een nieuwe brouwerij in Rotterdam ging exploiteren. De statuten
van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij NV (HBM), zoals de onderneming ging
heten, ontvingen begin 1873 koninklijke goedkeuring. De NV had een
aandelenkapitaal van ƒ 1.200.000, dat was verdeeld in 240 aandelen van ƒ 5000.
70.
G.A. Heineken en W. Baartz kregen hiervan respectievelijk 166 en 20 aandelen.
Heineken-Rotterdam, waar dus eveneens laaggistend werd gebrouwen, startte in
het voorjaar van 1874. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat de
introductie van de ondergistende methode niet alleen wat techniek betrof
veranderingen in de brouwnijverheid bracht, maar dat de nieuwe werkwijze ook op
financieel gebied de nodige gevolgen had. Geen enkele traditioneel bovengistend
werkende brouwerij in Nederland had in de jaren zeventig een kapitaal van meer
dan ƒ 100.000. De nieuwe ‘Beijersche’ brouwerijen startten vaak met investeringen
van meer dan een half miljoen. Deze bedragen had men in hoofdzaak nodig voor
de aankoop van stoommachines, koelinstallaties en het bouwen van grote
opslagkelders.
Voor de financiering werd vooral bij de grotere bedrijven vaak, maar niet altijd,
gekozen voor de NV-vorm. Na de Koninklijke Nederlandsche Beijersch Bierbrouwerij
en de HBM volgden ondermeer in 1882 de in Den Haag gevestigde Zuid-Hollandsche
Bierbrouwerij (ZHB), terwijl acht jaar later ook de Amstelbrouwerij een NV werd met
een kapitaal van ƒ 1.200.000. Van de ongeveer 540 brouwerijen die er in 1890 in
71.
Nederland waren, hadden er tien de NV-vorm.
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De opmars van de ondergisting
In de loop van de jaren zeventig en tachtig werden ook buiten het westen van het
land brouwerijen opgericht die met de ondergistende methode werkten. Soms waren
het net als Heineken bestaande bedrijven die overstapten, in andere gevallen waren
het nieuw-gestichte ondernemingen, zoals de Amstelbrouwerij. Een bedrijf van dit
tweede type was ook Ruttens Bierbrouwerij De Zwarte Ruiter in Maastricht, die
volgens sommige bronnen al direct bij de oprichting in 1871 ondergistend bier was
gaan brouwen. Om te rijpen werd het bier van De Zwarte Ruiter naar Duits voorbeeld
aanvankelijk ondergronds opgeslagen en wel in de grotten van de Sint Pietersberg,
72.
maar al spoedig kocht de brouwerij een koelmachine.
Met Duits kapitaal gingen in Limburg later nog enkele brouwerijen voor
ondergistend bier van start. Een voorbeeld van zo'n bedrijf was de Valkenburgse
brouwerij De Leeuw, die in 1886 werd opgericht als filiaal van een in Aken gevestigde
firma. De Leeuw richtte zich aanvankelijk op de export van Dortmunder bier naar
Indië, maar mede in verband met de toenemende concurrentie daar ging men
geleidelijk een steeds groter deel van de produktie in Limburg afzetten. Na de
73.
liquidatie van de Duitse hoofdvestiging in 1920 ging De Leeuw zelfstandig verder.
Ook in plaatsen als Amersfoort (Amerfoortsche-Beijersch - later Phoenix Bierbrouwerij, 1873), Utrecht, Almelo, Haarlem en Den Haag kwamen nieuwe
ondergistende brouwerijen tot stand. In Amsterdam, waar de biernijverheid toch al
zeer ruim was vertegenwoordigd, werden in de jaren tachtig nog twee grote
‘Beijersche’ brouwerijen, 't Haantje en de Deli Brouwerij, opgericht.
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In het zelfde tijdvak schakelden eveneens al bestaande bedrijven in onder andere
Deventer (de Davobrouwerij van B. en W.H. Cost Budde en Arnhem
(Stoombierbrouwerij De Kroon van Werthemann en Türstig) over op het brouwen
van ondergistend bier. Ook een gerenommeerd traditioneel bedrijf als De Gekroonde
Valk werd geconfronteerd met de veranderende gewoonten in smaak. In het
jaarverslag over 1882 stond voor het eerst vermeld dat ‘de concurrentie moeyelijk
74.
[is] tegen over de vele Duitsche bieren.’ Enkele jaren later ging De Gekroonde
Valk ook laaggistend bier brouwen. Om de diverse uitbreidingen te financieren werd
het bedrijf van de familie Van Vollenhoven in 1893 omgezet in een NV met een
aandelenkapitaal van ƒ 550.000. Opmerkelijk is dat een bij uitstek bierbrouwende
en bierdrinkende provincie als Noord-Brabant lang verstoken bleef van een groot,
met de ondergistende methode werkend bedrijf. Pas in de zomer van 1887 schakelde
de Bredase bierbrouwerij De Drie Hoefijzers over op produktie van ‘Beijersch’
(Pilsener en Dortmunder) bier. Het bedrijf was toen met 55 werknemers de grootste
75.
brouwerij van de provincie.
De voornaamste oorzaak van deze gang van zaken was evenals bij de trage en
beperkte introductie van stoommachines waarschijnlijk opnieuw te vinden in de
structuur van de biernijverheid in Brabant. De grote aantallen kleine brouwerijen
waren niet in staat op eigen kracht te investeren in vernieuwingen en tot
samenwerking kwam men al evenmin. Externe financiers lieten het, mogelijk
afgeschrikt door het ambachtelijk karakter van de bedrijfstak in de provincie,
eveneens afweten. Het resultaat was dat vooral na de Eerste Wereldoorlog, toen
het ondergistend gebrouwen bier de markt ook in Brabant in hoog tempo veroverde,
veel kleine brouwers het veld moesten ruimen.
Concluderend kan men zeggen dat de verbreiding van de ondergistende
brouwmethode in Nederland in de eerste plaats werd bepaald door de verandering
in smaak. Zoals in het gedicht van Piet Paaltjens doorklinkt, ondervond het ‘Beiersch
Bier’ eerst bij een deel van de maatschappelijke bovenlaag en later ook in bredere
kring grote waardering. De wettelijke belemmeringen om in eigen land op een
concurrerende wijze kwalitatief goed bier te brouwen, werden aan het eind van de
jaren zestig grotendeels opgeruimd. Hierna gingen in Amsterdam de eerste met de
laaggistende methode werkende bedrijven van start. Het waren voor die tijd ‘moderne’
bedrijven met een in verhouding tot de traditionele brouwerijen groot kapitaal, een
ver doorgevoerde mechanisatie en een relatief klein aantal arbeiders. Het succes
van de pioniers - de Koninklijke Nederlandsche Beijersch Bierbrouwerij, Heineken,
De Amstelbrouwerij en De Zwarte Ruiter - leidde spoedig tot navolging. Voor de
financiering van nieuwe ondernemingen met ondergisting richtte men vaak een
Naamloze Vennootschap op. Mede door het op de markt brengen van het zwakkere
en goedkopere ‘Lager bier’ was rond 1900 het pleit al grotendeels in het voordeel
van het ‘Beijersch’ bier beslecht. Ondanks de technische verbeteringen die enkele
grote brouwerijen, zoals d'Oranjeboom, bij de bereiding van bovengistend bier
doorvoerden en die vooral de houdbaarheid en helderheid ten goede kwamen, nam
de consumptie daarvan gestadig af.

Engeland als voorloper bij de temperatuurregeling
De eerste pogingen om door middel van kunstmatige temperatuurregeling het
brouwproces te beïnvloeden werden ondernomen in Groot-Brittannië. Aan het begin
van de jaren negentig van de achttiende eeuw werd aan de overheidsdienst die de
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levering van drank aan de marine verzorgde een plan voorgelegd om zowel in de
werkkuip als bij het gistingsproces via gebogen koperen pijpen koud water in de
kuipen rond te pompen. Hierdoor zou de temperatuur bij het beslagmaken en met
name tijdens het gisten beheerst kunnen worden en zou het mogelijk zijn bier te
brouwen in de warme zomermaanden. Dit laatste was voor de Engelse marine van
groot belang. Wanneer de vloot de haven binnenviel, moest direct worden
overgegaan tot bevoorrading, waarbij bier een voorname plaats innam.
Vanwege het risico van bederf werd echter in de periode van juni tot september
zo weinig mogelijk gebrouwen. Door de hogere temperaturen bestond dan namelijk
een grote kans dat het gistingsproces te heftig verliep, wat het bier slecht drinkbaar
maakte. Het gevolg van de zeer beperkte brouwactiviteiten in de zomer was dat er
76.
in de winter vaak onvoldoende bier voorradig was.
Het is niet geheel zeker dat dit voorstel om de temperatuur te beheersen ook in
de praktijk is getest.
Van de brouwers die over het plan om commentaar waren gevraagd, toonden
enkele zich enthousiast, maar andere wezen een dergelijk experiment af voornamelijk vanwege de hoge kosten. Geleidelijk werden echter de voordelen van
de temperatuurbeheersing in vooral het gistingsproces duidelijk. Aan het begin van
de negentiende eeuw was de toepassing van de boven beschreven koelapparatuur
dan ook algemeen gebruikelijk in de Engelse brouwerijen.
Peter Mathias, de geschiedschrijver van de Britse biernijverheid in de negentiende
eeuw, voegt aan zijn relaas toe dat het gebruik van deze eerste vormen van
temperatuurbeheersing bij het brouwproces niet de bereidingswijze van het bier
verander-
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77.

den. Hij noemt het ‘just a further mechanical aid to increase the flow of production’.
Het inzicht in het brouwproces werd er niet groter door, maar wel bestond nu de
mogelijkheid een belangrijk onderdeel van het brouwbedrijf zodanig te manipuleren,
dat het niet langer de oorzaak was van een groot aantal mislukte brouwsels. Anders
gezegd, met de toepassing van koelapparatuur was constantere produktie van bier
mogelijk.
In Beieren en aangrenzende gebieden werd vooral bij lage wintertemperaturen
ondergistend gebrouwen. In de jaren twintig van de negentiende eeuw begon men
ook de bieropslag te koelen. Om het bier tijdens het rijpingsproces op het vat van
bederf te vrijwaren, bouwden enkele grote brouwers omvangrijke, geheel of
half-onderaardse opslagruimtes. Deze kelders kregen nog weer iets later dubbele,
geïsoleerde wanden en de ruimte daartussen werd in de winter opgevuld met
natuurijs. Dit ijs haalde men uit vijvers, rivieren en meertjes in de streek zelf. Bij
zachte winters werd er ijs aangevoerd uit de nabij gelegen Alpen. Wanneer het in
de zomer niet al te heet werd, bleef het ijs tot de volgende winter en soms nog wel
langer in een goede conditie. De eerste aldus gekoelde kelder was die van de
Münchener brouwer Josef Pschorr, wiens opslagruimte een capaciteit van 40.000
hectoliter zou hebben gehad.
In de jaren veertig en vijftig werd de koeling van de kelders verbeterd door de
invoering van het zogeheten Brainardsysteem. Hierbij bouwde men boven de
bierkelders opslagruimten, die met ijs werden gevuld. De zware, koude lucht zakte
via openingen in de vloer naar beneden en zo werden de opslagof lagerkelders
extra afgekoeld. De koeling à la Brainard had echter evenals de andere
kelderkoelingsystemen het grote nadeel, dat smeltwater van het ijs de kelders kon
bereiken. De vaten kwamen in het water te liggen en gingen rotten of het vocht
veroorzaakte schimmels, die in menig geval het bier bedierven.
In dezelfde periode ging men er in Zuid-Duitsland meer en meer toe over om
natuurijs te gebruiken bij het brouwen zelf. Dit gebeurde op ongeveer de zelfde
manier als in Engeland, namelijk door ijskoud water via een koperen buizenstelsel
door de brouwen gistkuipen en het koelschip te laten circuleren.
Ook lieten brouwers wel met ijs gevulde, afgesloten platte bakken van blik in de
78.
kuipen drijven.
De nadelen van deze wijze van werken waren evident. Van een nauwkeurige
temperatuurregeling was geen sprake, de kansen op verontreinigingen tijdens het
brouwen, bijvoorbeeld wanneer een van de bakken met ijs kantelde of lek raakte,
waren groot. Het belangrijkste bezwaar was echter dat de toepassing van natuurijs
een kostbare affaire was. Grote ondergistend brouwende bedrijven in Beieren
hadden treinladingen vol ijs nodig, dat soms over vrij grote afstanden moest worden
aangevoerd. Voor deze bedrijven was ijs in de jaren vijftig, zestig en zeventig de
belangrijkste kostenpost. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, maar vooral in
Noorwegen, Canada en de Verenigde Staten bestond in die periode in de
wintermaanden een complete en arbeidsintensieve natuurijsindustrie die voor een
79.
belangrijk deel voor de biernijverheid werkte. In de loop van de jaren vijftig kwamen
de eerste koelmachines op de markt, die waren ontwikkeld door de Amerikaan
Gorrie en de Duitser Windhausen. Deze machines werkten met samengeperste
lucht; zij gebruikten echter veel energie en waren onpraktisch groot. De Fransman
Carré ontwierp rond 1860 machines die ijs produceerden via de verdamping van
de vloeistoffen (methyl)ether en ammoniak. De machines van Carré werkten volgens
het absorptieprincipe, en verbeterde versies werden vanaf het begin van de jaren
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zestig op bescheiden schaal in brouwerijen toegepast. Ze waren echter nog weinig
betrouwbaar en men zette ze vooral in bij een tijdelijk gebrek aan natuurijs.
In 1867 en 1871 publiceerde Tellier, eveneens een Fransman, twee boeken over
de toepassing van ammoniak bij de ijsbereiding en koeling van onder andere
brouwerijkelders. Vooral gebrek aan belangstelling bij de Franse brouwers stond
echter realisatie van zijn ideeën in de weg. De situatie was anders in Duitsland,
waar in het begin van de jaren zeventig dr. Carl Linde, een hoogleraar in de
theoretische werktuigbouwkunde aan de Münchener Polytechnische School, in twee
80.
artikelen een aantal verbeteringen in de koeltechniek voorstelde.
De artikelen trokken de aandacht van de Münchener brouwer Sedlmayer en zijn
Weense collega Deglmayer van de Dreherbrouwerij. Zij stelden Linde voor om zich
op hun kosten met het ontwerpen van koelmachines voor de brouwerijwereld te
gaan bezig houden. De hoogleraar accepteerde dit voorstel en zette op een
internationaal brouwerijcongres tijdens de Wereldtentoonstelling van 1873 in Wenen
zijn opvattingen over de voordelen van de machinale koeling boven het gebruik van
natuurijs uiteen. Naar aanleiding van zijn lezing namen ook enige andere
vooraanstaande brouwers, zoals Jacob C. Jacobsen van de Carlsbergbrouwerij uit
Kopenhagen en Feltmann van Heineken, contact met Linde op.
In 1875 voltooide Linde in de Spatenbrouwerij van Sedlmayer met succes een
prototype van zijn ijsmachine, die werkte volgens het compressiesysteem. Deze
machine was gebaseerd op de verdamping van methylether. Vanwege het
explosiegevaar ging Linde later toch eveneens over op ammoniak als koelmiddel.
Twee jaar na de proef met de machine in
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Het personeel van de Bredase brouwerij De Drie Hoefijzers geschaard rond de drie
directeuren Frans, Charles en Jan Smits. De foto werd in 1887 gemaakt ter gelegenheid
van de in gebruikneming van de nieuwe brouwerij, waar toen ook ondergistend bier kon
worden gebrouwen.

de Spatenbrouwerij lukte het hem om bij een filiaal van het bedrijf van Dreher in
Triëst, waar het vaak vochtig-warme klimaat het werken met de ondergistende
methode ernstig bemoeilijkte, zijn machine te combineren met een koelsysteem
voor de gistkelder. In de hoeken van deze ruimte was een aantal metalen buizen
bevestigd waardoor ijskoud water circuleerde. Door middel van een ventilator werd
81.
vervolgens de koele en droge lucht de kelder ingeblazen.
De grote doorbraak voor de koelmachines kwam echter in de jaren tachtig toen
Linde er in samenwerking met ondermeer Feltmann in slaagde een systeem van
buizenkoeling voor grote ruimtes te ontwerpen. Dit systeem werd het eerst toegepast
in gistkelders, maar al spoedig lukte het Linde om eveneens de opslagkelders
machinaal te koelen. De meeste brouwers aarzelden echter om hun kostbare
voorraden toe te vertrouwen aan feilbare machines. Pas na de zeer zachte winter
van 1884, toen veel Duitse brouwerijen voor grote bedragen natuurijs in Noorwegen
en Canada hadden moeten kopen, gingen zij massaal over op de aanleg van
koelsystemen voor de lagerruimten.
Lindes machines, die vanaf 1879 in een eigen fabriek te Wiesbaden werden
vervaardigd, verwierven een zeer sterke positie voor de koeling in brouwerijen. Van
groot belang hierbij was dat ze in tegenstelling tot de absorptiemachines van Carré
betrekkelijk probleemloos functioneerden en tevens over een veel grotere
koelcapaciteit beschikten. In 1884 werkten ruim 100 bedrijven in de biernijverheid
met een koelinstallatie van Linde. Zeven jaar later waren dat er al 445, die samen
82.
747 machines van de firma in gebruik hadden.

Koeling in de Nederlandse brouwerijen
De komst van koelmachines in de Nederlandse biernijverheid loopt parallel met de
start van bedrijven die ondergistend gingen brouwen. Bij deze methode vindt namelijk
o

de hoofdgisting plaats bij temperaturen van 5 tot 10 C. Zonder de toepassing van
koelapparatuur is de ondergisting bij ons milde klimaat vrijwel onmogelijk.
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Over de wijze waarop de eerste grote laaggistende brouwerij in Nederland, de
Koninklijke Nederlandsche Beijersch Bierbrouwerij, vanaf 1867 te werk ging is geen
exacte informatie bewaard gebleven. Maar evenals in Duitsland zal men waarschijnlijk
een combinatie van machinaal vervaardigd en natuurijs hebben gebruikt. Deze
combinatie werd na enige jaren ook toegepast bij Heineken, die in 1870 als tweede
brouwerij ‘Beijersch’ bier ging maken. De eerste jaren gebruikte men natuurijs dat
in goede, dat wil zeggen strenge winters uit enkele Am-
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De ijsindustrie in Noorwegen rond 1880. Het ijs werd uit de gletschers gehakt en gezaagd
en via glijgoten naar de fjorden getransporteerd, waarna het voor verder vervoer met bootjes
naar een groter schip werd gebracht.

sterdamse grachten en het Buiten-IJ werd gehaald. Meestal echter was de
hoeveelheid ‘inlandsch ijs’ onvoldoende en diende ijs uit Noorwegen te worden
bijbesteld. Voor het een zowel als het ander moesten het nodige organisatievermogen
en geld voorhanden zijn om alles in goede banen te leiden. Voor het grachtenijs
sloot men, na verkregen toestemming van de gemeente, een contract af met een
of meer aannemers die moesten zorgen ‘dat zij telkens wanneer een nieuwe vorst
begon, des morgens om 9 uur met minstens twaalf man aan de brouwerij waren,
welke ploeg des middags tegen één uur tot minstens honderd man versterkt moest
zijn, ten einde kelder en ijshuizen vol te stampen.....’ Dit alles diende zo snel mogelijk
te gebeuren, want wanneer een winterzonnetje doorbrak kon het gebeuren, dat het
ijs in de wagons of schuiten wegdooide voor het goed en wel opgeslagen was.
Met het ijs uit Noorwegen was het probleem, dat bij deze handel slechts een
beperkt aantal ondernemers actief was. Zij maakten hiervan gebruik om, althans
naar de mening van de brouwers, veel te hoge prijzen te vragen. Het ‘Noorsche ijs’
was aanvankelijk gemiddeld ongeveer vier à vijf maal zo duur als het ‘inlandsche
ijs’. Zoals van de Koninklijke Nederlandsche Beijersch Bierbrouwerij bekend is, kon
een zachte winter de resultaten zeer nadelig beïnvloeden. In 1872 moest dit bedrijf
‘6 scheepsen 3 stoombootladingen, tezamen 4100 ton’ uit ‘het Noorden’ laten komen.
Deze aankoop werkte ‘zeer ongunstig op het financiële resultaat dezer Brouwerij,’
83.
meldde het jaarverslag van de Amsterdamse Kamer van Koophandel.
Waarschijnlijk heeft Heineken eveneens te lijden gehad van de zachte winter van
1872, want in de herfst van het jaar daarop kocht de brouwerij voor de fabriek in
Amsterdam een koelmachine van het verbeterde type-Carré. Het apparaat was
gemaakt bij het Duitse bedrijf Vaass und Littmann te Halle a/d Saale. In Nederland
werden toen nog geen koelmachines gefabriceerd. Daarmee zou de Bossche
onderneming Grasso pas aan het eind van de negentiende eeuw beginnen. Het
gekochte apparaat werd ingezet om het zogeheten fabrieksijs te maken, dat wilde
zeggen het ijs dat de brouwer nodig had bij het directe brouwproces. Voor het stokijs,
dat was het ijs dat men gebruikte om de temperatuur in de lagerkelders laag te
houden, bleven de brouwerijen, zoals beschreven voor Duitsland, aangewezen op
natuurprodukten.
De Carré-machine was aanvankelijk zo'n succes dat Heineken besloot om voor
het nieuwe bedrijf in
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Rotterdam ook een dergelijk apparaat aan te schaffen. Het werd in 1874 voor ƒ
16.000 gekocht, eveneens bij Vaass und Littmann. In de Rotterdamse brouwerij
had men bovendien - een noviteit voor Nederland - het Brainard-systeem voor de
84.
koeling van de kelders aangelegd.
Heineken had de volgende prijsberekening gemaakt:
1000 kilo natuurijs voor
fabrieksdoeleinden

ƒ 4,80

1000 kilo Noors ijs voor
fabrieksdoeleinden

ƒ 20,00

1000 kilo machineijs voor
fabrieksdoeleinden

ƒ 5,00

Op grond van deze calculatie meende het bedrijf, dat het mogelijk was de
investering in de ijsmachine binnen een jaar terug te verdienen. Maar dat viel lelijk
tegen. Vooral bij warm weer werkte het apparaat niet naar behoren. Dat kwam
voornamelijk omdat dan het grachtwater dat bij de koeling werd gebruikt, een te
hoge temperatuur had en bovendien brak en ernstig vervuild was. Het rendement
was derhalve veel lager dan voorzien. Verder kwamen er zowel in Amsterdam als
Rotterdam voortdurend mechanische storingen voor. Door een constructiefout
ontplofte in Amsterdam zelfs eenmaal de ammoniakketel. Er vielen geen slachtoffers,
maar omdat de brouwerij in Rotterdam juist kampte met een verstopping in een
koelslang, moest voor veel geld elders ijs worden gekocht.
Feltmann, die toen in Rotterdam directeur was maar tevens voor Amsterdam
optrad als technisch adviseur, vernam dan ook in de zomer van 1879 met opluchting
dat de koelmachines van Linde het stadium van experimenten achter de rug hadden.
Via zijn contacten in de Duitse brouwwereld was hij goed op de hoogte van de gang
van zaken daar. In het najaar vertrok hij naar Kopenhagen om in de
Carlsbergbrouwerij van zijn zakenrelatie, de Deense brouwer Jacobsen, twee daar
geplaatste Linde-machines no. V - het eerste in serie vervaardigde type - in de
praktijk te kunnen bekijken. Hij bleef er acht dagen en keerde enthousiast terug. Bij
enkele volgende bezoeken nam dit enthousiasme alleen maar toe. ‘Die beiden Linde
Maschinen arbeiten brillant in Copenhagen,’ schreef hij na zo'n bezoek aan zijn
85.
vriend Sedlmayer.
In de Carlsbergbrouwerij maakte Feltmann eveneens kennis met het daar
toegepaste systeem om de gistkelders te koelen. Hierbij gebruikte men vermoedelijk
net als in Triëst een in de hoeken bevestigd en door ijswater gekoeld metalen
element in combinatie met een ventilator, die de koude lucht door de kelders blies.
Deze wijze van werken vond Feltmann, waarschijnlijk in verband met de isolatie,
toch minder geschikt en in samenwerking met Linde ontwierp hij een koelsysteem
voor de gistkelders in Rotterdam, dat was gebaseerd op aan de zoldering bevestigde
o

buizen. Hierdoor liet men een zoutoplossing met een temperatuur van min 3 à 4 C
circuleren. De temperatuur in de gistkelders bleef op deze wijze constant op 2 à 5
o

C boven nul. In het voorjaar van 1880 werd het systeem in de gistkelders in
Rotterdam aangebracht. Als koudebron gebruikte men overigens de aanwezige
Carré-machine van Vaass und Littmann.
Omdat deze laatste machines vooral wat betreft de ijsbereiding gebrekkig bleven
functioneren, stelde Feltmann eind 1880 de commissarissen van de Heineken NV
voor om over te gaan tot de aankoop van een Linde-machine voor de brouwerij in
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Amsterdam. In een uitvoerig rapport wezen de directieleden G.A. Heineken en H.F.
Hoyer, van de Amsterdamse vestiging, en Feltmann zelf op de garanties die Linde
persoonlijk voor een goede werking had gegeven. Voor de aankoop van de
koelmachine, een stoommachine en enkele ketels en de verbouwing werd een
bedrag begroot van ƒ 65.000. De werkelijke kosten zouden echter ƒ 21.000 hoger
86.
uitvallen.
De in het begin van 1881 geïnstalleerde Linde-no. v machine werkte het eerste
jaar uitstekend. Dat was ook wel nodig want om tot een lonende exploitatie te komen
had Feltmann contracten voor de levering van ijs afgesloten met onder meer boteren margarinefabrieken en vishandelaren. In het tweede en derde jaar echter traden
storingen op die wederom hoofdzakelijk werden veroorzaakt door de temperatuur
en kwaliteit van het grachtwater. Heineken kreeg bovendien te maken met de scherpe
concurrentie van handelaren in Noors ijs, die hun prijzen drastisch verminderden.
Later zouden ook ijsfabrieken zich aandienen als mededingers op de markt van
machinaal vervaardigd ijs. De concurrentiestrijd zou, althans in Amsterdam, pas in
de jaren negentig in het voordeel van de brouwerij worden beslecht, toen een grote
ijsfabriek de poorten moest sluiten.
Met het succes van de Linde-machines voor de biernijverheid had deze kwestie
echter betrekkelijk weinig te maken. De apparatuur maakte de brouwers in de eerste
plaats onafhankelijk van het dure natuurijs. Dit was vooral het geval toen in de jaren
tachtig eveneens de lagerkelders waar het bier moest rijpen, konden worden voorzien
van een systeem met buizenkoeling. Bij de ontwikkeling hiervan kon, zoals
beschreven, mede worden geprofiteerd van de ervaring van Feltmann bij de
87.
temperatuurregeling van de gistkelders in de Rotterdamse brouwerij. In het
bijzonder voor West- en Midden-Nederland was het van belang, dat niet langer dure
kelderruimten hoefden te worden gebruikt voor de opslag van ijs. De introductie van
de goed werkende koelmachines maakte het verder mogelijk de produktie van bier
belangrijk te vergroten, omdat de brouwerijen nu in principe continu konden wer-
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Een koelmachine zoals ontworpen door prof. Linde. Vooraan de door de stoommachine
aangedreven compressor, links het vrieslichaam en rechts de condensor.
De machines van Linde waren gebaseerd op het compressiesysteem. Hierbij worden in een
gesloten circuit een vloeistof met een laag kookpunt, zoals ammoniak, en de damp van die
vloeistof, rondgepompt. Bij lage temperatuur en druk laat men de vloeistof in een vrieslichaam
verdampen. De benodigde verdampingswarmte wordt aan de omgeving van het vrieslichaam
onttrokken. De damp wordt daarna door een compressor afgezogen en onder hoge druk
naar een condensor gevoerd, waar de damp onder warmteafgifte aan een koelmiddel,
bijvoorbeeld water, weer tot vloeistof condenseert. Via een ventiel, waarmee de druk wordt
verminderd, keert de vloeisof weer terug in het vrieslichaam. Een andere manier van koelen
is het absorptiesysteem. Hierbij maakt men gebruik van het verschijnsel dat sommige
vloeistoffen, zoals water, bepaalde koelmiddelen bij lage temperaturen absorberen en bij
hogere temperatuur weer afgeven. De in het vrieslichaam ontstane damp van het koelmiddel
wordt door de absorberende vloeistof opgenomen in een absorptievat, waar de aanvankelijk
verdunde oplossing wordt geconcentreerd en verdicht. De oplossing komt hierna in een
ruimte, waarin het koelmiddel door middel van een gasvlam of een andere warmtebron uit
de vloeistof wordt verdreven. Het koelmiddel wordt vervolgens in een condensor gekoeld
en geconcentreerd en treedt daarna in het vrieslichaam, waarmee de kringloop is gesloten.

ken. De kans op bedorven bier was immers belangrijk verminderd. Samenvattend
kan men zeggen dat de invoering van koelapparatuur het grootbedrijf in de
88.
biernijverheid mogelijk maakte.
Bij dit laatste moet dan echter wel worden opgemerkt dat dit slechts gold voor de
brouwers die over de financiële middelen konden beschikken om een koelmachine
aan te schaffen. Voor veel ambachtelijk werkende, meestal bovengistend brouwende
kleine ondernemers was dit niet weggelegd. De koelapparatuur heeft in de
Nederlandse brouwwereld dan ook een belangrijke rol gespeeld in het
concentratieproces dat na 1890 in deze bedrijfstak op gang kwam.
Dit kan mede worden geïllustreerd aan de hand van de volgende cijfers. Met een
bierconsumptie per hoofd van bevolking, die in de periode 1891-1905 opliep van
38 tot 41,6 liter om daarna weer te dalen tot 38,3 liter voor de jaren 1911-1915,
steeg de produktie echter van 1.820.000 hectoliter in de periode 1891-1895 tot
2.420.000 hectoliter in de jaren 1911-1915. Gemeten over het zelfde tijdvak nam
de uitvoer toe van 64.500 tot 97.400 hectoliter. De invoer was al die tijd slechts van
89.
beperkte betekenis en bedroeg gemiddeld ruim 34.000 hectoliter. Het gevolg van
de sterk toegenomen produktie in combinatie met een stagnerende afzet, die
onvoldoende werd gecompenseerd door de stijging van de export, was overproduktie.
Een resultaat van die gang van zaken was, dat in de periode 1890-1915 het aantal
brouwerijen verminderde van 543 tot ongeveer 420.
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Na de pioniers
De installatie van de Linde-machine in de Amsterdamse brouwerij van de Heineken's
Bierbrouwerij Maatschappij (HBM) en de aanleg van het koelsysteem in de gistkelder
in de Rotterdamse vestiging trok binnen de Nederlandse brouwwereld de nodige
aandacht. Feltmann ontving een groot aantal verzoeken om rondleidingen en
inlichtingen. Omdat hij zich evenals collega-brouwers als Sedlmayer en Jacobsen
op het standpunt stelde, dat de biernijverheid gebaat was met een zo groot mogelijk
openheid inzake technische verbeteringen, werkte hij hier aanvankelijk aan mee.
Toen het geven van inlichtingen al te veel tijd ging vergen, leidde Feltmann de
verzoeken echter door naar het bedrijf van Linde in Wiesbaden. De Amstelbrouwerij
liet begin 1882 eveneens een Linde-machine installeren. Heineken kocht voor de
Rotterdamse vestiging een klein jaar later een Linde-machine van het type VI. Dit
90.
was een verbeterde versie van de v, die ook een groter koelvermogen had.
Hoe belangrijk de ijsmachine voor de brouwerijen was blijkt uit het conflict dat
zich in de jaren 1883/1884 in de boezem van de HBM afspeelde. Bij de oprichting
van deze onderneming was afgesproken dat aandeelhouder Baartz in d'Oranjeboom
bovengistend zou blijven brouwen. In 1883 vernam de directie van de HBM dat hij
overwoog voor zijn brouwerij een Linde-ijsmachine aan te kopen. Dit kon niet anders
betekenen, meende de directie, dat Baartz het plan had om in d'Oranjeboom
eveneens ondergistend te gaan brouwen. De zaak werd in juli 1884 in een
gezamenlijke vergadering van directie
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en commissarissen besproken zonder dat een oplossing werd bereikt. d'Oranjeboom
schafte in 1885 wel een Linde-machine aan maar bleef tot rond 1908 in hoofdzaak
91.
bovengistend brouwen.
Zoals voordien in Engeland was aangetoond, waar al in 1877 een Linde-machine
in een Londense brouwerij in gebruik was genomen, had de toepassing van
koelapparatuur voor het brouwen van bovengistende biersoorten eveneens grote
voordelen. In bedrijven die volgens de hooggistingsmethode werkten, gebruikten
de brouwers de machines in de eerste plaats om de wort snel te laten afkoelen en
om het gistingsproces beter in de hand te kunnen houden. Op deze wijze kon verder
het bederven van brouwsels worden tegengegaan.
In de jaren negentig kwamen ook kleinere en goedkopere koelmachines op de
markt, die het voor middelgrote en kleinere brouwerijen mogelijk maakten
koude-apparatuur aan te schaffen. In een aantal gevallen waren dit overigens
machines van het verbeterde Carré-type, die een kleiner vermogen hadden. Zo
kocht de Limburgse brouwerij Brand rond 1905 een bij de firma C. Senssenbrenner
in Düsseldorf gemaakte koelmachine, die werkte volgens het absorptieprincipe. De
aankoop van deze machine viel ongeveer samen met de overgang van het bedrijf
92.
op de ondergistingsmethode.
De verspreiding van de koeltechniek in de biernijverheid is redelijk goed te traceren
aan de hand van een in 1908 door J.F.H. Koopman opgesteld overzicht. Koopman,
een in Delft opgeleid ingenieur die toen secretaris-penningmeester was van de
Nederlandsche Vereeniging voor Koeltechniek, stelde dit overzicht van alle op dat
moment in ons land en in Indië in gebruik zijnde ijs- en koelmachines op naar
aanleiding van het dat jaar in Parijs gehouden Eerste Internationale Congres over
Koude.
Uit Koopmans waarschijnlijk vrij nauwkeurige opgave blijkt dat 34 van de ongeveer
93.
440 toen nog bestaande brouwerijen in totaal 68 koelmachines in gebruik hadden.
Met andere woorden: dertig jaar na de introductie van deze techniek in ons land
beschikte slechts ongeveer 8% van de brouwerijen over een dergelijke machine.
Koopmans overzicht bevestigt nog eens het beeld van de Nederlandse
brouwnijverheid zoals dat eveneens uit de andere gegevens naar voren komt. De
grote bedrijven waren in het begin van deze eeuw geconcentreerd in Noord- en
Zuid-Holland. Van de overige provincies telden slechts Overijssel, Noord-Brabant
en Limburg nog enigermate mee. De brouwerijen in de rest van het land speelden
landelijk gezien geen rol van betekenis.
Uit het verslag blijkt verder dat het overgrote deel van de in de biernijverheid
gebruikte koelapparatuur, namelijk 43 van de 68 machines, was geleverd door de
fabriek van Linde in Wiesbaden. Van de

Tabel 6.4: brouwerijen met ijs- en koelmachines per provincie in 1908
met het aantal machines en het koelvermogen weergegeven in het
94.
geproduceerde aantal calorieën per uur
Provincie
Groningen

Aant. brouw.
1

Aant. mach.
2

Vermogen cal./uur
75.000

Overijssel

4

5

317.000

Gelderland

1

1

80.000

Utrecht

2

3

83.000
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N-Holland

7

21

2.940.000

Z-Holland

10

23

3.346.000

Zeeland

1

2

120.000

N-Brabant

5

7

338.000

Limburg

3

4

295.000

_____

_____

_____

_____

Totaal

34

68

7.594.000

resterende 25 machines was het merendeel eveneens afkomstig uit Duitse
bedrijven. Twee machines waren geleverd door de Franse fabriek van Lebrun en
95.
de Maastrichtse brouwerij De Zwarte Ruiter had een Amerikaanse koelmachine.
Samenvattend kan men zeggen dat de introductie van de koelapparatuur in de
Nederlandse brouwerijen in verschillende, overigens dicht op elkaar gelegen fasen
is verlopen. De eerste Carré-machines werden in de met de ondergistende methode
werkende bedrijven gebruikt bij het directe brouwproces als aanvulling op het in ons
land vaak schaarse en bij invoer dure natuurijs. Zodra dit technisch mogelijk bleek,
ging men de apparatuur eveneens toepassen bij het koelen van de gistkelders. Met
de door Linde ontwikkelde machines was het al snel daarna mogelijk ook de
opslagkelders te koelen. Voor de grote brouwerijen in het westen van het land was
dit van groot belang. Zij hoefden niet langer dure kelderruimte te gebruiken om ijs
op te slaan en kwamen nu al spoedig met het goedkopere zogeheten ‘Lager’ bier
op de markt om de bovengistend brouwende producenten tevens in prijs te kunnen
beconcurreren.
Voor de biernijverheid in Nederland is de invoering van de koelapparatuur in
meerdere opzichten van grote betekenis geweest. In de eerste plaats was het slechts
voor kapitaalkrachtige, grotere bedrijven mogelijk dergelijke machines aan te
schaffen. Met deze apparatuur konden zij zich ontwikkelen tot industriële
ondernemingen met een stabiel en van de weersomstandigheden onafhankelijk
produktieproces. Voor verreweg de meeste kleinere bedrijven was de aankoop van
een koelmachine zeker de eerste tijd veel te duur. De introductie en in hoofdzaak
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Een schematische weergave van de koeling van een kleine brouwerij met een machine van
Vaass und Littmann in Halle. Een dergelijk systeem, maar dan alleen voor de koeling van
de wort en de gistkelders, werd in 1880 geïnstalleerd in de brouwerij van Heineken in
Rotterdam. A is de ammoniakketel van de ijsmachine, B de condensor, C de gascilinder, D
de bak waarin het ijs wordt gemaakt, E de aanzuigcilinder voor de ammoniakdamp, F de
ammoniakpomp, G de koelruimte voor het water, H is de waterpomp, J de bierkoeler, K de
pomp voor het choorcalcium dat in de buizen circuleert, M het waterreservoir voor het
verwarmde water, N het reservoir voor koelwater, O het reservoir voor het koude water, P
de bak om het water op te vangen, R het koelschip, T de gistkuipen met daarin de
koelelementen en de koelbuizen.
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tot grotere ondernemingen beperkte verspreiding van de koelapparatuur heeft dan
ook op termijn geleid tot het verdwijnen van een belangrijk deel van de kleinere
brouwerijen.
De koelmachine heeft verder een doorslaggevende rol gespeeld bij de doorbraak
van de ondergistende manier van brouwen. Door het gebruik van deze machines
was het namelijk mogelijk om in een betrekkelijk mild klimaat eveneens een kwalitatief
goed produkt te verkrijgen met een brouwmethode die door de vereiste lage
temperaturen aanvankelijk was gebonden aan streken met een landklimaat.
De toepassing van koeltechniek in de biernijverheid heeft een grote bijdrage
geleverd aan het ontstaan van een exportindustrie van ‘Beijersch’ bier, die uitstekend
kon concurreren met het oorspronkelijke produkt.

‘Levendige wormen’ en ander ongerief
Het bederven van een brouwsel was traditioneel een veel voorkomend probleem
bij de bierproduktie. In het grote Londense bedrijf van Whitbread, waar bovengistend
werd gebrouwen, moest men in de jaren zestig en zeventig van de negentiende
96.
eeuw gemiddeld één op de vijf brouwsels weggooien omdat er iets aan mankeerde.
In de zomermaanden werd niet of zo min mogelijk gebrouwen, om het risico van
bederf zo klein mogelijk te maken. In Nederland zal de situatie bij de traditioneel
werkende bedrijven waarschijnlijk niet veel beter zijn geweest. Bij brouwerijen die
de laaggistende methode toepasten was het risico wat geringer, maar hier deden
zich eveneens regelmatig ‘catastrofes’ voor, waarna het bier voor consumptie
ongeschikt was.
Vooral vanwege de financiële consequenties was een bedorven brouwsel
traditioneel het schrikbeeld van iedere ondernemer in de biernijverheid. De Brabantse
brouwer Jakobus Buys geeft in zijn boekje uit 1798 een opsomming van een aantal
97.
‘rampen, waar aan men in het brouwen onderworpen is.’ Sommige van die rampen,
zoals het voorkomen in de drank van ‘korte, dikke, levendige wormen met staarten’,
hadden waarschijnlijk te maken met het gebruik van bedorven grondstoffen. Maar
over de oorzaak van andere soorten bederf als het ‘lijmen van het meel in het
brouwen’, het verzuren, het ‘verzomeren’ en het ‘vaats’ en ‘lang’ worden van bier
of de bittere smaak van een brouwsel, tastte men veelal in het duister. Onvoldoende
‘reinheid en zuiverheid’ in het bedrijf werden wel terecht als belangrijke boosdoeners
gezien.
Het bier waaraan iets mankeerde, werd in een aantal gevallen overigens niet
weggegooid, maar vooral in kleinere brouwerijen met allerlei hulpmiddeltjes en
kruiden behandeld. In zuur bier deed men bijvoorbeeld kalk en, het ligt voor de hand,
suiker. Maar ook kruidnagelen, gember, nootmuskaat en vlieren laurierbessen
98.
werden gebruikt om de smaak van het bier te verbeteren. Verder voegde men niet
al te erg bedorven bier wel in kleine hoeveelheden toe aan goed bier. Maar al deze
middeltjes en vermengingen kwamen de kwaliteit zeker niet ten goede.
De introductie van stoomketels, die overvloedig heet water konden leveren,
betekende voor het schoonhouden van de brouwerijen een belangrijke vooruitgang.
Ook door de toepassing van natuurijs en later koelapparatuur slaagde men er in
om het bederf tegen te gaan. Vooral in Duitsland gingen brouwerijen in de jaren
zeventig over tot het pasteuriseren van bier. Het bleek echter bij lange na niet
mogelijk om bedorven brouwsels met de verbeterde schoonmaak- en
conserveringsmogelijkheden geheel uit te bannen. Om voor brouwers meestal
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onbegrijpelijke redenen bleek een bepaalde partij bier een afwijkende, vaak bittere
smaak te hebben, zuur te zijn of snel te bederven. Het waren, zoals een Engelse
brouwer het tijdens een congres in 1900 noemde, de ‘dark ages’ van de
99.
bierindustrie.
De problemen met de bedorven brouwsels namen in ernst toe, toen door de
invoering van koelmachines steeds meer brouwerijen een groter deel van het jaar
bleven doorwerken, in plaats van het brouwen in de warmere maanden te staken.
Juist in die periode namelijk nam het risico van infectie van de biergist snel toe.
Vooral een onvolkomen gereinigde brouwinstallaties werd dan een waar paradijs
100.
voor ongewenste micro-organismen.
Nieuwe wegen in het brouwproces, en daarmee zicht op de oorzaken van de
mislukte brouwsels, werden gewezen door de onderzoekingen van de Franse
scheikundige Louis Pasteur. Hij kon daarbij overigens profiteren van een lange
traditie van onderzoek naar biergist. In zijn in 1876 gepubliceerde Etudes sur la
bière toonde Pasteur niet alleen aan dat de gist de bij het mouten gevormde suiker
omzette in alcohol en koolzuur, maar tevens maakte hij duidelijk dat gist een levend
organisme is. Smaakveranderingen en bederf van het bier werden veroorzaakt door
het voorkomen van andere microorganismen. In het laatste hoofdstuk van zijn boek
zette Pasteur uiteen, dat het gebruik van niet-verontreinigde gist en gezuiverde lucht
konden dienen om het bederf van bier tegen te gaan. Dure koelapparatuur zou dan
101.
in veel gevallen overbodig zijn, meende hij.
Pasteurs boek benadrukte de rol en het belang van de gist bij het brouwen. Het
zou echter enkele jaren duren voor zijn inzichten brede aanhang kregen in kringen
van brouwers. Gist was weliswaar een onmisbare grondstof, waarvan de verkoop
aan bakkers
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Het personeel en de overige levende have van de brouwerij De Sleutel in Dordrecht, ca.
1907. In het midden enkele voorraadvaten en op de achtergrond de condensor, waarin de
ammoniak in vloeistof wordt omgezet. De brouwerij, die waarschijnlijk rond 1550 is opgericht,
werd in de jaren vijftig van deze eeuw opgekocht door Heineken.
102.

en kruideniers traditioneel een belangrijke bijverdienste opleverde, maar over de
werking ervan bestond in de brouwwereld slechts een beperkte kennis. Kleinere
brouwers gebruikten gist van een vorig brouwsel of betrokken hem van collega's.
Grote, met de laaggistende methode werkende ondernemingen kweekten de gist
zelf. Wanneer de eigen gist geen goede brouwsels meer opleverde, kocht men bij
andere grotere brouwerijen of speciale, veelal Duitse bedrijven nieuwe gist, waarmee
in al dan niet gemengde vorm verder werd gebrouwen.
Hoe zoiets in zijn werk ging en hoe weinig zelfs vooraanstaande brouwers van
het gistingsproces wisten, toont de uit 1879 daterende correspondentie tussen
directeur Feltmann van Heineken en zijn collega Hatt van een grote brouwerij in de
Elzas. Feltmann vroeg hem met spoed om een partij biergist te sturen, omdat hij tot
de conclusie was gekomen dat er de laatste tijd iets mis was met de door hem
gebruikte grondstof. Over de oorzaak echter tastte hij in het duister: ‘Während ich
durchschnittlich früher hier die besseren Gährungen hatte, habe ich jetzt seit mehr
wie einem halbe Jahre Anstände, deren wirkliche Ursache ich noch leider vergebens
103.
suche,’ schreef hij aan Hatt.
Feltmann had al eerder laten blijken dat hij het zeer betreurde zo weinig van de
werking van de gist af te weten. Intuïtief begreep de brouwer dat dit gebrek aan
kennis een oplossing van de problemen met de bedorven brouwsels in de weg
stond. Het per spoor opsturen van biergist ging vaak met grote problemen gepaard.
De gist moest eigenlijk gekoeld worden vervoerd, maar dat was bij zendingen uit
Duitsland in verband met de reistijd en de douaneformaliteiten niet goed mogelijk.
Regelmatig moesten dan ook partijen opgestuurde maar onbruikbaar geworden gist
bij het afval worden gegooid. In de jaren tachtig werd van verschillende zijden naar
een oplossing van het voor de brouwers kostbare probleem van de mislukte
brouwsels gezocht. Men experimenteerde onder andere met het toevoegen van
extra koolzuur. Dit was echter weinig bevorderlijk voor de smaak. Andere brouwers
deden kleine hoeveelheden salicyl- of zwavelig zuur of andere conserveringsmiddelen
bij het bier. Deze middelen waren echter in meer of mindere mate giftig en vooral
bij import werd er streng op gecontroleerd. Feltmann meende aanvankelijk dat het
vervaardigen van een gistconcentraat, dat net als hop in extractvorm kon worden
verstuurd, een uitweg uit de moeilijkheden zou bieden. Met zo'n uitvinding, meende
104.
hij nog in 1882, zou een fortuin te verdienen zijn. Geleidelijk won echter het inzicht
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veld dat slechts in een steriele omgeving gekweekte gist een oplossing bood voor
de problemen.

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

207

De ‘reincultuur’
Het mede door de publikaties van Pasteur geïnspireerde onderzoek naar de rol van
gist bij het brouwproces kreeg een belangrijke stimulans toen in 1877 de Deense
brouwer Jacob Jacobsen, eigenaar van de Carlsbergbrouwerij, een grote som geld
beschikbaar stelde om aan zijn bedrijf een goed geoutilleerd laboratorium te
verbinden. Hoofd van de afdeling onderzoek van het Carlsberglaboratorium, dat
zich zou ontwikkelen tot een belangrijk centrum van research op het terrein van de
microbiologie, werd twee jaar na de oprichting de botanicus en fysioloog dr. Emil
Hansen. Tot zijn dood in 1909 zou hij zich bezig houden met microscopisch
105.
onderzoek naar biergist. In navolging van onderzoekers als Pasteur, de Duitser
Robert Koch en de Deen C.J. Salomonsen ging Hansen zich nu bezig houden met
het kweken van een zuivere gistsoort uit één cel. Hij slaagde er al spoedig in
verschillende van deze ‘pure’, dat wil zeggen niet-verontreinigde soorten, te kweken
in daarvoor speciaal vervaardigde glazen kolven.
Hansens grote kans kwam in november 1883. Toen bleek namelijk dat de gist
die Jacobsen in 1845 had meegebracht uit München en waarmee sindsdien was
voortgekweekt, verontreinigd was geraakt door ‘wilde’ gistsoorten. Dit leverde troebel
bier op met de beruchte bittere smaak.
Bij wijze van experiment mocht Hansen nu eenmaal bierbrouwen met de gist die
hij in zijn laboratorium had gekweekt. Het resultaat was uitstekend en vanaf dat
moment was Jacobsen, die eerst sterk twijfelde of de in het laboratorium gekweekte
gist geschikt was voor de nagisting op fust of in de fles, gewonnen voor de
106.
‘reincultuur’. Hij was er nu van overtuigd, schreef hij in mei 1884 aan zijn vriend
Gabriël Sedlmayer in München, die hij ook een monster ‘zuivere gist’ zond, ‘dass
die Hefen in allen Brauereien mehr oder weniger von wilden Hefearten inficiert sind,
weil man jetzt fast überall in den gefährlichen Sommermonaten siedete und dass
107.
das unendliche Hefewechseln deshalbs nichts nutzt.’
Hansen en zijn medewerkers slaagden er echter aanvankelijk niet in alle problemen
met het kweken van zuivere gist uit de weg te ruimen. Om die reden deed Jacobsen
begin 1885 een oproep aan enkele vooraanstaande brouwers om de problemen
gezamenlijk en via een wetenschappelijk aanpak uit de weg te ruimen. Een dergelijke
benadering van de moeilijkheden paste bij de bedrijfsfilosofie van Jacobsen en een
aantal andere grote brouwers in die tijd. Zij meenden dat een zo groot mogelijke
openheid in brouwerijzaken en een nauwe samenwerking in het belang van de hele
bedrijfstak was. Die houding kwam ook tot uiting in het feit dat Jacobsen en Hansen
geen patent aanvroegen op de methode om zuivere gist te kweken.
Om effectiever te kunnen werken, stelde Jacobsen voor een soort werkverdeling
te maken. ‘Das Feld der Untersuchungen aller Gährungsphaenomene wird
immermehr ausgedehnt! Es wird bald notwendig sein dass Jeder einen bestimmten
Theil der Untersuchungen übernimmt. Mochten die rechten Männer für diese
108.
Aufgaben sich finden!’, schreef de Deense brouwer aan Feltmann. Het in München
gevestigde Wissenschaftliche Station für Brauerei achtte Jacobsen om verschillende
redenen voor dit doel niet geschikt. In de periode 1885-1887 lukte het Hansen en
A. Kühle, de technisch directeur van de Carlsbergbrouwerij, om een goed werkend
apparaat voor de continue produktie van zuivere gist te ontwikkelen. Deze gang
van zaken maakte echter geen eind aan de inmiddels op gang gekomen
internationale samenwerking in het onderzoek naar de rol van gist in het
brouwproces.
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Gist onder de microscoop. 1: gekweekte biergist, die voor een deel nog in ontwikkeling is;
2: verschillende soorten wilde gist; 3: met wilde gist verontreinigde biergist.

Nederland en de zuivere gist
De voorstellen van Jacobsen om de problemen met het gistingsproces met een
aantal grote brouwers gezamenlijk aan te pakken, vielen bij Feltmann in goede
aarde. Hij was dan ook aanwezig op de vergadering van het Wissenschaftliche
Station in München in mei 1885, waar deze zaak besproken werd. Feltmann, die
voor zover bekend als enige brouwer uit Nederland de vergaderingen van het
onderzoekinstituut bijwoonde, stelde direct bij terugkomst de directie van Heineken
voor om in Rotterdam eveneens een bedrijfslaboratorium in te richten.
De directie ging accoord met zijn plan en korte tijd later werd dr. H. Elion tot
directeur van het laboratorium benoemd. Elion, die in 1853 te Rotterdam was
geboren, had in Delft technologie en in Leiden scheikunde gestudeerd. In die laatste
stad was hij in 1884 ook gepromoveerd. Op het moment van zijn benoeming was
109.
hij leraar scheikunde aan de HBS in Zaltbommel. Om de inrichting van het
laboratorium in goede banen te leiden, brachten Elion en
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dr. Dupuis, een Rotterdamse arts die regelmatig proeven voor Heineken deed, in
het najaar van 1885 enkele bezoeken aan Kopenhagen. Hier werden ze in het
Carlsberglaboratorium uitgebreid door Hansen geïnstrueerd en van de laatste
ontwikkelingen op de hoogte gebracht.
Het in januari 1886 in gebruik genomen Heinekenlaboratorium was overigens
veel beperkter van opzet dan het voorbeeld uit Kopenhagen. Feltmann was weliswaar
gewonnen voor een wetenschappelijke benadering van de gistproblematiek, maar
hij lette er scherp op, dat Elion zich in de eerste plaats bezighield met onderzoek,
waarvan de resultaten direct verband hielden met brouwpraktijk. Zijn opstelling zou
tot nogal wat spanningen tussen de scheikundige en hem leiden, vooral omdat Elion
110.
ook graag algemeen wetenschappelijk onderzoek deed.
In de loop van het eerste jaar van zijn aanstelling slaagde Elion erin een op enkele
punten verbeterd model van Hansens kweekapparaat te construeren. Hierin wist
hij een tweetal zuivere giststammen te kweken (HBM-gist A en D), waarmee in het
najaar van 1886 het ‘eerste wetenschappelijk vervaardigde’ bier van Heineken werd
gebrouwen. Dit eerste brouwsel was bestemd voor de Franse markt, maar daar
werd het aanvankelijk door de importeur niet goed bevonden. Het zou onder meer
te zwak van smaak zijn. Later ging dit oordeel positiever luiden. Na de
Carlsbergbrouwerij van Jacobsen was Heineken het tweede bedrijf waar de
reincultuur op grote schaal werd toegepast. De door Elion gekweekte gist was
bovendien van goede kwaliteit. Tot in het

Het eerste door Hansen en Kuhle ontworpen apparaat voor het kweken van zuivere gist. A
is de luchtpomp, B het luchtreservoir, C is de cilinder waarin de zuivere gist wordt gekweekt,
D de wortcilinder of sterilisator.

begin van de jaren negentig leverde het laboratorium van de Rotterdamse brouwerij
dan ook grote hoeveelheden van deze grondstof aan bedrijven in Duitsland
(ondermeer elf in München, dertien in Dortmund en zes in Hamburg), Oostenrijk,
Frankrijk en België, maar eveneens aan de Deense Carlsberg- en Tuborgbrouwerijen.
Aan enkele Duitse brouwers verkocht Elion verder zijn verbeterde
111.
kweekapparatuur.
Men kon hierbij profiteren van de omstandigheid dat vooral in Frankrijk en Duitsland
nog enige tijd veel weerstand tegen het gebruik van zuivere gist bleef bestaan. Dit
hield verband met het idee dat deze gist het bier een te vlakke smaak gaf, terwijl
het verder niet goed mogelijk zou zijn er nagisting mee op gang te brengen. In
Engeland was het brouwen met zuivere gist door de andere, bovengistende
produktiemethode en een zeker conservatisme bij de brouwers in het geheel geen
succes. Het zou tot in de jaren dertig van deze eeuw duren vooraleer de Britse
112.
brouwerijen er opnieuw, en nu met meer resultaat, mee gingen experimenteren.
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Bij de ondergistend brouwende bedrijven op het continent sloeg de methode van
Hansen na enkele jaren van aarzeling en bestrijding echter goed aan. In 1892
hadden ruim 100 brouwerijen de door de Deen geconstrueerde apparaten voor de
vervaardiging van zuivere gist aangeschaft. Drie jaar later was dit aantal opgelopen
tot 160. Hierbij kwam dus nog een beperkt aantal bedrijven dat met varianten van
113.
Hansens apparatuur werkte. Over het algemeen zullen het grotere bedrijven zijn
geweest die overschakelden op het gebruik van zuivere gist. Voor kleinere
brouwerijen was de aanschaf van de kweekapparaten en vooral de aanstelling van
het personeel om er mee te werken een veel te kostbare zaak. Wel was het zo dat
na verloop van tijd ook kleinere brouwerijen overschakelden op het gebruik van
zuivere gist, die zij dan echter bestelden bij grotere firma's.
Deze gang van zaken zien we eveneens in Nederland, waar slechts enkele grote
brouwerijen Heineken volgden bij de oprichting van een laboratorium en de aanschaf
van kweekapparatuur. In 1888 meldde Hansen dat een bedrijf in Nederland een
114.
van zijn apparaten had aangeschaft. Waarschijnlijk ging het hierbij om brouwerij
d'Oranjeboom, die ook al in een betrekkelijk vroegtijdig stadium over een laboratorium
beschikte. Maar de Amstelbrouwerij bijvoorbeeld, die waarschijnlijk toch na Heineken
de grootste bierproducent in ons land was, betrok haar
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Een gedeelte van het bedrijfslaboratorium van waarschijnlijk Heineken-Rotterdam, ca. 1905.
115.

zuivere gist nog in 1910 uit Duitsland. Pas toen dit door de omstandigheden in
de Eerste Wereldoorlog niet langer mogelijk was, is men bij Amstel zelf zuivere gist
gaan kweken. Het bedrijf beschikte in 1910 overigens wel over een
bedrijfslaboratorium, maar dit gebruikte men voor het doen van allerlei onderzoeken
naar de kwaliteit van de gebruikte grondstoffen en van het eindprodukt. Tot in de
jaren dertig werd een groot aantal kleine en middelgrote brouwerijen in Nederland
en België door enkele grote zusterbedrijven van zuivere gist voorzien, een situatie
116.
die voor enkele Nederlandse brouwerijen tot betrekkelijk recent nog bestond.

Van ambacht naar industrie
In de tweede helft van de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw
was de biernijverheid in Nederland een bedrijfstak in verval. Zware belastingen,
hoge graanprijzen, de daling van het levenspeil van de arbeidende klasse en de
scherpe concurrentie van dranken als thee, koffie en cacao en later brandewijn en
jenever waren er de oorzaak van dat bier geleidelijk aan zijn positie als volksdrank
verloor. Met uitzondering van enkele in Amsterdam en Rotterdam gevestigde, grotere
bedrijven was de brouwnijverheid dan ook rond 1850 nog een voor een belangrijk
deel ambachtelijk werkende bedrijfstak, die bestond uit voornamelijk voor de lokale
markt producerende bedrijfjes met een traditionele inrichting. Zelfs die wat grotere
ondernemingen, die hun produkten voor een belangrijk deel in de koloniën afzetten,
waren echter, zoals het Tijdschrift van de Maatschappij van Nijverheid in 1856 over
de Rotterdamse brouwerijen schreef, ‘zoowel wat inrichting als werkmethode betreft,
hoewel behoorende tot de grootste van het land, zeer zeker achter tegen hetgeen
in Duitschland en Engeland geschiedt. Zij kunnen de bieren welke daar vervaardigd
117.
worden niet ter zijde streven......’
Aan het eind van de jaren vijftig en vooral in de loop van de jaren zestig en zeventig
kwam een proces van innovatie in de Nederlandse brouwwereld op gang. In de
eerste plaats ging het hierbij om de toepassing van stoomkracht en -warmte, waarbij
enkele grotere bedrijven in de westelijke provincies het voortouw namen. Althans
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voor het westen fungeerden de brouwerijen in Groot-Brittannië hierbij waarschijnlijk
als voorbeeld. Van groot belang bij deze ontwikkeling waren de daling van de steen-

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

210
koolprijzen en het goedkoper worden van de stoommachines.
Bij de volgende belangrijke vernieuwingen - de toepassing van de ondergistende
methode en de daarmee verbonden introductie van koelapparatuur - vond de
kennisoverdracht duidelijk vanuit het oosten plaats. Zowel de wijze van werken, de
machines en aanvankelijk een groot deel van het leidinggevende technisch personeel
was uit Duitsland afkomstig.
De produktie van het laaggistende bier in ons land werd beïnvloed door enkele
factoren. In de eerste plaats ontstond er bij de in omvang toenemend hogere en
middenklassen een groeiende vraag naar het duurdere ‘Beijersche’ bier. De in
Nederland toegepaste wijze van accijnsheffing maakte het echter voor de brouwers
vrijwel onmogelijk om op een met Duitsland concurrerende wijze ondergistend te
brouwen. Pas na de (voorlopige) herziening van het belastingstelsel in 1867 werd
het voor de Nederlandse brouwers lonend om ‘Beijersch’ bier te gaan produceren.
Opvallend voor de dynamiek van de vernieuwing was dat de biernijverheid in ons
land er al betrekkelijk snel in slaagde om de uitvoer van bier de invoer te doen
118.
overtreffen, zoals de volgende tabel aantoont:

Tabel 6.5: de Nederlandse invoer en uitvoer van bier op fust, 1866-1890
Periode/Jaar
1866-1870

I

II

1671

1412

1871-1875

1189

1464

1876-1880

1471

1688

1881

2465

2698

1884

3645

4473

1887

3802

4853

1890

2831

5867

I:

ingevoerd bier op fust, × 1000 1

II:

uitgevoerd bier op fust, × 1000 1

Binnen de Nederlandse biernijverheid speelde de uit Duitsland afkomstige
brouwmeester, later directeur van Heineken-Rotterdam, W. Feltmann jr. een
belangrijke rol. Cruciaal is hij geweest bij de introductie van de koeltechniek. Bij het
zoeken naar een goede methode om de temperatuur in de gistingsen opslagkelders
te kunnen beheersen nam hij samen met de Deense brouwer Jacobsen en de
bekende Duitse onderzoeker Linde een vooraanstaande positie in. Naar het
voorbeeld van Jacobsen liet Feltmann andere brouwers van zijn vakkennis en
ervaring profiteren. Het was voor een groot deel aan zijn inspanningen te danken,
dat de inmiddels tot stand gekomen Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij NV in
de Europese brouwnijverheid een vooraanstaande plaats kon veroveren.
De introductie van de ondergistende methode en vooral de komst van de kostbare
koeltechniek - een Linde-machine kostte aanvankelijk rond de ƒ 85.000 - had een
verandering in de financiering van de brouwerijen tot gevolg. De meeste grote
bedrijven kozen hierbij voor de vorm van een Naamloze Vennootschap om het
benodigde kapitaal bij elkaar te brengen. In 1890 waren er tien NV's met een gestort
maatschappelijk kapitaal van ƒ 4.369.000. Tien jaar later, inmiddels was een sterke
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concentratiebeweging in de biernijverheid op gang gekomen, waren er twintig NV's
119.
in die bedrijfstak, terwijl het kapitaal bijna was verdubbeld.
De belangrijkste slachtoffers op termijn van deze ontwikkeling waren de kleine
brouwers in Brabant en Limburg. Zij bleven op een aantal uitzonderingen na
bovengistende bieren voor de lokale markt brouwen. Een factor van belang hierbij
was dat deze provincies in verkeerstechnisch opzicht nog vrij lang een enigszins
geïsoleerde positie innamen. Pogingen om rond 1900 tot een zekere bundeling van
120.
de kleine bedrijven te komen verliepen vrijwel zonder resultaat. Toen in het begin
van deze eeuw een geleidelijke verandering in smaakvoorkeuren plaats vond, waarbij
ook jongeren uit de zuidelijke provincies er de voorkeur aan gaven het ondergistende
Pilsener-bier te gaan drinken, betekende dit vooral na de Eerste Wereldoorlog de
ondergang van veel kleine brouwerijen in Brabant en Limburg.
Hierbij speelden natuurlijk tevens het gebrek aan grondstoffen tijdens die oorlog
en de betere bereikbaarheid van het zuiden in de jaren twintig een rol. Ook de
afzetstrategie van de grote brouwerijen, die door de aankoop van café's, restaurants
en dergelijke een zo sterk mogelijke positie voor de verkoop van hun produkten
trachtten te verwerven was van belang. Maar deze grote ondernemingen richtten
zich toen meestal nog niet op de eenvoudige dorps- en buurtcafé's, waaraan de
lokale brouwers hun bier leverden.
Bij het voorgaande moet worden opgemerkt dat de ontwikkeling in Limburg
enigermate afweek van die in Brabant. Door de nabijheid van Duitsland en door de
vestiging van enige met Duits kapitaal opgerichte brouwerijen had men zich vooral
in Zuid-Limburg wat beter aan de veranderingen kunnen aanpassen. Ook het feit
dat veel van de mijnwerkers die zich na 1900 in de Mijnstreek vestigden uit Duitsland
en het huidige Tsjecho-Slowakije afkomstig waren, was een stimulans voor enkele
brouwerijen om over te schakelen op het brouwen van het laaggistend bier, dat door
121.
hen meestal werd gedronken. Het gevolg was dat een aantal, veelal ondergistend
brouwende, kleinere bedrijven in de provincie zich redelijk staande wist te houden.
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De advertentiepagina van De Bierbrouwer. Weekblad voor mouters en brouwers. Door de
leiding van het blad werd aan het eind van de negentiende eeuw enkele malen geprobeerd
een organisatie van kleinere bovengistend brouwende bedrijven op te richten. Men had
hiermee echter geen succes. De Bierbrouwer hield in 1903 op te verschijnen. Pas in 1914
organiseerden de bovengistend brouwende, zuidelijke brouwers zich in een bond.
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De machinekamer van de Amsterdamse brouwerij De Gekroonde Valk rond 1910.

Tabel 6.6: het aantal bierbrouwerijen per provincie in 1874, 1890, 1914
122.
en 1930 met voor de laatste twee jaren het aantal personeelsleden
1874
Groningen 24

1890
14

1914
4

pers.
19

1930
1

pers.
22

Friesland

4

-

-

-

-

-

Drente

1

-

-

-

-

-

Overijssel 7

5

5

134

2

119

Gelderland 21

37

14

120

-

-

Utrecht

13

2

117

-

2

N-Holland 13

13

7

1020

3

1367

Z-Holland 24

29

12

966

5

1367

Zeeland

23

28

123

9

36

N-Brabant 186

219

144

425

23

113

Limburg

185

190

143

459

20

156

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Totaal

489

543

359

3383

63

3182

8

16

De grote vooruitgang op technisch terrein die althans een aantal Nederlandse
brouwerijen had gemaakt, komt wellicht het best tot uiting bij de invoering van de
‘reincultuur’ bij de bierbereiding. De grote betekenis van deze innovatie was, evenals
bij het gebruik van de thermometer en de saccharometer, een betere beheersing
van het brouwproces en een belangrijke kostenbesparing. Na de Deense
Carlsbergbrouwerij, waar Hansen het pionierswerk had verricht, was Heineken het
tweede bedrijf in de Europese biernijverheid dat op grote schaal met in het eigen
laboratorium gekweekte gist ging werken. De bedrijfschemicus dr. H. Elion boekte
met zijn verbeterde versie van Hansens apparatuur zulke goede resultaten, dat
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vanuit de Rotterdamse brouwerij tot in de jaren negentig zuivere gist aan ondermeer
Duitse en Deense bedrijven kon worden geleverd. Enkele andere Nederlandse
brouwerijen volgden spoedig Heinekens voorbeeld en richtten eveneens
bedrijfslaboratoria met kweekapparatuur voor zuivere gist in. De overdracht van
kennis ge-
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beurde in dit geval niet vanuit Duitsland, maar vanuit Denemarken, en, zij het duidelijk
in afgeleide vorm, vanuit Nederland.
In het begin van deze eeuw tekende zich zo een tweedeling af tussen een twintigtal
industrieel werkende grotere brouwerijen, die in het midden van de jaren twintig
rond 85% van de binnenlandse produktie voor hun rekening namen, en de ongeveer
235 nog gedeeltelijk ambachtelijk werkende bedrijven, die de resterende 15% voor
123.
hun rekening namen. Opmerkelijk is dat van de toenmalige zes leden tellende
kopgroep van die twintig grotere brouwerijen, te weten Amstel, De Gekroonde Valk
en Heineken in Amsterdam, d'Oranjeboom en Heineken in Rotterdam, de Haagse
ZHB en De Drie Hoefijzers in Breda, alleen Heineken nog zelfstandig bestaat. Enkele
andere van dit zestal hebben zich al dan niet onder eigen merknaam als onderdeel
van een groter concern weten te handhaven.
H. SCHIPPERS
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daarna toch opgericht maar de vergaderingen werden zeer slecht bezocht.
121. Honderdvijfentwintig jaar Gulpener Bierbrouwerij, 17.
122. Everwijn, Handel en Nijverheid, 598; Jol Ontwikkeling en organisatie, 72. Voor de jaren 1914
en 1930 zijn zeer kleine brouwerijen die niet onder de Ongevallenwet vielen buiten beschouwing
gebleven. In 1914 bestonden er nog ongeveer tachtig van dergelijke bedrijfjes. Hoeveel dat er
in 1930 waren is niet bekend, vrijwel zeker echter veel minder dan tachtig.
123. Jol, Ontwikkeling en organisatie, 71.
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Raffinadeursknechts temidden van broodvormen. De suiker in deze kegels kristalliseerde
in de loop van enkele weken, terwijl door een klein gaatje in de neus langzaam stroop
wegsijpelde. De man op de achtergrond snijdt de laatste resten droge dekaarde weg, om
weer een nieuwe laag vochtige klei op het suikerbrood te kunnen brengen.
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7
aant.
Suiker
Het luxeprodukt suiker
Suikeraccijns
Raffinage in de vroege negentiende eeuw
De raffinaderijen tot 1830
Vernieuwingen in het buitenland
Reacties in Nederland
Expansief ondernemen - de heren De Bruyn
De Nederlandsche Handel-Maatschappij, een noodzakelijke
voorwaarde
Het industrieel grootbedrijf
De bietsuikerindustrie
Bietsuikerfabricage in Nederland na 1813
Bietsuiker in het buitenland
Een nieuwe start
De teelt van bieten
Suikerraffinaderij en bietsuikerindustrie

Het luxeprodukt suiker
In de menselijke smaak neemt het zoete een speciale plaats in. Het lijkt erop alsof
er een aangeboren voorkeur bestaat voor zoet, iets wat bij de smaken bitter, zuur
1.
en zout niet het geval is. Zoet is waarschijnlijk ook daarom in overdrachtelijke zin,
in ons spraakgebruik bijvoorbeeld, verbonden met aangenaam, feestelijk, luxe,
rijkdom. Die associatie is nog versterkt door de eeuwenlange relatieve schaarste
van suiker. In niet-tropische gebieden was tot twee eeuwen geleden eigenlijk alleen
honing een zoetstof die in enige hoeveelheid in de natuur voorkwam. Behalve
vruchten waren suikerhoudende planten nagenoeg onbekend, want het suikerriet
vond zijn noordelijkste verbreiding aan de kusten van de Middellandse Zee. Uit dit
tropisch gewas werd al duizenden jaren sap geperst dat enigszins gezuiverd werd
en waarin zich, na indamping, suikerkristallen vormden. De Europese koloniale
expansie van de zestiende en zeventiende eeuw bracht een levendige handel in dit
soort suiker op gang. Door zijn tropische herkomst was suiker al niet goedkoop,
maar het luxe-karakter ervan werd nog versterkt doordat de meeste staten er een
extra invoerrecht op hieven. Zo werd de prijs nog aanzienlijk verhoogd en bleef
suiker een artikel voor welgestelden en voor speciale gelegenheden. Nog in 1854
beargumenteerde de Nederlandse regering de hoge accijns op geraffineerde suiker:
‘...in de eerste plaats daarbij zonder vrees voor tegenspraak mag [de
regering] aannemen, dat suiker, als niet tot de onmisbare levensbehoeften
behoorende, maar veeleer als een voorwerp van weelde te beschouwen,
bij steeds toenemend verbruik het geschiktste middel geeft om aan de
2.
schatkist eene aanzienlijke opbrengst te verzekeren.’
In twee opzichten is de negentiende-eeuwse suikerindustrie een pendant van de
huidige aardolie-industrie. Er waren grote financiële en staatkundige belangen mee
gemoeid, zo groot dat vanaf 1864 bijna voortdurend internationaal overleg werd
gevoerd over wat men ‘de suikerkwestie’ noemde. Het overleg en de daaruit

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

voortkomende Suikerconventies concentreerde zich weliswaar op accijnstarieven,
maar daarachter ging een hele kluwen van belangen schuil: van koloniën en handel,
van binnenlandse landbouw, van scheepvaart, van de staatskas. De andere
overeenkomst met de olie-industrie is het produktieproces. In de onmiddellijke
omgeving van de grondstof, suikerriet of bieten, werd een ruw halffabrikaat
vervaardigd, dat vervolgens in raffinaderijen - vaak honderden of duizenden
kilometers verder - tot een scala aan zuivere eindprodukten werd verwerkt.
Omdat op beide delen van de suikerindustrie de accijnswetgeving een grote
invloed had, zal daar in dit hoofdstuk eerst afzonderlijk aandacht aan worden besteed.
Voor de Nederlandse koloniale belangen was de rietsuikerindustrie van eminent
belang, maar zij zal hier onbesproken moeten blijven. In het ‘Europese’ deel van
Nederland bestond de suikerindustrie sinds 1858 uit twee aparte bedrijfstakken. Op
grond van hun plaats in de produktiekolom zou de bietsuikerindustrie als eerste en
daarna het raffinagebedrijf behandeld moeten worden. Qua historische
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achtergrond komt de raffinaderij echter vóŕ de bietsuikerindustrie, want de
raffinaderijen waren al eind zestiende eeuw in Nederland ontstaan en verwerkten
toen ruwe rietsuiker uit de tropen; bietsuiker als industrieel produkt was een
negentiendeeeuwse nieuwkomer.
In de volgende paragrafen zal de historische volgorde worden aangehouden:
eerst de raffinaderijen, die van een ambachtelijke nijverheid werden omgevormd
tot een van de allereerste Nederlandse grootindustrieën. Vervolgens de
bietsuikerindustrie, die tot twee keer toe als uit het niets verscheen: de eerste keer
was een kortstondige poging, op Napoleontisch bevel; ruim vijfenveertig jaar later,
in 1858, werd nogmaals de fabricage van suiker uit bieten ter hand genomen, deze
maal met succes en met een ‘volwassen’ industriële technologie die zonder
problemen uit het buitenland kon worden overgenomen.

Suikeraccijns
Suiker was van oudsher een aantrekkelijk artikel om te belasten, omdat er een
eenvoudige controle op de aanvoer kon worden uitgeoefend. De ruwe suiker kwam
uit de tropen en het was dus voldoende om de grenzen, meestal havenplaatsen, te
bewaken. Hoe het principe van de suikeraccijns in de meeste staten werkte, laat
het voorbeeld van Nederland in de negentiende eeuw zien. Een scheepslading ruwe
suiker werd in Amsterdam onder toezicht van rijksambtenaren gelost en verkocht.
De koper, handelaar of raffinadeur, kreeg een accijnsaanslag over de hoeveelheid
die hij naar zijn pakhuis meenam. Dat bedrag berekende hij vervolgens door aan
zijn afnemers, en uiteindelijk was het de consument die de winkelprijs verhoogd zag
met een aantal centen per kilo aan verbruiksbelasting.
De moeilijkheid zat hem echter in de bepaling van het bedrag dat de staat direkt
van de eerste koper mocht eisen. De accijns werd namelijk vastgesteld op een
bedrag per kilo zuivere suiker, raffinade. Maar in de havens werd alleen ruwe suiker,
als het ware ‘vervuilde raffinade’ aangevoerd. Honderd kilo daarvan leverde zeker
geen honderd kilo raffinade op, dus sloeg de staat de koper van die suiker ook niet
voor het volle bedrag aan. Tot het midden van de negentiende eeuw hanteerde men
een vaste verhouding tussen de accijns die ruwe suiker moest opbrengen en het
bedrag wat men hief op het zuivere eindprodukt. In de praktijk zat er een groot
voordeel voor de raffinadeur in de grofheid van het systeem. Er was geen
onderscheid naar de kwaliteit van ruwe suiker, en er was geen rekening gehouden
met het werkelijke fabrieksverlies. Dus kon de raffinadeur uit een partij ruwe suiker
vaak beduidend meer raffinade maken dan de staat veronderstelde.
Deze zogenaamde overponden waren een grote, vaak onmisbare, bron van
inkomsten voor de raffinadeur. Als hij ze verkocht in het binnenland, betaalde de
Nederlandse consument hem accijns over die kilo's, als hij ze exporteerde, betaalde
de schatkist hem het volle accijnsbedrag over deze raffinade terug. In beide gevallen
had de raffinadeur echter nooit vooraf accijns afgedragen aan de staat voor deze
suiker! De overheid was van deze praktijk op de hoogte, maar wilde niet zover gaan
dat ze de raffinaderijen volzette met controlerende ambtenaren. Dat was te duur,
en ‘bij zoodanige regeling zouden de raffinadeurs noodwendig alle premie op den
3.
uitvoer verliezen.’ Het accijnstarief zou kunnen worden aangepast, als men precies
wist hoeveel eindprodukt de raffinadeur uit ruwsuiker kon maken. Helaas, zei de
Minister van Financiën in 1854, ‘iedere berekening hieromtrent kan slechts bij
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benadering gemaakt worden en zij moet, wil men niet mistasten, ruim worden
4.
genomen en steeds beneden de werkelijkheid blijven.’
Het is niet precies na te gaan hoeveel de accijnswinst voor de Nederlandse
raffinadeurs was - het verschilde per partij ruwe suiker en met de vaardigheid van
de raffinadeur zelf. Er zijn echter aanwijzingen dat de inkomsten uit overponden
voor veel Nederlandse raffinadeurs het verschil uitmaakten tussen winst en verlies
op hun exploitatierekening. Een voorbeeld uit 1824 laat zien hoeveel extra inkomsten
een raffinadeur toen rechtmatig in de schoot konden vallen.
In heel Europa bleven heffingen of accijnzen op suiker gedurende de negentiende
eeuw bestaan. Elk land had zijn eigen systeem van heffingen, differentiële rechten,
openlijke of verkapte premies. Internationale afspraken over suikerwetgeving kregen
voor het eerst in 1864 de vorm van zogenaamde Conventies, verdragen die door
een aantal staten tegelijk werden overeengekomen. Sindsdien werden maandenlange
vergaderingen over suikerbelasting een regelmatig terugkerend fenomeen en vanaf
de jaren negentig bestond er een semi-permanent overleg tussen een toenemend
5.
aantal staten.
Bij de Suikerconventie van 1864 waren regeringsvertegenwoordigers van Frankrijk,
Engeland, Nederland, België en het Duitse Tolverbond betrokken geweest, ieder
gesteund door wetenschappelijk adviseurs. Om tot enige vergelijkbaarheid te komen
van de uiteenlopende nationale accijnstarieven, was standaardisatie nodig. Welke
typen van ruwe suiker bestonden er? Hoe verhield de klassering van de Franse
douane zich tot die van de Nederlandse? Was Duitse ruwe bietsuiker van type A,
die bij export een vergoeding kreeg van 6 Mark, vergelijkbaar met Franse koloniale
rietsuiker van type B, waarop een invoerrecht van 18 francs werd geheven? Meteen
bij de eerste vergadering werd beslo-
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ten om een wetenschappelijk geijkte, algemene standaard te ontwikkelen.
Er werd eerst een nauwkeurig onderscheid gemaakt naar de suikerkwaliteit. Ruwe
suiker werd sindsdien op kleur beoordeeld, en daar werd een raffinaderendement
aan gekoppeld. De kleurnuances die daarvoor als standaard werden aangehouden,
waren ontleend aan de kwaliteitsklassen die de Nederlandsche Handel-Maatschappij
sinds 1839 hanteerde op haar suikerveilingen. Deze veilingen waren zo
toonaangevend dat de deelnemers besloten om de NHM-standaard van twintig
kleuren wetenschappelijk te ijken en zonodig te corrigeren.
Ruwe bietsuiker kwam naar analogie van rietsuiker voor accijnsheffing in
aanmerking. De fabrikant moest het bedrag waarvoor de staat hem aansloeg, zelf
verhalen op zijn afnemer, de raffinadeur. De staat vond het ongepast om de exacte
produktie van elke suikerfabriek in het pakhuis te komen controleren, en dus werd,
net als bij de raffinaderijen, een indirecte methode gehanteerd. De hoeveelheid en
concentratie van het suikersap dat het produktieproces inging, werd in elke fabriek
doorlopend gedurende de campagne opgenomen - zover vond de overheid dat zij
nog wel mocht gaan. Vervolgens werd een schatting gemaakt van de jaarlijkse
produktie waarop de ambtenaren van het Ministerie van Financiën de aanslag
baseerden die de fabrikant jaarlijks ontving. Die schatting was echter al snel te laag:
zij was gemaakt in 1858, toen de eerste bietsuikerfabriek werd opgericht. Toen was
er een verhoudingsgetal bepaald tussen de ambtelijke meetgegevens van suikersap
en de hoeveelheid suiker die een fabriek uit dat sap zou kunnen produceren. Dat
getal was gebaseerd op de stand van de techniek van dat moment, maar gedurende
de volgende 34 jaar werd het vrijwel niet gewijzigd. Al ten tijde van de invoering van
dit systeem was het een voorzichtige raming geweest, en na enkele jaren
vermoedden de ambtenaren dat de fabrieken beduidend efficiënter produceerden.
De fabrikant kreeg dus een aanslag die uitging van een lagere produktie dan de
werkelijke. Alles wat hij meer maakte, de overponden, kon hij verkopen of exporteren
en de accijns die hij daarover van de raffinadeurs respectievelijk de staat terugkreeg,
was pure winst.
Door deze ruimhartigheid verschilde de wet op de suikeraccijns wezenlijk van de
andere accijnswetten die in vorige hoofdstukken ter sprake zijn gekomen: de uiterst
restrictieve accijns op het gemaal, en de aanvankelijk evenzeer belemmerende
regeling omtrent de bieraccijns. Wel waren zowel raffinadeur en suikerfabrikant
verplicht om elke verandering in hun produktiewijze en installatie voor te leggen aan
deskundigen van het Ministerie van Financiën, die niet altijd toestemming gaven.
Dat leed werd echter verzacht door de verkapte premie die een efficiënt

Tabel 7.1: overponden van een raffinadeur in 1824
Verwerkt:

1085 kg ruwe suiker waarvoor betaald
aan accijns:

ƒ 114,90

Verkregen:

198 kg blanke
kandij

ƒ 40,88

geïnde accijns

325 kg gele kandij

ƒ 67,11

214 kg melis

ƒ 44,19

114 kg lompen

ƒ 14,14

60 kg naloop-stroop

ƒ 3,72
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160 kg
lompen-stroop

ƒ 0,36
totaal geïnd:

ƒ 170,40

betaald:

ƒ 114,90
_____

winst op accijns:

ƒ 55,50

Bron: Gemeentearchief Amsterdam, Archief Van der Masch-Spakler, inv. nr. 138A.

Tabel 7.2: de kleurenstandaard van de Nederlandsche
handel-maatschappij en de Nederlandse accijnstarieven sinds 1865
accijnsklasse NHM-kleuren
raffinade

19/20

aangenomen
gehalte
100%

correctie na
proeven
100%

accijnstarief

1e klasse

15/18

87%

94%

ƒ 25,38

2e klasse

10/14

85%

88%

ƒ 23,76

3e klasse

7/9

81%

80%

ƒ 21,60

4e klasse

6 en lager

76%

67%

ƒ 27,00

Bron: Reesse, De Suikerhandel, II, 43-44.
producerende fabrikant kon opstrijken. De overponden-vergoeding was een
belangrijke bijdrage aan de winstgevendheid van beide takken van bedrijf, en zij
was daarbij ook een aansporing voor de industrie om zoveel mogelijk uit te zien
naar grote en kleine technische middelen om het produktierendement te vergroten.
In de eerste jaren na de Franse overheersing konden de raffinadeurs al een goede
winst op overponden realiseren. Toch duurde het tot in de jaren dertig voordat zij
met behulp van de nieuwste produktiemethoden die mogelijkheid nog verder
benutten.

Raffinage in de vroege negentiende eeuw
Nog vanuit zijn gouden VOC-tijd had Nederland in de tweede helft van de achttiende
eeuw een leidende positie in de wereld van de suikerraffinage. Leidend, zowel wat
de hoeveelheid als wat de kwaliteit van de zoete luxe betrof. Vooral Amsterdam
was een grote aanvoerhaven van ongeraffineerde suiker uit de Oost- en Westindische
en Caraïbische gebieden, maar ook in Rotterdam, Dordrecht, Zwolle en zelfs Utrecht
waren bedrijven die ruwe suiker verwerkten tot zuiverder produkten.
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Omstreeks 1790 herinnerde een bejaarde Amsterdamse raffinadeur zich nog dat
er voor het midden van die eeuw nauwelijks concurrentie vanuit het buitenland was
6.
geweest. Amsterdam, vertelde de man, was toen met zijn 50 bedrijven het
raffinagecentrum van Holland; alleen enkele raffinadeurs in Duitsland en Engeland
leken mee te kunnen doen in de internationale handel in hoogwaardige suiker.
Sindsdien was er echter veel veranderd. Engeland had er talloze raffinaderijen
bijgekregen, Duitsland, vooral Hamburg, had nu wel 200 raffinadeurs, in Sint
Petersburg stonden 80 fabrieken, die vaak twee keer zo groot waren als een
Amsterdamse raffinaderij. Ook de Nederlandse raffinagecapaciteit was overigens
sterk toegenomen, want Amsterdam telde nu 120 en Rotterdam omstreeks 40
bedrijven.
Die groei van het aantal concurrenten in de tweede helft van de achttiende eeuw
was volgens de zegsman van Jacob Gotlieb Reisig, schrijver van boek

Produktieschema van suikerraffinage.

De suikerrafinadeur (1793), toe te schrijven aan de grote afzetmarkt en aan het feit
dat de Nederlandse raffinadeurs enige tijd slordig met hun kwaliteitsmonopolie waren
omgesprongen. Enerzijds hadden ze veel buitenlanders in dienst gehad - die het
vak aldus leerden -, anderzijds huurde iedereen ‘wie maar een weinig de behandeling
der suikeren verstond, eene werkplaats en won geld.’ Als het zo uitkwam, mengde
de nieuwbakken raffinadeur of de handel allerlei oneigenlijke stoffen door de suiker,
zoals meel, en daarmee dreigde de goede naam van de Amsterdamse produkten
verloren te gaan. Onder druk van de concurrentie had men zich evenwel beraden
en waren de meeste raffinadeurs beduidend nauwkeuriger en meer kwaliteitsgericht
gaan werken, zodat eind achttiende eeuw er toch veel winstgevende fabrieken in
Amsterdam stonden. Dat was des te verheugender omdat er in die jaren een
algemene malaise gesignaleerd werd in vrijwel alle andere takken van nijverheid.
Jacob Reisig had ‘een goed deel van zijnen besten leeftijd in de waarneming eener
7.
voornaame Suiker-Fabriek te Amsterdam doorgebragt.’ De beschrijving die hij van
het raffinageproces gaf, stemt in grote lijnen overeen met de raffinadeurshandboeken
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die omstreeks 1820-1830 in Frankrijk werden uitgegeven. Het lijkt daarom
verantwoord om zijn tekst ook te beschouwen als een beschrijving van het
raffinagebedrijf zoals dat in Nederland gangbaar was tot in het begin van de jaren
1830.
De verwerking van onzuivere ruwe suiker tot hoogwaardiger produkten bestond
uit vier hoofdbewerkingen:
- smelten;
- verwarmen en zuiveren;
- indikken;
- kristalliseren.
Behalve het indikken werd elk van deze bewerkingen gesteund door de toevoeging
van één of meer hulpstoffen, waaraan de raffinadeur ook veel aandacht moest
besteden. Zelf maakte hij kalkwater van de juiste samenstelling; hij maakte een
mengsel van eiwit en water dat aangepast was aan de hoedanigheid van de partij
suiker die hij in bewerking had; tenslotte moest hij zorgen voor een hoeveelheid
natte klei-aarde, waarvan Reisig zei dat er tien verschillende consistenties waren,
8.
elk voor een iets ander eindprodukt bedoeld.
De raffinage verliep als volgt. Er werd uit het eigen pakhuis een partij ruwe suiker
gehaald en op zijn kwaliteit beoordeeld. Op die kwaliteit werd het mengsel van vers
water en kalkwater afgestemd dat in de zogeheten zied- of kookpannen werd
gegoten: hoe grover de suiker, hoe minder vers water. Verder was het bij niet al te
onzuivere suikers raadzaam om meteen het wit van 20 tot 30 eieren of
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9.

een scheut ossebloed toe te voegen. Vervolgens ging de ruwe suiker bij het water
in de pan en men liet het geheel een halve dag staan. De volgende ochtend in alle
vroegte werd het vuur onder de pan aangestoken en onder onophoudelijk roeren
werd een werkelijke suikeroplossing gemaakt. Het vuur hield men getemperd om
aanbranden te voorkomen. Vlak voordat de inhoud van de pan werkelijk zou gaan
koken en overkoken, werd het vuur weggehaald. Aan de oppervlakte vormde zich
een dikke schuimlaag: de meeste niet-suikerdelen in de oplossing hadden zich aan
het toegevoegde eiwit en aan de kalk gebonden. Dat schuim werd voorzichtig
afgeschept, en dan begon de bewerking opnieuw.
Een nieuw mengsel van eiwit en water werd toegevoegd, gestookt, geroerd en
afgeschuimd. Na in totaal vijf of zes herhalingen was men ruim vier uur verder en
bevatte de ziedpan een vrij heldere, dikke siroop. Dit zogenaamde klaarsel werd
dan door een grof linnen doek gezeefd en naar een andere bak overgegoten.
De ziedpan werd schoongemaakt en weer met het klaarsel gevuld. De
pannenknecht stookte het vuur hoog op en het eigenlijke suikerkoken begon. Telkens
als het klaarsel dreigde over te koken, gooide de meesterknecht of de raffinadeur
zelf een beetje kaarsvet ‘ter grootte van een erwt’ of boter in de pan en het gevaar
was weer even geweken. Door dit indampen werd de massa in de ziedpan steeds
stroperiger en het cruciale moment naderde. Als men te lang zou doorkoken, zou
er ondanks het intensieve roeren veel suiker aanbranden; als het vuur te vroeg
gedoofd werd, bevatte de pan een stroop die te dun was en het was moeilijk om
een nog niet-verzadigde oplossing in een later stadium tot goede kristallisatie te
krijgen. Het kwam derhalve bijzonder nauw wanneer het vuur onder de pan werd
weggehaald en voor het bepalen van dat moment was de ervaring van de suikerkoker
van het grootste belang. Regelmatig nam hij een klein beetje van de gloeiend hete
stroop uit de pan, tussen duim en wijsvinger. Dan spreidde hij zijn vingers en als
zich tussen de vingertoppen een draad van stroop vormde die zich lang liet uitrekken,
was het kooksel goed. Het vuur werd gedoofd en de stroop werd voorzichtig
uitgeschept. Als de raffinadeur kandij wilde maken, was het volgende stadium dat
de stroop in koperen potten ging, die in een gesloten kast, de stoof, werden gezet.
Na enkele dagen was de kristallisatie in die gloeiend heet gestookte stoof voltooid.
Een andere mogelijkheid was om zogeheten broodsuiker te maken, die vooral voor
de export erg geschikt was. Dan liet men de stroop langzaam afkoelen in kleinere
koelpannen en om de kristalvorming te bevorderen, werd er tijdens het koelen wat
suiker over de stroop gestrooid. Deze kristalliserende massa goot men vervolgens
voorzichtig in kegelvormige aarden vormen, de broodvormen. De gevulde vormen
werden naar een warme zolder gebracht, waar langzamerhand de inhoud verder
kristalliseerde en er nog wat overblijvende stroop uit een soort spongat onderin de
vorm lekte. Na enkele dagen werden de zo gevormde suikeren kegels of broden uit
hun vormen gehaald. Ze werden wat schoongemaakt, stroopresten werden
verwijderd, en de suikerbroden werden weer in hun vorm teruggezet. Dan begon
het dekken. De vormen stonden met hun neus naar beneden, en op de platte
bovenkant van de suikerbroden werd een laag dekaarde gelegd, de vochtige tot
natte kleimassa die in een aparte bak in de raffinaderij was aangemaakt. Langzaam
trok het water door de suikerkegel naar beneden. Zo werden de laatste kleine
ongerechtigheden uit het suikerbrood weggewassen. Als de kleilaag uitgedroogd
was, werd het brood uit zijn vorm gehaald, de stroop verwijderd en weer een laag
klei opgebracht. Het aantal herhalingen was afhankelijk van de kwaliteit van de
suiker en van de dekaarde. Het proces kon zich over enkele weken uitstrekken,
maar tenslotte werden ook de broodvormen in een aparte stoof gezet die in de loop
van zes dagen steeds heter werd gestookt. Dan volgden nog twee dagen van
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afkoelen en eindelijk waren de kegelvormige suikerbroden gereed om in blauw
papier verpakt en verzonden te worden.
Elke raffinadeur had zo zijn eigen specialiteit. Er waren er die vrijwel uitsluitend
kandij maakten, anderen, de ‘fijnwerkers’, maakten broden en dan waren en nog
de ‘grofwerkers die de minst zuivere ruwsuikers verwerkten tot betere soorten, die
vervolgens weer als grondstof dienden voor de fijnwerkers. Het assortiment van de
10.
gezamenlijke Amsterdamse raffinaderijen zag er volgens Reisig als volgt uit:
- kandij (witte, blanke, gele, bruine en bijna zwarte Boerhaave-kandij);
- 2- en 3-ponds kandijbroden;
- 2- en 3-ponds poederbroden;
- 2- en 3-ponds raffinaden;
- 2- en 3-ponds melissen;
- lompen;
- halfbasterden;
- basterden.

De raffinaderijen tot 1830
De Franse tijd, tot 1813, was zwaar geweest voor de Nederlandse raffinadeurs. De
aanvoer van ruwsuiker in Amsterdam had in 1807 nog ruim 50.000 ton bedragen,
maar het jaar daarop bereikte nog slechts 9100 ton de stad, en in 1809 was de
11.
aanvoer geslonken tot minder dan 1800 ton. Door de bepalingen van het
Continentaal Stelsel te verscherpen, had Na-
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Boven: Het werk in de Amsterdamse raffinaderij ‘De Granaatappel’, voordat het bedrijf in
1842 op stoom overging. De man op de voorgrond mengt Franse klei en zuiver water, dat
met schuiten vanaf de Vecht naar Amsterdam werd gebracht. Op de achtergrond laaft het
werkvolk zich - aan bier? Rechts wordt een mand dekaarde naar de suikerzolder opgetakeld.

Onder: In een andere ruimte van ‘De Granaatappel’ wordt de opgeloste suiker aan het koken
gebracht. De suikerkoker schept een koelbekken vol, op de voorgrond wordt waarschijnlijk
warme stroop met ossebloed of eiwit gemengd.
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poleon in maart 1811 het handelsisolement werkelijk hermetisch gemaakt. Tropische
ruwsuiker was onbereikbaar geworden voor iedereen in het Keizerrijk. Engeland,
daarentegen, haalde alle rietsuiker waar het beslag op kon leggen, naar zich toe.
De Franse reactie op deze suikerschaarste was om de fabricage van suiker uit
bieten te ontwikkelen door middel van onderzoek, opleiding van fabrikanten en de
massale aanbouw van bieten. Al in 1747 was in sommige typen bieten suiker ontdekt
die scheikundig gelijk leek te zijn aan rietsuiker, maar deze ontdekking had sindsdien
maar heel beperkte aandacht gekregen. Napoleon bracht daar echter verandering
in. Ook enkele Nederlandse raffinadeurs waren bereid om bietsuikerfabricage en
-raffinage ter hand te nemen, maar toen na 1813 de handelsbetrekkingen met de
rest van de wereld weer normaal werden, lieten zij dit alternatief onmiddellijk weer
varen, zoals verderop nader zal worden beschreven. Ondertussen was de hele
bedrijfstak zwaar in de malaise geraakt en waarschijnlijk hebben veel raffinadeurs
in die periode moeten interen op hun financiële reserves. Suikerraffinadeurs hoorden
van oudsher tot de rijkere burgers van een stad, maar veel van hun kapitaal lag vast
in voorraden ruwe suiker of onverkochte eindprodukten. De aanvoer van ruwe suiker
was namelijk beperkt tot enkele keren per jaar, als de ruwe suiker - vele maanden
na de rietoogst op Java of in Zuid-Amerika - in Europa arriveerde. Telkens wanneer
de schepen binnenliepen, kocht de raffinadeur zoveel in dat hij voor enkele maanden
genoeg grondstof had. Volgens Reisig en anderen beliep het aldus vastliggend
12.
kapitaal vaak ‘twee tonnen gouds.’
Na het einde van de Franse overheersing duurde het nog enkele jaren voordat
de aanvoer van ruwsuiker weer op gang kwam en tegelijkertijd begonnen enkele
belangrijke afnemers van geraffineerde suiker, zoals Engeland en Duitse staten,
invoerrechten te heffen op de Nederlandse produkten. In 1816 beschreven de
Amsterdamse raffinadeurs hun toestand dan ook als ‘[vroeger] bloeyend, vervolgens
13.
bijna geheel vervallen [en tegenwoordig] in een staat van eenige ontwikkeling.’
Tien jaar later was de hoeveelheid aangevoerde ruwe suiker nog steeds niet
overdadig. In 1827 verwerkten de Amsterdamse raffinaderijen 12-14.000 ton
14.
ruwsuiker. Als men bedenkt dat er omstreeks 60 bedrijven in de hoofdstad waren,
dan zal er per bedrijf, bij een gelijke verdeling van deze hoeveelheid, maar 200-250
ton zijn verwerkt. Een jaar later meldde de Amsterdamse Kamer van Koophandel
inderdaad dat de hele branche ernstig in verval verkeerde.
Tot overmaat van ramp kregen de raffinadeurs in die jaren nog te kampen met
een onverklaarbaar verschijnsel, dat hun suikerbroden bijna onverkoopbaar maakte.
Donkere vlekken, stippen en strepen tastten het uiterlijk van de witte suikerbroden
aan. Niemand wist waar ‘het zwart in de melisbroden’ vandaan kwam en hoe het
kon worden voorkomen. Ten einde raad vroegen enkele raffinadeurs aan twee
scheikundigen om zich over de zaak te buigen. Na scheikundig en microscopisch
onderzoek concludeerden C.M. van Dijk en A. van Beek dat het om een soort
schimmel ging, die via het zogenaamde vormbakswater werd verspreid. In dat water
werden de broodvormen en de gereedschappen en soms zelfs de kleren van de
werklieden uitgespoeld. Het werd slechts zelden ververst en bevatte veel opgeloste
suiker. Juist daarom had het vormbakswater enig nut voor de raffinadeur, want door
het spoelen in dit ‘vette’ water kregen de suikerbroden een gladdere buitenkant dan
wanneer hij de broodvormen met zuiver water schoonmaakte. Maar in de kuipen
met vormbakswater troffen de onderzoekers ook dikke lagen slijm aan, wat de
broedplaats voor de schimmel bleek te zijn. Toen de raffinadeurs dat voorlopig
onderzoeksresultaat vernamen, hield hun medewerking vrijwel onmiddellijk op. Tot
verbazing van de twee scheikundigen was niemand meer geïnteresseerd in
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15.

nauwkeuriger aanbevelingen omtrent het voorkomen van dit euvel. Na 1828 is
overigens nooit meer een klacht over zwarte schimmels vernomen.
De Nederlandsche Handel-Maatschappij was bij uitstek degene die door haar
activiteiten de helpende hand zou kunnen bieden bij het grondstoftekort van de
raffinadeurs, maar de directie had in 1825 besloten om haar ruwsuiker in Antwerpen
16.
te lossen. Aan die toestand kwam een einde toen de zuidelijke provincies besloten
hun eigen weg te gaan en in 1830 het koninkrijk België te vormen. Sindsdien nam
de aanvoer van met name Javaanse ruwsuiker naar Amsterdam toe. Van staatswege
was overigens al wel enige steun geboden door de bouw van het hoofdstedelijk
17.
Entrepôtdok in 1828. Daar kon de handel, en ook de raffinadeur, zijn aangekochte
ruwsuiker opslaan zonder er meteen accijns over te hoeven betalen. Pas wanneer
een partij vanuit deze bewaakte douanepakhuizen naar een raffinaderij werd
overgebracht, betaalde de eigenaar het verschuldigde bedrag. Dat betekende een
kredietverlening door de staat, en een ontlasting van de opslagcapaciteit van de
raffinaderij. Nu hoefde er niet meer ineens een voorraad suiker te worden opgeslagen
waar de raffinaderij mee moest kunnen werken tot de volgende massale aanvoer
van overzee. Ook de Nederlandsche Handel-Maatschappij, die na 1830 de hele
aanvoer van ruwsuiker beheerste, kwam nu aan de raffinadeurs tegemoet door vijf,
soms zes keer per jaar een grote suikerveiling te houden.
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In 1843 stortte de Rotterdamse raffinaderij van Van Oordt gedeeltelijk in. Duidelijk zijn de
zolders met suikerbroden zichtbaar. Het gebouw stortte in toen werklieden bezig waren met
het optrekken van een schoorsteen: Van Oordt wilde juist op stoom overgaan. Hij besloot
toen om ‘het gebouw naar de behoefte der machinerie’ te veranderen, terwijl hij ‘vroeger de
machinerie naar het gebouw had ingerigt.’ (Van Oordt, Suiker, 48).
18.

In 1831 verwerkten de 60 nog actieve raffinadeurs 16.000 ton suiker en
langzamerhand is te zien hoe de produktie van geraffineerde suiker toeneemt:

Tabel 7.3: suikeruitvoer uit Amsterdam
I

II

1834

15.000 ton

1835

20.000

1836

??

13.000 ton

1837

??

4.400

1838

20.000

3.700

1839

27.500

11.300

1840

37.000

15.000

1841

39.000

15.000

1842

31.000

4.600

1843

30.250

3.700

1844

35.000

4.900

1845

42.500

2.100

Kolom I: totale uitvoer van geraffineerde suiker vanuit
Amsterdam
Kolom II: vanuit Amsterdam via de Rijn naar Duitsland vervoerd
Bron: Reesse De suikerhandel, II, 29.
Het kan hier slechts als een vermoeden worden uitgesproken dat door nader
onderzoek zou moeten worden onderbouwd, dat er in de Franse tijd en de periode
tot ongeveer 1830 een hele generatie raffinadeurs uit de bedrijfstak verdween bij
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gebrek aan toekomstperspectieven en sterk geslonken financiële reserves. Van de
ongeveer 60 bedrijven die in 1831 nog ruwe suiker inkochten, was al een groot deel
nauwelijks meer levensvatbaar. De ruwsuikeraanvoer was immers jarenlang te
weinig geweest om alle bedrijven van een voldoend grote omzet te kunnen voorzien.
Dat had al geleid tot een uitdunning van de bedrijfstak. Eind jaren '20 en in de vroege
jaren '30 werden veel inboedels verkocht of veranderden bedrijven voor weinig geld
19.
van eigenaar en werden als pakhuis in gebruik genomen.
Toen het aanbod van grondstof weer begon toe te nemen, putten diverse van de
overblijvende raffinadeurs daar hoop uit en een aantal kleine, ambachtelijke bedrijven
werd gerenoveerd. Er werden geen andere werkwijzen ingevoerd, het lijkt er eerder
op dat het meer een kwestie was van achterstallig onderhoud: het metselwerk bij
de open kookpannen werd vernieuwd en een enkele raffinadeur plaatste er een
20.
extra smeltpan bij.
Het raffinadeursberoep was in de jaren '20 nog steeds een ambachtelijk vak dat
veelal binnen een familietraditie werd voortgezet. Via een lange leertijd maakten
knechts, pannenknechts, meesterknechts en de raffinadeurs zich het vak eigen. Al
in de achttiende eeuw bereikten via het netwerk van internationale handelscontacten
ook berichten over de stand van zaken in het buitenland de Nederlandse
21.
raffinadeurs. Weliswaar had elke raffinadeur zijn
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eigen ambachtelijke geheimen, maar informatie over andermans mooie produkten
en geruchten over andere werkwijzen gingen snel rond. Verder verscheen sinds de
late achttiende eeuw een groeiende stroom handboeken en kleine publikaties over
suikerbereiding. Vooral in Frankrijk en Engeland werd veel ruchtbaarheid gegeven
aan nieuwe vindingen, ook als ze door middel van octrooien beschermd waren.
De kennis van het Frans zal in enkele van de gegoede Nederlandse
raffinadeursfamilies zeker voldoende zijn geweest om dergelijke vakliteratuur te
gebruiken. Toch was de bijdrage van Nederlanders aan verbetering van de
raffinagetechniek gedurende de negentiende eeuw zo goed als nihil. Reisig had in
zijn tijd al geconstateerd dat ‘de Suiker-raffinaderijen meestal het ongeluk [hebben]
gehad van lieden tot hunne meesters te hebben die zich zeer zelden ophielden met
22.
uitvindingen of wijsgeerige aanmerkingen te maken.’ Karakteristiek mag in dit
verband ook zijn dat er na Reisigs handboek uit 1793 geen enkele uitgebreide
verhandeling over het bedrijf meer van Nederlandse hand is verschenen. Verder is
het opvallend dat er tot 1869 - het jaar waarin in Nederland de octrooiwet werd
afgeschaft - omstreeks 90 octrooien zijn verleend op het gebied van de
23.
suikerraffinage, die vrijwel uitsluitend van buitenlandse oorsprong waren.
Hoewel de Nederlandse raffinaderijen in 1830 niet zichtbaar veranderd waren
sinds de tijd dat Reisig zijn verhandeling schreef, zijn er ook kleine aanwijzingen
dat sommige raffinadeurs goed bijhielden welke buitenlandse voorbeelden navolging
24.
verdienden. Hier en daar werden thermometers gebruikt, terwijl de meest
handboeken nog met geen woord repten over de precieze temperatuur, uitgedrukt
in graden Celsius of Fahrenheit. Het stroopontkleuringsmiddel beenzwart werd in
25.
1824 gebruikt in de raffinaderij van Van der Masch Spakler en drie jaar later werd
gezegd dat dit ontkleuringsmiddel in een aantal Amsterdamse bedrijven toepassing
26.
had gevonden.

Vernieuwingen in het buitenland
In een bedrijfstak die internationaal zo verbreid was en waarin zoveel kapitaal
omging, is het niet verwonderlijk dat er welgestelde lieden waren die zochten naar
verbetering van het produktieproces. Twee van de hoofdbewerkingen kregen vooral
de aandacht: de zuivering en het indikken. Hoe zuiverder de suiker was, hoe meer
geld hij opleverde, en het indikken was een delicaat onderdeel dat veel brandstof
kostte en waarbij bovendien van alles fout kon gaan. Het grote risico bij het indikken
was dat er door de grote hitte en het contact tussen de stroop en de gloeiend hete
pan chemische reacties plaatsvonden die produktieverlies veroorzaakten. Zelfs heel
intensief roeren kon dat niet tegengaan en de raffinadeur verloor dus altijd een deel
van zijn ruwe suiker. De hoge temperatuur maakt nl. dat de saccharose-molecuul
ontleed wordt in een ander molecuul, dat niet meer kristalliseerbaar is. Er ontstaat
alleen een stroperige massa, melasse. Dit verschijnsel is later inversie genoemd.
Voor de zuivering van de stroop werd in 1810 een belangrijke ontdekking gedaan
door Pierre Figuier, professor in de chemie aan de Ecole de Pharmacie van
Montpellier. Voortbouwend op de ontdekking omstreeks 1790 door de Rus Lowitz
over de ontkleurende werking van houtskool, ontdekte Figuier dat verkoolde
beenderen een stof opleverden, die nog beter werkte als materiaal om vloeistoffen
mee te zuiveren. Al in het jaar van Figuiers ontdekking was er een Parijse raffinaderij
die dergelijke poeder van beenderkool gebruikte.
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In 1815 nam de Engelse raffinadeur Martineau in zijn eigen land octrooi op het
zuiveren van ruwsuiker met behulp van 2-5% beenzwart - één jaar later kreeg hij
27.
ook in Nederland octrooi op zijn vinding - en in 1821 werd dit zuiveringsmiddel
door Hamburgse raffinadeurs vrij algemeen gebruikt onder de naam ‘Englische
28.
Methode’. Aanvankelijk wierp men gewoon een hoeveelheid beenzwart in de
ziedpan en werd het poeder met aanhangende onzuiverheden vervolgens door een
doek afgezeefd. Het was niet makkelijk om het fijne beenzwart uit de gezuiverde
siroop te filteren. Tussen 1815 en 1824 trachtte de Engelsman Taylor hierin
verbetering te brengen door de nog verontreinigde siroop langzaam door een met
29.
beenzwart gevulde zak te laten sijpelen. Het voordeel van deze hoge zakfilter
was, dat hij een groot filteroppervlak bood en weinig vloerruimte innam. Maar aan
het gebruik van beenzwart bleven enkele nadelen zitten: het was duur in de aanschaf
en het kon maar één keer gebruikt worden. Andere middelen als kalkwater en
ossebloed bleven nodig als aanvullend zuiveringsmiddel, want de ontkleuring was
niet volledig. Daarom werd in lang niet alle raffinaderijen deze Taylorfilter toegepast.
De Fransman Dumont leek uitkomst te brengen met een iets anders geconstrueerde
filter. Bovendien ontwikkelde hij in 1828 een bruikbare methode om het beenzwart
te reactiveren: de kool werd na gebruik gespoeld en vervolgens in een speciale
oven sterk verhit, waardoor het beenzwart zijn ontkleurende werking herkreeg. Zo
opende zich een groot terrein voor verbeteringen en kleine uitvindingen: de
constructie van filters, manieren om het dure beenzwart meer dan eens te gebruiken,
de meest effectieve korrelgrootte van de beenderkool. Zowel Fransen als Engelsen
namen in de loop der decennia tientallen octrooien rondom het thema van de
beenzwartfiltratie.
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In hetzelfde jaar waarin Figuier de beenzwart-ontkleuring ontdekte, brachten twee
andere Fransen een belangrijke verbetering aan in het indikkingsproces. De gewone
suikerpannen hadden als enorm nadeel dat het contact tussen vuur en oplossing
veel te direkt was. Plaatselijke oververhitting, aanbranden en dus inversie en
caramellisatie - die een bruine kleur geeft - waren onvermijdelijk. Deze gevolgen
van een slechte temperatuurbeheersing waren altijd als een kwaad beschouwd, dat
de meesterknecht alleen door zijn ervaring en oplettendheid enigszins binnen de
perken kon houden. Astier, apotheker in het keizerlijk leger, had echter in 1810
30.
samen met suikerraffinadeur Guillon een bascule- of tuimelpan geconstrueerd.
De ovale pan was van roodkoper, laag en breed en had een schenktuit. Hij stond
op een ovenopening die de vorm van de pan had, zodat het grote bodemoppervlak
een groot en direkt verwarmd oppervlak leverde. Dat versnelde de kooktijd
aanzienlijk. Verder hing de pan aan een takel, zodat de temperatuur al beter
regelbaar was door de pan iets op te tillen. Ook was een voordeel dat het vuur niet
meer gedoofd hoefde te worden als het indikken ver genoeg was gevorderd. Het
nadeel bleef echter dat er nog altijd een direkt contact tussen vuur, bodem en stroop
31.
was. Toch werd de tuimelpan in bijna alle Franse raffinaderijen gebruikt.
Ondertussen waren ook in Engeland ontwikkelingen gaande op het gebied van
het verwarmen en koken. Men probeerde de warmte in de pannen beter te
beheersen. Een mogelijkheid was om buizen in de suikerpan te maken waardoor
stoom of hete olie werd geleid. Dergelijke warmtewisselaars leken inderdaad aan
het doel te beantwoorden, want als de massa in de pan warm genoeg was, hoefde
men alleen de stoomkraan dicht te zetten. Verder was door de vorm van de buizen
en hun ligging in de pan een betere circulatie van de warme vloeistof mogelijk, zodat
aanbranden minder voorkwam. Ten slotte was er het enorme voordeel dat de stoom
voor alle pannen, klaarketels en kookpannen samen, op één vuur kon worden
opgewekt. Als men de stoomkraan ergens afsloot, hoefde er geen vuur gedoofd te
worden. Er was maar één stoker nodig, er ging geen brandstof verloren en het
stoken en weer temperen en doven van allerlei kleine warmte- en
brandstof-verspillende vuurtjes was onnodig.
Deze uitvindingen droegen door hun effectiever gebruik van warmte bij aan een
versnelling van het verwarmings- en stroopconcentratie-procédé. Ondanks allerlei
onvolkomenheden was het duidelijk dat het principe van stoomverwarming
technische, en op den duur ook bedrijfseconomische, voordelen had. Men kon
proberen nog een stap verder te gaan en pogen om de hoge temperatuur bij het
koken te vermijden.
De Londense raffinadeur Edward Charles Howard (1774-1816) nam in 1813
32.
octrooi op een apparaat dat gebaseerd was op een al lang bekend verschijnsel,
namelijk dat bij een lagere druk het kookpunt van vloeistoffen lager ligt, en daarbij
gebruikte hij een grote versie van de vacuümpomp die al in de achttiende eeuw
33.
gebruikt werd bij scheikundige en fysische experimenten.
Het voordeel van deze zogenaamde vacuümpan was, dat er veel minder suiker
verloren ging door inversie en dat de gemiddelde kwaliteit van de produkten hoger
was dan bij het open-pannensysteem. Het indikken verliep bovendien sneller, zodat
de raffinaderij een grotere omzet per dag kon halen. Howards uitvinding werd het
begin van een onafzienbare reeks verbeteringen door Engelse, Franse, Duitse en
andere constructeurs, die zich daar onmiddellijk op stortten na het aflopen van het
octrooi op 30 oktober 1828. Het natuurkundig principe bleef daarbij onaangetast,
maar de eerste generatie vacuümpannen kende nog zoveel nadelen dat ze zeker
niet voor alle raffinadeurs bruikbaar en winstgevend was. Deze nadelen werden in
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enkele artikelen en boeken uiteengezet, maar ook de critici merkten op dat de
werkwijze in beginsel een grote toekomst tegemoet kon gaan.
Een groot obstakel waren de hoge aanschafkosten, die volgens sommigen wel
34.
konden oplopen tot ƒ 60.000. Hierbij moet worden opgemerkt dat de vacuümpan
slechts een deel vormde van het Engels octrooi dat Howard werd verleend. Dat
behelsde namelijk ook de zuivering die aan het koken voorafging. De samenhang
tussen beide procesdelen is hierin gelegen dat het onmogelijk was om tijdens het
koken nog schuim en andere onzuiverheden uit de gesloten pan te verwijderen. De
stroop moest dus werkelijk volkomen vrij van niet-suikerstoffen zijn. Howard had
35.
daartoe een voorbehandeling ontwikkeld die uitgebreider was dan gebruikelijk.
Alleen door deze combinatie van zuivering en indampen bij onderdruk kon de
raffinadeur de goede resultaten behalen die Howard beloofde. De daarmee gepaard
gaande investeringen waren alleen terug te verdienen in een raffinaderij met een
grote capaciteit.
In verschillende publikaties werd verwezen naar bedrijven die jaarlijks 1000 tot
36.
3000 ton ruwsuiker verwerkten. Dergelijke fabrieken waren ook om een andere
reden het meest geschikt voor deze werkwijze. Bij een vacuümpan hoorde een
stoomketel, een luchtpomp met krachtwerktuig en een groot waterreservoir dat het
zoet water voor de condensatie in de luchtpomp bevatte. In kleine raffinaderijen
ontbrak meestal de ruimte voor zo'n installatie. Tenslotte was het voor
machinefabrikanten niet makkelijk om een goede, storingsvrije luchtpomp te bouwen;
de enige die op dat gebied een
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In het midden: een vacuumpan, omstreeks 1850. De pan is gedeeltelijk gevuld met gezuiverde
stroop; de inhoud wordt verwarmd met stoom die zich in de dubbele bodem bevindt. De
luchtdichte pan is via de grote pijp aan de bovenzijde verbonden met een pomp, die constant
voor onderdruk zorgt en het uitgedampte water wegzuigt.
Op de rechterafbeelding wordt de gloeiend hete, kristalliserende massa in broodvormen
gegoten, links krabt een knecht droge dekaarde uit een broodvorm.

reputatie had, was James McMordo in Londen, oud-directeur van Boulton & Watt.
Ondanks deze belemmeringen waren er raffinadeurs die het financiële en
technische risico aandurfden. Londen had ten tijde van Howards uitvinding ongeveer
100 raffinaderijen en toen het octrooi na 15 jaar afliep, waren er ongeveer tien
37.
bedrijven die de nieuwe methode gebruikten. Howards medewerker Hawkins had
in 1818 een nieuwe raffinaderij in Wenen met vacuümpannen ingericht, maar daar
38.
kwam tot 1830 nauwelijks een vervolg op. Evenmin waren de Franse raffinadeurs
snel op deze veelbelovende innovatie ingegaan. In 1823 in Marseille werd voor het
39.
eerst een vacuümpan in gebruik genomen. Hier werd een ander type condensor
gebruikt, die een enorme waterbesparing opleverde en die nadien door Derosne
40.
en Cail werd verbeterd. Het feit dat enkele raffinadeurs vrij snel deze grote overstap
maakten, overschaduwt het gegeven dat een veel grotere groep dat niet deed. Maar
zelfs in Engeland bleven nog jarenlang veel bedrijven met open pannen raffineren;
41.
ook in Frankrijk en Duitsland zouden dergelijke raffinaderijen het nog tot ver in de
jaren '40 kunnen bolwerken, om vervolgens met succes op nieuwe methoden over
te gaan. Natuurlijk waren er voordelen aan produktiemethoden als die van Howard
verbonden. De berekende argumenten van voorstanders waren niet uit de lucht
gegrepen, de vakliteratuur liet evenwel ook ruimte aan andere ingewijden die met
hun eigen rekenwerk de minder gunstige kanten trachtten aan te tonen. De
raffinadeurs kregen in de loop der jaren steeds nieuwe, aangepaste versies van
beenzwartfilters, kookpannen, pompen, of verwarmingssystemen voorgeschoteld.
De vacuümpannen die in de jaren '30 werden ontwikkeld, hadden alweer andere
karakteristieken - zoals prijs, bedrijfskosten, capaciteit, storingsgevoeligheid of
kwaliteit van de produkten - dan de Howardpannen van tien jaar eerder.

Reacties in Nederland
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In vergelijking met andere landen vertoonden de Nederlandse raffinadeurs eenzelfde
terughoudendheid met betrekking tot de nieuwe werkwijzen waarbij stoom werd
gebruikt. De Amsterdamse raffinadeurs, maar waarschijnlijk ook die in Rotterdam
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en Dordrecht, hadden een speciaal probleem dat hun beslissing tot vernieuwing in
de werkwijze beïnvloedde. Reisig had in zijn verhandeling benadrukt dat een goede
raffinaderij vier smeltpannen moest hebben, vijf was over het algemeen teveel. Die
stelregel was op twee vaste gegevens gebaseerd. De perceelsgrootte in Amsterdam
was van oudsher streng gereguleerd, en een grondoppervlak van 30 Rijnlandse
voeten aan de straatzijde bij een diepte van 150 voet (9,50 m × 47 m) was een veel
voorkomende maat. De optimale benutting van dat grondstuk maakte dat er een
goede verhouding diende te bestaan tussen de verschillende onderdelen van het
bedrijf: de opslag van ruwsuiker, kalk en steenkool, de dagelijkse
verwerkingscapaciteit van de smeltpannen en de opslag van kristalliserende suiker
in de stoven en op verwarmde zolders. Om dit alles op een beperkt oppervlak bijeen
te krijgen, was het de

De ligging van het bedrijf van Viehoff & Co was karakteristiek voor alle oude raffinaderijen
in Amsterdam: het lag ingeklemd tussen woonhuizen en tuinen. Het zwart omrande deel
was eigendom van de firma, het linkerdeel daarvan was vanouds het woonhuis van de
eigenaar. De hele opslag van ruwe suiker en raffinades was ook op dit kleine perceel
geconcentreerd, maar toch was er nog plaats voor een stoomketel en een kleine kookpan.

gewoonte om vier of vijf verdiepingen op elkaar te stapelen. ‘In onze provintie
Holland, waar de grond, in vergelijking van vele andere landen, zeer duur betaald
wordt, bouwt men de suikerraffinaderij altoos in de hoogte, om daardoor voor een
gedeelte de lengte en de breedte uit te winnen. Dit baart eene zwarigheid in de
42.
bewerking.’ Terloops merkte hij op dat er in de stad ook veel raffinaderijen met
drie en enkele met twee pannen bestonden. Vijftig jaar later, in 1843, was dat nog
steeds het geval. Behalve de negen bedrijven die toen met stoom werkten, waren
er zes raffinaderijen met vier pannen, elf met drie en één met acht pannen - wat
43.
waarschijnlijk een samenvoeging van twee belendende bedrijven was.
Uit diezelfde lijst valt af te leiden dat een open pan ongeveer 130 ton raffinade
kon verwerken, wat bij een verhouding van 1 ton ruwsuiker voor 0,8 ton raffinade
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neerkomt op 162 ton ruwsuiker per pan. De meeste raffinaderijen haalden echter
in het jaar dat deze gegevens verzameld werden, ongeveer de helft à driekwart van
deze jaaromzet. De produktieomvang van deze ambachtelijke ondernemingen kende
een duidelijke bovengrens, die bepaald werd door het aantal pannen dat het gebouw
kon herbergen.
De beperkte werkruimte wordt bevestigd door de plattegronden van een groot
aantal Amsterdamse bedrijven uit de periode 1830-1850, waarvan er hier een als
illustratie is bijgevoegd. Het deel van de stad waar sinds de tweede helft van de
44.
zeventiende eeuw dit soort en andere industrieën gevestigd mochten worden , was
sindsdien volkomen volgebouwd met bedrijven, pakhuizen en woningen. Gebonden
aan deze begrenzingen, konden de raffinaderijen met vier pannen nauwelijks meer
verwerken dan 5-600 ton ruwsuiker per jaar. De situatie van de Amsterdamse
raffinadeurs omstreeks 1830 begint hiermee bijna een vicieuze cirkel te lijken: door
de voorgaande decennia van malaise was er te weinig geld voor grote investeringen
in werktuigen of de aankoop van belendende percelen; daarmee bleef de omzet
structureel te laag om op langere termijn dat geld wel te vergaren. Er zat dus voor
veel raffinadeurs weinig anders op dan door middel van kleine verbeteringen hun
produktie iets rendabeler te maken. Tot in de jaren '40 slaagde een aantal van hen
erin om op de oude manier nog met enige winst te
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produceren. Vooral de gunstige accijnswet met de mogelijkheid van
overponden-produktie zal daarbij van onschatbare waarde zijn geweest.
Maar er waren ook anderen, die blijkbaar de jaren '20 tamelijk ongeschonden
waren doorgekomen. J.H. Rupe behoorde in 1824 tot ‘een der voornaamste en
45.
meest gegoede raffinadeurs dezer stad’ en enkele jaren later begon hij zijn bedrijf
te verbouwen. In november 1830 kreeg de firma J.H. Rupe & Zoon als eerste
raffinaderij toestemming om een stoomketel te plaatsen. Zij wilde die stoom gebruiken
‘tot het uitdampen van hunne siroopen, bij eene warmte van 180 graden Fahrenheit,
46.
om alzoo tegen buitenlandsche mededinging te wedijveren.’ Er is in de aanvraag
en in het commentaar van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geen sprake
van enig stoomwerktuig, dus we mogen aannemen dat Rupe alleen open,
stoomverwarmde pannen wilde gebruiken. Blijkbaar was deze investering rendabel,
want eind 1833 of in het voorjaar van 1834 reisde Rupe met zijn collega Hulshoff
naar Londen om bij een Engelse machinefabrikant nog een bestelling te plaatsen.
Elk van de twee raffinadeurs kocht daar eenzelfde installatie. Die van Rupe bestond
uit een ‘supplement Brunston's stoomketel om suiker te kooken op 165 gr. Fahrenheit
en het huis te verwarmen op 70 à 80 gr. en de stooven op 100 gr. en om in werking
te brengen een stoommachine van 12 paardenkracht, om de pompen in [de]
raffinaderij in werking te brengen.’ Deze machine voert ‘water naar de ketel, beweegt
luchtpompen om de kookpannen luchtledig te houden en om het liquor, hetzij suiker
of water, naar boven te brengen.’ De ene ketel die dit alles van stoom zou voorzien,
verving 13 open stookplaatsen, nl. 5 pan-, 4 stoof- en 4 zoldervuren. Eventuele
bezwaren van omwonenden over ernstige rookoverlast waren daarom, volgens
47.
Rupe, ongegrond.
Uitdrukkelijk vermeldde de firma Beuker en Hulshoff in datzelfde voorjaar van
1834 dat men van plan was om ‘op te rigten het vereischte toestel tot de nieuwe
48.
wijs van raffineeren, bekend voor [sic] de uitvinding van Howard’. Het verlenen
van toestemming ondervond echter, net als dat van Rupe, enige tegenwerking.
Bewoners van belendende percelen vreesden trillingen en veel rookuitstoot.
De commissaris van Publieke Werken, Croockewit, stuurde Gedeputeerde Staten
een uiteenzetting over de plannen van Beuker en Hulshoff:
‘De daartestellen stoominrigting der Heeren Beuker & Hulshoff zal
bestaan in eenen ketel van 40 paardenkracht, en een stoomwerktuig van
6 paardenkracht. Hierbij valt dadelijk op te merken dat de stoom der ketel
voor 34 zoogenoemde paardenkracht alléén dienstig is ter verwarming
van Pannen, Stooven en Zolders; en hierdoor geen Schudding of
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Eenvoudiger dan de Howard-kookpan met zijn luchtpomp was de kleine
vacuumpan van Pelletan - twee meter in doorsnee, één meter hoog, zonder
luchtpomp maar met koudwater-condensatie (rechts van de pan). Links van de
pan staat een ijzeren stroopbak. Met stoomdruk wordt de suikermassa na het
koken naar de koelpan op een hogere etage geperst.

dreuning wordt veroorzaakt. Dat het stoomwerktuig van het geringe
vermogen van 6 paardenkracht wordt aangewend tot het in beweging
stellen van Pompen in de Fabriek, zoo tot het houden eener luchtledigheid
der 2 op te rigten pannen als tot opvoering van water naar de Machine.
Dat de dreuning alzoo niet bijzonderlijk buiten de enceinte der Fabriek
zal kunnen werken.’
Verder deelde Croockewit mee dat de stoomketel niet meer rook zou produceren
dan de bestaande vier pannen, temeer daar men van een nieuw type ketel gebruik
zou maken.
De raffinaderij lag overigens nogal vrij: aan drie zijden door plaats of tuinen
omringd, aan de vierde zijde grensde er het pakhuis van de fabriek aan, en op het
tweede perceel ‘ter dier zijde mede een Pakhuis is’.
Gedeputeerde Staten namen de bezwaren niet zeer ernstig en overwogen verder
‘dat, in het algemeen,
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het oprichten en uitbreiden van Fabrijken het vertier vermeerderd, en alzoo den
algemeene Welvaart bevorderd; dat de ontwikkeling der Nijverheid, welke elders
plaats heeft, noodzakelijk maakt dat men zich bevlijtigd dat de Fabrijken hier te
lande met de buitenlandsche niet ten achteren zijn.’ De raffinadeurs mochten dus
hun plannen uitvoeren. Zowel Rupe als Beuker en Hulshoff hadden hun installatie
in Engeland gekocht. Een jaar later kregen de Amsterdamse machinebouwers Paul
van Vlissingen en Dudok van Heel een licentie voor de vervaardiging van een nieuw
49.
type vacuümpan, volgens het oktrooi van de Fransen Pelletan en De la Barre. Dit
toestel was in Parijs ‘bij een der voornaamste raffinadeurs geplaatst, hetwelk alleszins
aan het oogmerk beantwoordt en 600 broden in de 10 uren oplevert,’ het
steenkoolverbruik was de helft van de hoeveelheid die men bij open pannen nodig
had. Bovendien zou ‘de eenvoudigheid van het toestel des Heeren Pelletan [de
machinefabrikanten] in staat stellen dezelve tot zeer lage prijzen, althans in
vergelijking van die naar het plan van Howard, te leveren.’ Het vacuüm in de kookpan
werd nl. niet door een luchtpomp, maar door condensatie verkregen, wat technisch
50.
eenvoudiger was en energie bespaarde. De raffinadeur Eyben kocht in de zomer
of het najaar van 1835 zo'n installatie. De gemeente wilde echter wat meer
duidelijkheid over de mogelijke gevaren die aan deze werkwijze waren verbonden
en de Commissaris van Publieke Werken vervoegde zich daarom bij de heren Van
Vlissingen. ‘Dezelve [heeft] mij wel eenig denkbeeld gegeven van den geheelen
samenstel, echter zeer oppervlakkig, daar het schijnt alsof men deze vinding nog
51.
geheim wil houden wat de details aanbetreft.’ De installatie bestond ‘hoofdzakelijk
in buizen die in de suikerketel zijn aangebracht en waarin de stoom circuleert, terwijl
het vereischte luchtledige voor de kokende suiker in plaats van door luchtpompen
te worden bewerkstelligd, die door een stoommachine worden gedreven zoo als
dat bij andere inrichtingen plaats heeft, bij dezen toestel wordt bewerkstelligd door
zich ontwikkelende dampen met koud water in verband te stellen en daarmede te
52.
condenseren.’ Blijkbaar functioneerde een en ander naar wens, want Eyben had
nog een tweede raffinaderij en een jaar later plaatste hij ook daar een toestel van
53.
Pelletan. Zijn voorbeeld was op dat moment al gevolgd door de firma Fisler &
54.
Tetterode.
De aanschaf van een Pelletan-toestel kostte ƒ 7500, waar nog ƒ 5900 bijkwam
55.
voor een stoomketel met een vermogen van 30 pk en een 3 pk krachtwerktuig.
Over de kosten van uitbreidingen bij andere bedrijven zijn slechts schaarse gegevens
beschikbaar. In 1841 vroeg de firma Spakler & Co toestemming voor een
stoominstallatie in haar suikerraffinaderij De Dolfijn. Het ging om een 6pk
56.
voedingspomp en een vacuümpan. In de boekhouding van de firma stond per 31
57.
juli 1842 genoteerd een stoominstallatie ter waarde van ƒ 18.606,67. Een losse
vacuümpan, zonder pomp, kostte in 1845 in Engeland £ 417, wat neerkwam op
58.
ongeveer ƒ 5000.
Al met al nam het aantal stoomgebruikers in Amsterdam gestaag toe, zoals bijgaand
overzicht laat zien. Toch waren het tot in de eerste helft van de jaren '40 maar drie
bedrijven die er echt uitsprongen: J.H. Rupe & Zoon, Beuker & Hulshoff en de firma
C. de Bruyn & Zn.
De fabriek van Rupe brandde op 19 oktober 1845 af, mogelijk als gevolg van
brand in de schoorsteen: al een jaar eerder waren er brandende delen uit de
schoorsteen gekomen. De rapporteur van Publieke Werken merkte daarover toen
op, dat Rupe altijd elk groot onderhoud of een afdoende aanpassing van zijn
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schoorsteen had uitgesteld, omdat hij daarvoor zijn fabriek te lang zou moeten
59.
stilleggen. De klachten van omwonenden waren de voorgaande jaren al zo
veelvuldig geweest dat B&W van Amsterdam geen vergunning meer gaven voor
wederopbouw van de raffinaderij.
Van de drie grote raffinaderijen is vooral bij de firma C. de Bruyn & Zn. te zien
hoezeer hun groei gepaard ging met de aankoop van omliggende percelen.

Expansief ondernemen - de heren De Bruyn
De firma De Bruyn was de meest expansieve van alle Amsterdamse bedrijven. Ze
begon tamelijk bescheiden, want tussen 1820 en 1833 was C. de Bruyn eigenaar
van één gewone raffinaderij op de Lijnbaansgracht. In 1831 wendde hij zich met
een speciaal verzoek tot koning Willem I. Hij wilde nl. een stoominstallatie gaan
gebruiken, maar ‘hij stelt er veel belang in dat zijn voornemen en de inrichting van
zijn werktuig niet kenbaar worde en heeft uit dien hoofde verlangd dat hij mogt
worden vrijgesteld van de formaliteiten’ die nu eenmaal bij de verlening van zo'n
60.
vergunning hoorden. Hij doelde op het onderzoek dat de stad zou instellen naar
de aard van de installatie, de veiligheid en plaatsing in het gebouw. De Bruyn moest
echter net als ieder ander deze procedure doorlopen, en na enkele maanden kreeg
hij toestemming om met drie stoomketels ‘de suiker te koken, te bereiden en wat
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dies meer zij, en door ijzere stoombuizen de hitte door de geheele fabryk te leiden,
en voorts om door eene machine van 6 paardenkrachten de pompen enz. in
beweging te brengen.’
In 1834 kocht hij de vlakbij gelegen raffinaderij Stokholm op, gevolgd door een
derde bedrijf dat in hetzelfde huizenblok lag. Bij zijn overlijden op 28 juni 1834 liet
hij aan zijn drie zoons een bezit na dat bestond uit de drie raffinaderijen met nog
een aantal belendende percelen, ter waarde van ƒ 83.000. Zijn woonhuis met
61.
paardestal was getaxeerd op ƒ 34.000. Zijn zoons hadden alle drie het beroep van
raffinadeur gekozen en zetten de zaak voort. In de volgende jaren kochten ze de
62.
overige percelen in het huizenblok, er werd gesloopt, herbouwd, volgebouwd. Het
63.
aantal stoomketels nam toe: in 1835 stonden er vier, in 1841 waarschijnlijk zeven.
Om dit uitdijend bedrijf rendabel te houden, was het nodig om over voldoende
ruwe suiker te beschikken: er moest continu gewerkt kunnen worden. In 1840 en
1841 verwerkte de fa. C. de Bruyn & Zonen jaarlijks 25.000 ton ruwsuiker, die een
64.
waarde vertegenwoordigde van ongeveer ƒ 6,5 miljoen.
Het ging de drie directeuren in die jaren bijzonder voor de wind en zij begonnen
‘meer en meer luxe ten toon te spreiden. Zij hebben namelijk dezen zomer [van
1841] prachtige stallen doen bouwen, een groot aantal Engelsche paarden,
Engelsche rijknegts doen overkomen en rijden vier en zes paarden lang span met
65.
jockeys, hetgeen bij velen geheime afgunst wekt.’
Zakelijk zagen zij nog grotere mogelijkheden, want in 1843 begonnen ze met de
voorbereidingen voor een gloednieuwe raffinaderij op het Bolwerk Osdorp, dat aan
de overkant van de Lijnbaansgracht tegenover hun bestaande bedrijf lag. In 1846
kon die fabriek in gebruik worden genomen. Ondertussen hadden de heren zich
ook op een ander terrein begeven. In hun twee raffinaderijen werd dag en nacht
gewerkt, waarvoor een goede verlichting noodzakelijk was. In het verleden was
menige suikerraffinaderij in de as gelegd omdat op de warmgestookte, kurkdroge
en aardedonkere zolders kaarsen waren omgevallen. Gasverlichting was daarom
een doelmatig en veilig alternatief. In ieder geval voor hun nieuwe raffinaderij wilde
de fa. De Bruyn gas betrekken van de Imperial Continental Gas Associa-

De nieuwe raffinaderij op het voormalig Bolwerk Osdorp van de firma De Bruyn. Hier was
een bedrijfsgebouw afgestemd op nieuwe produktiemethoden. De andere, oude, raffinaderij
van De Bruyn besloeg het hele huizenblok tussen de Passeerdersstraat en de Looiersgracht,
bij het bruggetje over de Lijnbaansgracht.
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Imposant torende de Nederlandsche Suikerraffinaderij uit boven de omgeving. De schilder
Kasparus Karsen heeft ongeveer bij de kleine inham op de plattegrond op p. 229 gestaan.
Het contrast met de afbeeldingen op pag. 222 en 226 spreekt boekdelen.

tion die al sinds de jaren '30 een gasfabriek in Amsterdam exploiteerde. Die
onderneming buitte echter, naar het idee van de grootverbruikers De Bruyn, haar
monopoliepositie te veel uit en was niet bereid tot een speciaal tarief. Het zou dus
heilzaam zijn om deze van oorsprong Engelse ICGA concurrentie aan te doen.
Vandaar dat de suikerraffinadeurs een aparte firma oprichtten die zij, enigszins
uitdagend, de ‘Hollandsche Gaz-fabryk’ noemden. Ze leken daarbij in te spelen op
een nationaal gevoel van industriële onmacht, want ze wilden van hun nieuwe bedrijf
‘eene geheel nationale onderneming maken en geen vreemdeling daarin eenig deel
geven, en zulks ten einde te toonen dat de Hollanders desverkiezende ook zonder
hulp van vreemden nog wel belangrijke ondernemingen konden daarstellen en met
66.
den vreemdeling concurreeren.’ In de zomer van 1847 kon de Hollandsche
Gaz-fabryk haar eerste lichtgas aan industriële en andere afnemers in Amsterdam
leveren.
Enkele maanden later kwam de raffinadeursfirma De Bruyn echter in grote
problemen. Er moest surséance van betaling worden aangevraagd en uiteindelijk
werden de twee raffinaderijen, met een waarde van ƒ 138.000, ondergebracht in
een nieuwe vennootschap, de NV Nederlandsche Suikerraffinaderij. De gebroeders
De Bruyn bleven deze onderneming als directeuren leiden. In 1857 trokken ze zich
67.
echter hieruit terug en wijdden zich aan een nieuw industrieel project: de oprichting
van de eerste grote bietsuikerfabriek in Nederland.

De Nederlandsche Handel-Maatschappij, een noodzakelijke voorwaarde
Voor het succes van de stoomgedreven raffinaderijen, en zeker voor expansieve
bedrijven als dat van De Bruyn, was de Nederlandsche Handel-Maatschappij
onmisbaar. In de jaren '30 besloot de Handel-Maatschappij alle Indische cultures
nieuw leven in te blazen, waarbij de suiker speciale aandacht kreeg. Om de
raffinadeurs ter wille te zijn, hield de NHM haar suikerveilingen ongeveer elke twee
à drie maanden, met minstens vijf publieke verkopingen per jaar. Aldus hoefden de
raffinadeurs per keer niet meer zulke grote hoeveelheden ineens aan te kopen,
waarmee grote sommen gelds renteloos vast kwamen te liggen. Dit waren algemene
beleidslijnen die al waren vastgelegd voordat er van massale stoomraffinage in
Nederland sprake was. De wisselwerking tussen handel en raffinadeurs werd echter
bijzonder spannend omstreeks 1840.
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Uit eigener beweging was de Handel-Maatschappij al enige tijd bezig om de
Javaanse ruwsuikerfabricage te moderniseren en daarmee kwam een groeiende
hoeveelheid suiker naar Nederland. Die had eventueel ook goed door de tientallen
kleine raffinaderijen verwerkt kunnen worden, maar er waren ondertussen enkele
grote afnemers gekomen: Rupe, De Bruyn, Beuker & Hulshoff. In 1836 lijkt het alsof
de NHM eigenlijk meer suiker aanvoerde dan zij verwachtte te kunnen verkopen. Het
voorgaande jaar waren er 82.625 fusten Javasuiker verkocht, nu had men bijna
104.000 fusten kunnen verkopen:
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‘Tot het debiet dier ontzettende aanvoeren heeft in groote mate bijgedragen de zeer
sterke consumtie der raffinaderijen en bepaaldelijk van die door stoom gedrevenen,
welke door de lage prijzen waartoe dezelve hun geraffineerd kunnen afzetten, tegen
Engeland hebben kunnen concurreeren, niet alleen in de uitvoer naar de
Middellandsche Zee en elders, doch zelfs op de Engelsche markten zelve, alwaar
zij hunne suikers vier schellingen beneden het aldaar geraffineerde konden
68.
plaatsen.’
Twee jaar later was de directie al gewend aan deze afnemers, er werd zelfs
geconstateerd dat stoombedrijven meer konden verwerken dan wat de NHM uit Java
aanvoerde. Dus men maakte zich geen zorgen over een toekomstige toename van
de rietsuikerproduktie op Java, te meer omdat ook Duitsland een grote afnemer van
69.
ruwe suiker aan het worden was. Aan dat laatste kwam overigens na een jaar
70.
alweer een einde. Toen had de Handel-Maatschappij 187.000 fusten aangevoerd
op haar zes veilingen, en bij gebrek aan Duitse afnemers en met dalende Europese
suikerprijzen had de directie gevreesd voor een rampzalig jaar. Dat viel mee dankzij
‘de twee voornaamste koopers, eigenaars der beide zoo uitgestrekte
stoomraffinaderijen’, maar enige bezorgdheid klinkt al door in de toevoeging dat de
71.
NHM daar ‘meer en meer cijnsbaar’ aan werd. Die huiver wordt duidelijker in 1840,
toen de hele aanvoer op de april-veiling in Rotterdam voor het grootste deel was
verkocht aan de stoom-raffinadeurs ‘van welke de uitslag der suiker-veilingen, zoo
72.
als bekend is, maar al te zeer afhankelijk wordt.’ Tot een confrontatie kwam het
dan in 1841. De De Bruyns probeerden toen òf, en hoe sterk, ze de
Handel-Maatschappij onder druk konden zetten. De directie van de NHM ontving
een voorstel om van tevoren de koopprijs te regelen voor de suiker die de
raffinadeurs op de drie komende veilingen zouden komen kopen. Tegenover een
prijskorting zouden de heren De Bruyn dan een soepele tussentijdse
betalingsregeling stellen. Dit voorstel viel evenwel volkomen verkeerd bij de directie:
het werd ‘niet zonder verontwaardiging [...] ontvangen, en beschouwd als den
voorstelleren weinig eer aan te doen, vermits hetzelve op eene volstrekte misleiding
73.
van alle overige kopers in de veiling doelt.’
Enkele maanden later nam de ongerustheid toe over de voorschotten die de NHM
haast gedwongen was om aan deze grootafnemers te verlenen. Om een idee te
74.
geven van de verhoudingen op een NHM-suikerveiling :

Veiling 8 september 1841
De Bruyn

19000

Rupe

4295

Beuker & Hulshoff

3525

Eyben & Co

650

Fisler & Tetterode

325

fusten à ƒ 28 gemiddeld

Op de novemberveiling van dat jaar kocht De Bruyn zelfs voor bijna 1,5 miljoen
gulden en in januari 1842 beliep hun crediet ƒ 546.507. De NHM probeerde nu in
ieder geval een bovengrens vast te stellen, maar men was wel overtuigd van de
75.
noodzaak van een ruimhartige credietverlening. In maart werd de toestand uiterst
precair. Een Duits commissionairshuis was failliet gegaan en dat had voor Rupe
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een verlies van ongeveer ƒ 88.000 betekend; ook de firma De Bruyn raakte nu in
moeilijkheden en kondigde aan dat zij niet meer op de veilingen zou kopen, en niet
zou kunnen kopen, als er niet meer crediet werd verleend. Tot dan toe had de NHM
geen problemen met Rupe gehad omtrent voorschotten, en men vond het nodig om
althans aan die firma extra steun te verlenen ‘vooral omdat het schijnt dat De Bruyn,
wiens ondernemingsgeest geene grenzen kent, het voornemen heeft om naar een
76.
monopolie op de suikermarkt te streven.’
Het is merkwaardig dat in precies deze periode waarin De Bruyn enorme
voorschotten nodig had, de expansie van hun raffinaderij onverminderd voortging.
Ook in de volgende jaren, toen de nieuwbouw op het Bolwerk Osdorp en de
oprichting van de Hollandsche Gaz-fabryk in volle gang waren, werd er doorlopend
onderhandeld met de NHM over credieten. In de nieuwe NV Nederlandsche
Suikerraffinaderij is te zien bij wie de De Bruyns zoal in het krijt stonden, want de
crediteuren werden er aandeelhouder naar rato van hun vorderingen. De belangrijkste
zijn enkele handelshuizen:
Nederlandsche Handel-Maatschappij

ƒ 462.000

Goll & Cie, Amsterdam

315.000

Fred. Huth & Cie, Londen

328.000

P. & C. van Notten, Londen

181.000

Meyer & Van Essen, Amsterdam

136.000

J. Merck & Co, Hamburg

138.000

Siordet Meyer & Co, Londen

114.000

Verder waren er nog enkele machinefabrieken, zoals de Engelse firma Butterley
& Cie te Alfreton (ƒ 60.000), J. Zimmer te Amsterdam (ƒ 16.000), Van Vlissingen,
Dudok van Heel (ƒ 15.000).
Uit de lotgevallen van de Nederlandsche Suikerraffinaderij blijkt dat de financiering
77.
van dergelijke ondernemingen een hoofdstuk apart vormde. De grote
kapitaalbehoefte was gedeeltelijk het gevolg van de dure gebouwen en machines,
die voor 2 miljoen op de balans stonden. Minstens zo belang-
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rijk was echter het geld dat noodgedwongen vastlag in voorraden (ruwe) suiker die
hoorden bij de grote omzet waar de raffinadeur naar streefde. Die omzet moest hij
wel halen om zijn investeringen rendabel te maken en een grote produktie wilde hij
maken omdat de markt ertoe uitnodigde. De grondstof- en produktprijzen
fluctueerden, wat hem de kans tot winstgevende speculatie gaf. Toch raakte de
Nederlandsche Suikerraffinaderij na tien jaar weer in de versukkeling. In 1861 werd
de fabriek aan de Looiersgracht verkocht aan de nieuwe NV Hollandsche
78.
Suikerraffinaderij , die op het Bolwerk Osdorp ging in 1877 over op de NV Amstel
79.
Suikerraffinaderij.

Het industrieel grootbedrijf
Tot in de jaren '60 bleef de Amsterdamse raffinageindustrie bestaan uit enkele
gestage groeiers, enkele kleinere bedrijven met stoominstallaties, en een handvol
raffinaderijen die op de oude wijze kleine hoeveelheden suiker produceerden. Deze
laatste legden zich toe op kleine specialiteiten, zoals kandij, waarvoor zij een beperkte
80.
kring vaste afnemers hadden.
In technisch opzicht zijn er weinig spectaculaire veranderingen meer te signaleren.
Voor de grote ondernemingen was het een kwestie van geleidelijke optimalisering
van de produktie met de middelen die vanuit het buitenland beschikbaar kwamen.
Die optimalisering kon betrekking hebben op de verkleining van het fabrieksverlies,
nog zuiverder produkten, verlaging van de produktiekosten. Eind jaren '50 werd nog
een tijds- en ruimtebesparende vernieuwing ingevoerd: de centrifuge. In plaats van
de suikerkristallen heel langzaam te reinigen met doorsijpelend water, kon men ze
ook schooncentrifugeren. Dan werden de stroopdelen weggeslingerd van de
kristallen, wat een enorme tijdwinst opleverde en bovendien veel minder zolderruimte
voor duizenden traag uitlekkende suikervormen vereiste. De gecentrifugeerde suiker
had echter niet de superieure kwaliteit van echte broodsuiker en de losse suiker
werd ook niet door alle afnemers verkozen boven de grote, kegelvormige
suikerbroden. Die karakteristieke produkten werden dan ook tot na de eeuwwisseling
in grote hoeveelheden gemaakt. In 1859 werden de eerste centrifuges bij Beuker
& Hulshoff in gebruik genomen, Spakler & Tetterode en de Hollandsche
81.
Suikerraffinaderij volgden in 1862 resp. 1867.
In de jaren '60 kende de raffinagesector geheel andere verhoudingen dan twee
decennia eerder. In dertig jaar tijd had de hele raffinagebedrijfstak een ontwikkeling
doorgemaakt van een kleinschalige, ambachtelijke nijverheid naar industrieel
grootbedrijf. De NV Nederlandsche Suikerraffinaderij, de NV Amsterdamsche
Stoom-Suikerraffinaderij, Beuker & Hulshoff, Wijthoff & Co, Spakler & Tetterode en
de NV Hollandsche Suikerraffinaderij verwerkten elk 15.000 ton ruwsuiker per jaar,
en soms meer. De aanvoer van grondstof was geen probleem, hoewel de raffinadeurs
82.
het er over eens waren dat er zeker geen plaats was voor nog een bedrijf.
Tezelfdertijd begon de Nederlandsche Handel-Maatschappij de rietsuikerhandel
steeds meer vrij te geven en de Javaanse producenten verkochten hun ruwe suiker
nu meer en meer direct aan Engeland. In hun prille beginjaren hadden de
stoomraffinadeurs de beslissing om op stoom over te gaan mede genomen vanwege
de zekerheid dat de NHM alleen maar grotere hoeveelheden ruwsuiker in Nederland
zou laten veilen. Nu die aanvoer terugliep, werden er wel enkele klachten vernomen,
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maar al snel meldden zich Duitse en Nederlandse fabrikanten van ruwe bietsuiker
om de raffinadeurs van grondstof te voorzien.
De overgang van rietsuiker naar bietsuiker betekende geen grote verandering in
technische uitrusting. De raffinadeur moest de verschillende kwaliteiten ruwe
bietsuiker leren kennen, zodat hij daar de hoeveelheden en mengverhoudingen van
hulpstoffen op kon afstemmen.
Door de Nederlandse suikeraccijnswet was, en bleef, de industrie sterk op
buitenlandse afzet gericht: de export leverde aanvullende inkomsten op door de
mogelijkheden die de wet bood. De hoge accijns die de binnenlandse verbruiker
betaalde, bleef een beletsel voor velen. Niettemin nam het suikerverbruik langzaam
toe, omdat de marktwaarde sinds ongeveer 1873 onder invloed van de toenemende
wereldproduktie sterk daalde.
1852

2,7 kg suikerverbruik per persoon

1862

4,5 kg

1872

5,2 kg

1886

7,5 kg

1892-1896

9,9 kg

In de tweede helft van de negentiende eeuw trachtten ministers van financiën
meermalen de suikerwetgeving aan te scherpen en zodoende minder overponden
83.
te vergoeden. De raffinadeurs ervoeren dat als zeer bedreigend en wisten tot in
de jaren '90 ingrijpende wijzigingen te voorkomen. Om drie redenen vonden zij dat
zij recht hadden op een wetgeving die, zij het onbedoeld, een exportpremie inhield.
Alle buitenlandse suikerproducenten werden nog veel meer dan de Nederlandse
geholpen door hun regeringen; de werkgelegenheid van duizenden arbeiders kwam
in gevaar; en tenslotte: als er geen raffinaderijen meer in het land zouden zijn,
verdween ook de bestaansvoorwaarde van de Nederlandse bietsuikerindustrie, een
bedrijfstak die zich langzamerhand tot de belangrijkste en onmisbare
landbouwindustrie had opgewerkt.
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Steeds verder breidde het bedrijf van Beuker & Hulshoff op de Lauriergracht zich uit temidden
van de drukbevolkte Jordaan. Op de hete zolders stonden de ramen open om de arbeiders
nog enige frisse lucht te verschaffen. Tonnen met ruwe suiker gingen naar binnen, vaten
stroop en melasse en kisten met suikerbroden werden per schuit afgevoerd. Schilderij van
J.D.C. Veltens, omstreeks 1860.
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In de raffinaderij van J.H. Scholten werd in 1812 bietsuiker gemaakt. Links op de voorgrond
worden bieten in een wasmolen schoongemaakt. Daarna worden ze geraspt; deze brij gaat
in zakken die in een pers worden gestapeld (midden). De man rechts draait met een schroef
de pers naar beneden en het bietensap stroomt in emmers. De paarden in de rosmolen
drijven waarschijnlijk de rasp aan.

De bietsuikerindustrie
Eind maart 1811 werden door het Keizerlijk Ministerie van Binnenlandse Zaken in
Parijs vele tientallen dikke informatiepakketten verstuurd. De Prefecten van alle
Departementen waarin Napoleons Rijk was verdeeld, zouden er een ontvangen.
Enkele dagen later konden dus ook de Nederlandse Prefecten kennis nemen van
het Decreet dat op 25 maart was uitgevaardigd. Daarin besloot Napoleon dat er
enkele nieuwe produkten binnen zijn Rijk verbouwd moesten worden om zodoende
onafhankelijk te worden van overzeese gebieden. Het plan betrof de teelt van katoen,
tabak indigo en suikerbieten.
De Keizer greep bij dat laatste terug op de ontdekking in 1747 door de Berlijnse
scheikundige Margraf, dat bepaalde soorten van bieten een suiker bevatten die zich
in niets liet onderscheiden van de suiker die hij in suikerriet aantrof. Dit leek Napoleon
nu een ideale oplossing voor het nijpende Europese suikertekort. Experimenten in
Duitsland omstreeks 1800 toonden aan, dat verschillende bietenrassen inderdaad
op industriële manier verwerkt konden worden en dat raffinadeurs hagelwitte
suikerbroden van die suiker konden maken. Een bijkomend voordeel was, dat de
landbouw een nieuw winstgevend gewas zou krijgen. In het hele Keizerrijk, dus ook
in de departementen die het Koninkrijk Holland hadden gevormd, moesten op korte
termijn bieten worden gezaaid. In totaal ging het om 32.000 ha, waarvan ongeveer
84.
2000 in de Nederlandse departementen.
Het informatiepakket dat de Prefecten ontvingen, bevatte behalve de tekst van
het Decreet ook een Franse brochure over het maken van bietsuiker en aanwijzingen
voor de bietenteelt. De instructies aan de prefecten kwamen erop neer dat zij zoveel
mogelijk ruchtbaarheid aan dit plan moesten geven en eventueel de brochures
moesten laten vertalen.

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

De datum waarop dit grootscheepse plan gelanceerd was, maakte het eigenlijk
al meteen onmogelijk om de ambitieuze doelstelingen te realiseren. Als men werkelijk
in het najaar van 1811 al bieten van 32.000 ha had willen oogsten, zou er uiterlijk
medio mei gezaaid moeten worden. Hooguit anderhalve maand restte er dus om
bijvoorbeeld in Nederland eigenaren en pachters van 2000 ha enthousiast te maken
voor dit gewas. In diezelfde korte tijd zouden ze het land moeten vrijmaken, zaad
kopen en instructies over de teelt krijgen. Het was een on-
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Nogmaals de wasmolen, van de andere kant gezien. De suikerkoker staat aan de open
kookpan.

mogelijke opgave die de Prefecten gesteld werd, want zo goed als niemand in het
land had ervaring met bietenteelt. Echte onwil om mee te werken ontmoetten de
Prefecten nergens, maar de praktische problemen waren groot. Bietenzaad was
uiterst schaars. De Prefect van het Departement Monden van de IJssel, Hofstede,
was persoonlijk al enkele jaren eerder met bietenteelt begonnen en hij kon blijkbaar
van zijn akkers enkele kilo's zaad leveren, voldoende om 20 ha mee in te zaaien.
Maar Hofstedes opdracht luidde om in zijn Departement 300 ha te laten bezaaien.
Met veel moeite kon hij nog 30 kilo zaad uit Berlijn laten komen, maar dat bleek van
een bedroevende kwaliteit.
In het Departement Boven-IJssel waren de moeilijkheden identiek. De boeren
wilden best meewerken, maar door zaadgebrek bleef het areaal beperkt tot 60 ha,
waarvan in het najaar 1020 ton bieten werd geoogst. Het Departement Zuiderzee
was uitzonderlijk produktief, want daar slaagde de Prefect met hulp van zijn
onderprefecten erin om 200 ha beschikbaar te krijgen. Deze twee Departementen
werden door Montalivet, de Minister van Binnenlandse Zaken, in zijn eindrapport
over 1811 aan Napoleon als uitzonderingen binnen het hele Keizerrijk vermeld
wegens hun hoge opbrengst.
De Franse autoriteiten hadden al in mei en juni van dat jaar van alle kanten
vernomen dat het doel van 1811 onhaalbaar was. Ook 1812 zou, naar men vreesde,
problematisch worden, want er waren veel te weinig bieten aangeplant om zaad
voor het volgende jaar te leveren. Ondanks deze sombere berichten verscheen op
15 januari 1812 een nieuw Decreet van Napoleon: 100.000 ha moesten bietenland
worden, 11.500 daarvan in Nederland.
Voor de Nederlandse Departementen was dat een absoluut onmogelijke opgave,
was de conclusie van twee landbouwkundigen. Van Eys en Jan Kops lieten in een
rapport zien dat bijvoorbeeld het arrondissement Utrecht in Departement Zuiderzee
maar 5347 ha grond beschikbaar had voor alle vormen van akkerbouw. De 1000
ha die er op keizerlijk gezag voor bieten moesten worden gereserveerd, waren uit
de lucht gegrepen. Met heel veel moeite zou het Departement als geheel misschien
600 ha kunnen leveren - in Parijs had men op 2000 gerekend. De teeltzijde van
Napoleons bietsuikerplan was al met al erg optimistisch. De Prefecten hadden in
maart 1811 ook de opdracht gekregen om te zorgen voor fabrieken die de bieten
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konden verwerken. In het Departement Boven-IJssel was al heel snel gereageerd
op de oproep. Baron Van Lynden van Hem-
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men had zelfs al voor de zomer een fabriekje in Wageningen opgezet. Tezelfdertijd
vormden enkele raffinadeurs uit het westen van het land een compagnonschap om
een fabriek in Oosterbeek te bouwen. In de omgeving van Zutphen was weliswaar
onvoldoende geld beschikbaar voor een grote fabriek, maar de onderprefect hoopte
de aanzet te geven voor een groot aantal kleine bedrijfjes.
Elders in het land sloeg het idee van bietsuikerfabricage vooral aan bij raffinadeurs.
Zij hadden immers al enkele jaren te kampen met een tekort aan rietsuiker. De
bieten die in de omgeving van Utrecht werden geteeld, werden aangekocht door
de Utrechtse raffinadeur J.O. van Beek; twee Amsterdamse bedrijven, van de Wed.
Scholten en Gerrit Bosch & Zoon, verwerkten de oogst uit de omstreken van
85.
Amsterdam en Haarlem. Het was echter teleurstellend dat de Franse regering
aanvankelijk geen enkele financiële tegemoetkoming verleende aan hun pogingen
om van deze nieuwe grondstof een goed produkt te maken. Daar kwam echter
verbetering in met het Decreet van 1812. Er zouden door het hele Rijk 500 licenties
worden uitgereikt aan degenen die minimaal 10.000 kilo ruwe suiker beloofden te
maken. Als die hoeveelheid gehaald werd, kon de fabrikant rekenen op vier jaar
belastingvrijstelling voor zijn bedrijf. Dat voordeel kon ook een onbeperkte tijdsduur
krijgen wanneer iemand een bijdrage leverde aan een verbetering van teelt of
produktiewijze.
Twintig Nederlandse gegadigden meldden zich in het voorjaar van 1812, een
aantal van hen had in

Tabel 7.4: ‘calculatieve berekening der onkosten van een dag om uit
16000 ponden mangelwortelen suiker te trekken’
16000 ponden wortels geeft 10000 pond vogt; deze aangekort tot syroopdikte
geschikt tot cristalliseering levert
1000 pond, waarvan 300 pond suiker à ƒ 180
24 st.
500 pond syroop à 4 st.

ƒ 100
ƒ 280

Wortels brengen in de fabryk à 8 st. à
1000 pond

ƒ 6-8-0

2 wassers à 16 st. daags

ƒ 1-12-0

2 jongens om de wortels bij de rasp te
brengen à 4 st.

ƒ 0-8-0

16 maalders à 1 gld.

ƒ 16-0-0

4 persers à 16 st.

ƒ 3-4-0

6 man aan de pan à 1 gld.

ƒ 6-0-0

1 ½ hoed steenkolen à ƒ 30

ƒ 45-0-0

16000 pond wortels à ƒ 5 per 1000

ƒ 80-0-0

Ligt & andere onvoorziene uitgaven

ƒ 2-10-0
_____
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Bron: Gemeentearchief Amsterdam, archief Van der Masch-Spakler, inv. nr. 138a.
86.

het voorgaande jaar ook al een fabriek in werking gehad.
In de loop van 1811 had men zich in Parijs gerealiseerd, dat er snel meer personen
nodig waren die vertrouwd waren met de verschillende aspecten van de fabricage.
In januari 1812 werd dan ook bepaald dat er in het Rijk vijf scholen-annex-fabrieken
zouden komen. Elk Departement mocht een leerling sturen, die voor een cursus
van drie maanden een vergoeding ontving van 1000 Francs. Die moest wel een
bepaalde basiskennis bezitten, want men liet alleen studenten in de farmacie,
87.
medicijnen of scheikunde toe. In ieder geval drie Nederlanders hebben dergelijke
cursussen gevolgd: Jac. Joh. Peters uit Middelburg en de medicus Robert de Rouville
uit Franeker gingen naar de school in Douai; aan de school in het Oostfranse
Wachenheim meldde zich de Amsterdamse apotheker Jan Mulder Schut.
De beginnende suikerfabrikanten kregen ook andere hulp om de produktie op
gang te brengen. Enkele Franse deskundigen reisden door het Rijk en bezochten
de fabrikanten. J. Bonmatin, schrijver van een fabricagehandboek, bezocht in maart
1813 onder meer Utrecht en Amsterdam. Zijn bevindingen waren erg hoopgevend,
zo meldde hij, want er was een levendige belangstelling. De fabrikanten volgden
de voorschriften niet blindelings, maar hadden zelf al enkele verbeteringen uitgedacht
en in praktijk gebracht. De sinds kort werkende fabriek van H.G. Frerichs kon met
name de goedkeuring van Bonmatin wegdragen. De Amsterdamse
raffinadeurs-bietsuikerfabrikanten hadden zelfs een speciale vergadering belegd,
waar Bonmatin met hen en enkele scheikundigen uit de stad uitgebreid op de
technische en scheikundige details kon ingaan. Volgens de officiële brochures en
handleidingen konden er grote winsten worden gemaakt in deze nieuwe bedrijfstak.
Zulke berekeningen waren aan de optimistische kant, omdat ze geen rekening
hielden met de problemen die men in de praktijk tegenkwam: bieten die ten hoogste
2% van hun gewicht aan suiker bevatten, hoge lonen of brandstofkosten,
onervarenheid met het raffineren. Toch leek in sommige bedrijven de produktie
werkelijk te renderen, zoals Tabel 7.4, een berekening uit een vermoedelijk
Rotterdams bedrijf, laat zien.

Bietsuikerfabricage in Nederland na 1813
Om diverse redenen was het na de val van Napoleon snel afgelopen met de
inheemse suikerfabricage in Nederland. De bieten waren voor de landbouw geen
gewas dat men nodig had - er waren andere gewassen waar een grotere vraag
naar bestond. De raffinadeurs waren maar al te blij dat zij spoedig hun vertrouwde
rietsuiker zouden kunnen verwerken. De moeilijkheid met het winnen van suiker uit
bie-
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ten was dat er met het bietensap stoffen vrijkwamen, die anders waren dan de
verontreinigingen die in suikerriet voorkwamen. Daardoor hield bietensap een bittere
bijsmaak zolang het niet grondig gezuiverd was. In vergelijking met rietsuiker vereiste
het maken van goede suiker uit bieten een aangepaste raffinage. Doseringen van
kalk en andere zuiveringsmiddelen, die men voor rietsuiker gebruikte, moesten
opnieuw proefondervindelijk worden vastgesteld.
Het viel niet mee om veel suiker te maken, want het suikergehalte van de bieten
was laag. De rendementen lagen in 1811-1812 op ongeveer 2% ruwsuiker uit het
bietengewicht, dus er was een enorm tonnage bieten nodig voor een toch bescheiden
omzet. Een ander punt was, dat de fabrikant bieten-sap te verwerken kreeg, wat
dunner was dan de in kalkwater opgesmolten ruwe rietsuiker - die altijd nog een
wat stroperige massa bleef. Als er ook nog kalkwater aan dat bietensap werd
toegevoegd, werd het helemaal een waterig geheel, zodat men meestal volstond
met enkele handenvol gebluste kalk. Niettemin moest er meer vocht uit bietensap
worden uitgedampt, wat meer brandstof en tijd kostte. Door deze langere
bewerkingstijd bij een hoge temperatuur werd vervolgens het gevaar van
produktieverlies door inversie en melassevorming weer groter. Raffinage van
rietsuiker was vertrouwder en makkelijker, en in de kleine stadsraffinaderijen had
de opslag van een grote bietenvoorraad voor grote problemen gezorgd. Er was
maar één fabriek, buiten de stad, die nog bleef doorwerken: het bedrijf wat door
Pferstorff, Backer en Spakler werd opgericht op het landgoed De Oorsprong bij
Oosterbeek.
Van de oprichters van deze fabriek waren Spakler en Backer raffinadeurs uit
Rotterdam en Dordrecht. Voor de bietenteelt hadden zij een Zwitser in dienst
genomen, die in nauwe samenspraak met een aantal goede boeren ongeveer veertig
88.
morgen in de omgeving van de fabriek met bieten bezaaide.
Het was een succesvolle onderneming, mede dankzij de kwaliteit van de bieten.
Na 1813 bleef men bieten verwerken uit de directe omgeving van de fabriek.
Afhankelijk van de afzetmogelijkheden werd er suiker van gemaakt of stroop,
waarvoor likeurstokerijen een goede klant bleken. Dezelfde bakken, raspen en
ovens waren ook geschikt om aardappelen te verwerken tot glucosestroop en dat
werd langzamerhand het hoofdprodukt. De verschuiving naar aardappelen als
grondstof was mogelijk het gevolg van een grotere bereidheid van boeren om dat
gewas in plaats van bieten te telen. Toch hield de directie in elk geval nog tot het
einde van de jaren '30 belangstelling voor bietsuikerfabricage. Men bleef ‘met kleine
proeven de verbeteringen, elders ingevoerd, volgen om au courant der zaak te
blijven.’
In 1839 werd het bedrijf als volgt omschreven:
‘...Natuur en kunst zijn op de vernuftigste wijze dienstbaar gemaakt.
Bronnen, op de plaats zelve aanwezig, leveren water, om een bovenslagtig
rad van 7 el diameter in beweging te brengen. Dit water dient tevens tot
eene werktuigelijke wassching der aardappelen; en door onderscheidene
pijpen in het kolossale fabrijkgebouw geleid, wordt het verder tot reiniging
van hetzelve en tot andere einden zeer vernuftig aangewend. Twee
stoommachines van hooge drukking zijn hier in werking, en de stoom
wordt hier en tot beweegkracht en tot koking der stropen gebezigd. Een
89.
stoomwerktuig is te Utrecht vervaardigd, en onderscheidt zich door
groote eenvoudigheid, daar de stoomcylinder in den ketel zelve geplaatst
is, en de piston zijne beweging onmiddellijk mededeelt aan eene kort
onder het dak geplaatste wentelas.
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Aardig is de ligging der fabrijk tegen een heuvel, waarvan doelmatig partij
getrokken is, door het aanleggen van eenen zacht hellenden weg over
denzelven, naar de tweede verdieping van het gebouw. Hier door ziet
men paarden de met aardappelen bevrachte karren op de tweede
verdieping brengen, en de vracht wordt onmiddellijk boven de raspen
gestort. Een ijzeren spoorwegje, misschien het eerste in ons Vaderland,
90.
dient tot vervoer der bakken met aardappelen-meel.’
In 1841 verwerkte de fabriek meer dan een miljoen kilo bieten, maar of dit echte
91.
suikerbieten dan wel een ander soort ‘mangelwortelen’ waren, is niet na te gaan.
Sinds het midden van de jaren '40 lijkt het gedaan te zijn met de suiker- of
stroopfabriek. De aardappelziekte tussen 1845 en 1847 maakte de grondstof zodanig
schaars en duur, dat de fabricage verliesgevend werd. De beschrijving van de
onderneming wekt de indruk dat het bedrijf in zijn produktiemethode zeker niet
onderdeed voor de meeste buitenlandse bietsuikerfabriekjes. In principe had het
een goed uitgangspunt kunnen zijn voor een langzaam maar zeker groeiende fabriek
die andere ondernemers tot soortgelijke bedrijvigheid kon aanzetten. Aan
deskundigheid en belangstelling op het gebied van bietsuikerfabricage lijkt het de
voormalig raffinadeur Backer niet ontbroken te hebben.
In de jaren '30 wezen enkele Nederlanders in publikaties op de voortgang die de
bietsuikerfabricage in het buitenland maakte. Ene C. Soetens had in 1835 een
brochure ontvangen uit Frankrijk en drukte daarvan de vertaling af in een door hem
uitgegeven tijdschrift. Hij was het eens met de strekking van dat boekje van de
Franse Maatschappij van Landbouw en stelde voor dat ook Nederland zich richtte

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

238

In de jaren dertig bestonden er twee fabriekstypen voor bietsuiker: het bovenste ‘volkomen
toestel’ verschilde nauwelijks van de werkwijze in de Napoleontische tijd: raspen, persen,
kalkwater toevoegen en verwarmen in F, koelen (G) en, uiteindelijk, koken in pan K. Beneden
in het gebouw draaiden twee paarden in een rosmolen.
De nieuwere methode gebruikte stoom als drijfkracht en warmtebron. Bij M werd het dunne
suikersap verhit en ingedikt doordat het langs hete stoompijpen naar beneden liep. Vanuit
O werd het opgepompt naar de vacuumpan.

op een kleinschalige produktie, waarbij de boerderij als uitgangspunt genomen
92.
moest worden.
Soetens zag grote mogelijkheden voor de teelt van ‘mangelwortels, kroten,
suikerwortels of beetwortels’ die de boer zelf met eenvoudige hulpmiddelen tot ruwe
suiker zou verwerken. Hij moest daarbij niet - zoals in het buitenland - met
ossekracht, maar eenvoudig met de hulp van twee knechts te werk gaan. De stroop
en bruinige suiker kon hij verkopen aan een raffinaderij of gebruiken in de eigen
huishouding, de uitgeperste pulp was een uitstekend veevoer.
Tot soortgelijke aanwijzingen kwam ook de Groningse arts S.A. Bleekrode in
93.
1838, en in 1840 werd in twee andere tijdschriften de vraag voorgelegd of de
bietenteelt voor Nederland niet hetzelfde heil kon brengen als in het buitenland. Het
Tijdschrift van de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid gaf in haar jaargang
1839 een uitgebreid overzicht van de recente buitenlandse literatuur op het gebied
van de bietsuikerindustrie en bietenteelt. Toch werd er hoegenaamd niet op deze
berichten gereageerd. Alleen de Rotterdamse raffinadeur Bicker overlegde in 1836
met I.G.J. van den Bosch, de stuwende kracht achter de model-landbouw in de
grote Zeeuwse Wilhelminapolder. Die volgde met aandacht de ontwikkelingen in
het buitenland en teelde zelf al enkele jaren ‘mangelwortels’ voor zijn vee. Van den
Bosch wilde deze bieten laten verwerken in Bickers Rotterdamse bedrijf, maar na
94.
wat moeizame experimenten lieten beiden het plan weer varen.
Daarna bleef het ongeveer twintig jaar stil rond de bietsuikerindustrie in Nederland.
De Nederlandsche Handel-Maatschappij zal daar zeker vrede mee gehad hebben,
want in 1838 en 1839 maakte de Directie misprijzend gewag van de Franse en
Duitse activiteiten op dat gebied. Door laag-geprijsde rietsuiker zou die industrie en
95.
haar ‘surrogaat’ wel weer verdwijnen, hoopte men. Is het uitsluitend door de prijs
van NHM-rietsuiker geweest, dat van Nederlandse initiatieven gedurende de jaren
veertig en vijftig niets vernomen werd? Waarschijnlijk niet. Aan landbouwzijde had
slechts een enkeling belangstelling voor de bietenteelt: het was een onbekend
gewas, dat volgens buitenlandse geruchten de bodem uitputte. Van den Bosch en
Bicker merkten, dat het technisch veel eenvoudiger was om bieten tot stroop dan
tot goede suiker te verwerken. De fabriek in Oosterbeek beperkte zich ook tot
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stroopfabricage, waarbij men boeren kon laten kiezen tussen aardappel- of
bietenteelt.

Bietsuiker in het buitenland
Uit de berichten die Nederland in de jaren '30 bereikten, kon men opmaken dat in
Frankrijk en Duitsland de bietsuikerindustrie aan een opleving begonnen was. Na
het einde van het Napoleontische Rijk was ze in Duitsland zo goed als verdwenen.
In Frankrijk hadden alleen enkele hardnekkige adellijke grondbezitters en
landbouwkundigen de teelt en verwerking van suikerbieten voortgezet.
96.
Langzamerhand slaagden zij erin om het rendement van de produktie te verbeteren.
Rond 1830 konden deze voormannen duidelijk laten zien dat het werkelijk een
winstgevend bedrijf was. In de ogen van anderen bleef het niettemin een kunstmatig
in leven gehouden industrie. In zekere zin was die opmerking terecht, want van een
open concurrentie tussen biet- en rietsuiker was geen sprake. Terwijl de rietsuikerprijs
altijd werd verhoogd met een invoerrecht, werd op bietsuiker geen enkele belasting
geheven. De produktiekosten van inheemse suiker konden dus hoger zijn dan die
van rietsuiker. De staatskas derfde aldus accijnsinkomsten, maar, zo betoogde men
in landbouwkringen, dat woog niet op tegen het grote voordeel dat de hele landbouw
zou hebben van deze enigszins beschermde industrie.
Voor Pruisen en andere Duitse staten waren de berichten over de vooruitgang in
de bietsuikerproduktie een reden voor hernieuwde belangstelling.
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Landbouwkundigen en scheikundigen gingen naar Frankrijk, waar ze omstandig
werden ingelicht over de stand van zaken. Het resultaat was dat alleen al in 1834
minstens vier Duitse handleidingen voor bietsuikerfabricage werden gepubliceerd,
97.
in 1836 en 1837 verschenen jaarlijks vier of vijf handboeken. Daarnaast werd in
landbouw-, technische en andere tijdschriften een massa artikelen aan de
vooruitgang van deze industrie gewijd.
Zowel in Frankrijk als in Duitsland werden, aangemoedigd door het succes van
anderen, honderden fabriekjes gedurende de jaren '30 opgericht. Daarbij bestond
een duidelijke voorkeur voor kleinschalige produktie. Men ging uit van het principe
dat het een landbouwindustrie was, waarvan de winst direct moest terugkomen bij
de boeren. In handboeken werd weliswaar voorgerekend dat de winst toenam met
de bedrijfsomvang, maar een beperkte produktie had weer andere voordelen. Een
kleine, eenvoudige produktie-eenheid vergde maar een geringe investering en bracht
nauwelijks organisatie in de vorm van personeel, massale aanvoer van steenkool,
bieten, kalk enz. met zich mee. Bovendien waren er veel van dergelijke kleine
plattelandindustrieën waar men een voorbeeld aan kon nemen. Ten slotte werd hier
en daar de overtuiging geuit dat een boer geen industrieel diende te worden, maar
boer moest blijven. Een Duitse econoom schetste de verwachte toekomst als volgt:
‘De ruwe suiker zal op de weekmarkten ter verkoop worden aangeboden
en de consumptie zal vijf- of tienmaal zo hoog worden, ze zal zoals
tegenwoordig in Engeland en Amerika 16 tot 30 pond per persoon, in
plaats van drie pond, gaan bedragen. Landen als Saksen en Württemberg
zullen 20 tot 30 miljoen pond suiker tegen een marktprijs van 4 tot 5
miljoen Pruisische Thaler produceren en verbruiken. (...) Het
raffinagebedrijf is echter de laatste tijd in Noord-Amerika, Engeland en
Frankrijk sterk verbeterd en zal zonder twijfel nog beter worden. Het is te
verwachten dat door zoveel inzet van ervaren scheikundigen een
eenvoudige en goede methode zal worden uitgevonden om de ruwsuiker
uit de biet en de raffinade door één en hetzelfde proces te bereiden. Maar
zolang dat niet is gebeurd, is het vrijwel zeker dat beide bedrijfstakken
hun eigen weg gaan. Net als bij het planten en verwerken van vlas, bij
het spinnen en weven van katoen, zal de ruwsuikerfabricage door een
groep landbouwers en kleine ambachtslieden en de raffinage (net als het
bleken en appreteren van katoen) door grote fabrieken worden uitgevoerd.
De ruwsuiker wordt een produkt voor de detailhandel op weekmarkten,
de raffinade blijft verder iets voor de groothandel. Zo ontstaat overal waar
de nijverheid zich vervolmaakt en bedrijfstakken grotere vormen
aannemen, als van nature een arbeidsdeling. Zonder twijfel zullen er ook
bedrijven ontstaan die alle activiteiten van bietenteelt tot de verkoop van
raffinade in zich verenigen. Grote en ingewikkelde inrichtingen zullen
echter in de minderheid zijn en alleen daar ontstaan waar hele groepen
of individuele ondernemers kunnen beschikken over grote kapitalen en
98.
uiteenlopende vormen van kennis en bekwaamheden.’
Deze beschrijving en toekomstverwachting van Friedrich List stemde tot op zekere
hoogte overeen met de werkelijke gang van zaken. Boeren, grondbezitters en kleine
industriëlen zoals bierbrouwers en anderen kochten het hoogstnodige aan ketels
en gereedschappen en verwerkten jaarlijks de oogst van enkele tientallen hectaren
bieten. Van de ruim 540 Franse fabriekjes in 1835 had misschien hooguit éénderde
99.
een stoomketel.
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Als de industrie functioneerde als nevenbedrijf bij de gewone boerderij, moest de
techniek uiterst simpel blijven en nauwelijks gemechaniseerd zijn. Het was duidelijk
dat bij een dergelijke produktiewijze bijvoorbeeld de brandstof niet optimaal werd
benut, dat er in de open pannen boven vuur veel suiker door inversie verloren ging.
Dat probeerde men in de raffinaderijen juist allemaal te vermijden, maar zoals
bovenstaande beschrijving laat zien, beschouwden velen die bedrijfstak met zijn
stoomtechniek als een heel andere sector.
In Frankrijk kreeg de bietsuikerindustrie begin jaren '40 met nieuwe
werkomstandigheden te maken. Het belastingvoordeel dat tot dan toe had bestaan,
100.
dreigde definitief te verdwijnen. Een Franse wet ontnam in 1837 aan de
bietsuikerindustrie al de belastingvrijdom die ze tot dan toe had gekend. In de
daaropvolgende zes jaar werden bijna 250 van de 550 fabriekjes gesloten, en uit
17 Departementen verdween de bietenteelt. De koloniale belangen leken daarmee
veiliggesteld, zeker toen in 1843 na zeer langdurige en grimmige Kamerdebatten
de regering besloot om op bietsuiker een accijns te heffen die even hoog was als
het invoerrecht op rietsuiker. Toch kreeg de bietsuikerindustrie niet de genadeklap
die sommigen verwachtten - of hoopten. Een aardbeving vernielde een groot deel
van de suikerfabrieken op Guadeloupe in 1843 en in 1848 werd de slavernij in de
Franse suikerkoloniën afgeschaft. Beide gebeurtenissen leidden tot een belangrijke
daling van de rietsuikeraanvoer in Frankrijk, zodat er voor de bietsuiker nog altijd
een plaats op de markt overbleef. Tussen 1845 en 1850 bleef het aantal fabrieken
ongeveer 300, maar hun gezamenlijke produktie steeg van 41.000 naar 76.000 ton
101.
ruwe suiker.
Deze produktietoename was uiteraard het gevolg van een groter bietenareaal,
en tegelijkertijd steeg de verwerkingscapaciteit van de fabrieken. Dat was
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noodzakelijk, omdat bieten nu eenmaal niet lang bewaard kunnen worden zonder
een groot verlies aan suikergehalte. Er ontstond dus een grote vraag naar
stoomketels, pompen, verdamp- en kookpannen. Voor machinefabrikanten was dit
een stimulans om door te gaan met de verbetering van hun produkten. Sommige
hadden zich al een reputatie verworven met belangrijke octrooien op het gebied
van de suikerraffinage en de rietsuikerfabricage. Nu opende zich eindelijk ook een
grote markt dicht bij huis. Langzamerhand was er een ruim scala aan speciale
machinerieën ontwikkeld voor de verschillende delen van het proces: het zuiveren,
filtreren, indampen, koken en kristalliseren, en voor het pompen van het suikersap
van het ene procesdeel naar het andere. Vooral van de rietsuikerindustrie was een
stimulans uitgegaan naar constructeurs, uitvinders en anderen. In tegenstelling tot
de bietsuikerindustrie toonden de koloniën veel belangstelling voor grootschaligheid.
De plantages waren nu eenmaal groot en werden centraal bestuurd, dus was het
haast vanzelfsprekend om ook de verwerking van het suikerriet centraal en groot
aan te pakken. Vooral de firma Derosne & Cail in Parijs had zich gespecialiseerd
in totaalpakketten van hele rietsuikerfabrieken. Het produktieproces was met enkele
aanpassingen ook bruikbaar voor het maken van ruwe bietsuiker.
Hoewel er al sinds het midden van de jaren '40 zeer efficiënte vacuümpannen en
102.
grote verdampinstallaties met stoomverwarming beschikbaar waren, kochten veel
bietsuikerfabrieken toch nog open kookpannen. Waarschijnlijk waren deze pannen
goedkoop en woog het voordeel bij aanschaf op tegen het feit dat het enorme
brandstofverslinders waren. Brandstofkosten telden zeker in de Departementen
Nord en Pas-de-Calais, het kerngebied van de suikerfabricage, nauwelijks mee,
want de fabrieken stonden daar als het ware op de rand van het Noordfranse
steenkoolbekken.

De bieten werden met schepen of karren (‘per as’) bij de fabriek aangevoerd en op hopen
gegooid. Sjouwers brachten ze in manden van die hopen naar het bietenmagazijn (1). Daar
werden ze van het loof ontdaan en in bakken gewassen (A). Vervolgens werden ze geraspt
of gesneden (B); het suikerhoudende sap werd aan de fijne brij onttrokken (C). De bietenpulp
(2) werd als veevoer verkocht. Bij D was de meetbak die de belastingambtenaren lieten
vollopen om uit elke honderd liter sap een klein monster te trekken. Daarna werd het
onzuivere sap naar de defecatiebakken (E) gevoerd. Daar werd kalkmelk aan het sap
toegevoegd, water met daarin opgeloste kalk. Veel van de onzuiverheden in het sap bonden
zich aan de opgeloste kalk en vormden een neerslag in de bak. Na deze eerste zuivering
werd het sap afgegoten en naar de carbonatatiebakken (F) gepompt. Men voegde weer een
hoeveelheid kalkmelk toe en perste koolzuurgas door het mengsel. Dat gas was verkregen
uit een kalkoven, meestal buiten het fabrieksgebouw, waar de kalk voor de kalkmelk werd
gebrand met behulp van cokes en waarbij koolzuurgas vrijkwam. Het gas veroorzaakte weer
een neerslag van kalk met aanhangende verontreinigingen. In filterpersen (G) werd de
zwevende kalk uit het sap gefilterd. Het sap werd doorgepompt naar de tweede carbonatatie
(H), waar men die behandeling herhaalde. Telkens verdwenen met de kalk allerlei
niet-suikerstoffen uit het sap. Het sap, nu dunsap genaamd, werd aan een volgende zuivering
onderworpen. Men filterde het door grote, staande filters (niet afgebeeld) die gevuld waren
met een aktieve koolsoort, het zogenaamde beenzwart.
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De volgende stap was het verwarmen en indikken van het sap in de verdamppannen (I1, I2
en I3) en tenslotte in de kookpan (K). Daar werd het sap zo geconcentreerd, dat kristalvorming
ging optreden. Wanneer dat kristallisatieproces voldoende op gang was gebracht, werd de
dikke, hete brij van kristalliserende suiker en suikerhoudende stroop uit de kookpan gelost
in koelpan (L) en dan overgebracht naar de turbines of centrifuges (M). De stroop (5) werd
dan als het ware van de kristallen afgeslingerd. De vrijwel droge en schone kristalsuiker (4)
werd uit de turbines geschept en in zakken gedaan. Zo verkreeg men het zogenaamde
Eerste Produkt. De losgekomen stroop bevatte nog steeds suiker, maar in ongekristalliseerde
vorm. Ten dele werd de stroop weer toegevoegd aan een volgende lading diksap in de
kookpan, ten dele werd hij opgeslagen in kristalliseerbakken in de zgn. warme kamer. Daar
heerste een hoge temperatuur, waardoor de suiker in de stroop na een aantal dagen, soms
weken, voor een deel ook tot kristallisatie overging. Na verloop van tijd werd deze ingedikte
substantie gecentrifugeerd en kreeg men de suiker Tweede Produkt en een stroop waaruit
men na maanden van kristallisatie, in de zomer, eventueel nog probeerde een Derde Produkt
te winnen. Het Tweede Produkt was minder zuiver dan het Eerste produkt. Beide
suikersoorten waren ruwe suikers en dienden als grondstof voor de raffinaderij. Het transport
van het sap van het ene procesdeel naar het andere gebeurde met behulp van sappompen,
ook montejus genaamd (P). Vóór de verschillende bewerkingen werd het sap op de gewenste
temperatuur gebracht in de voorwarmers (O).
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Uit de investeringen en beschrijving van fabrieken uit de jaren 1840-1860 rijst het
beeld op dat men weliswaar de kleinschaligheid van de jaren '30 had verlaten, maar
103.
ook dat vernieuwingen bij voorkeur stap voor stap werden ingevoerd. Er was een
grote spreiding in grootte en technische geavanceerdheid. De kapitaalsomvang van
de beherende vennootschappen kan daarvan een oorzaak zijn geweest.
Veel fabrieken waren het bezit van twee of drie firmanten die 150.000 francs, nog
geen ƒ 80.000, bijeen hadden gebracht. Met een dergelijk bedrag was het niet
mogelijk om een fabriek groot op te zetten, maar waarschijnlijk was het voldoende
om enigszins rendabel te kunnen werken en elke paar jaar kleine verbeteringen
aan te brengen.

Jean-François Cail
Jean-François Cail (1804-1871) kwam als ketelmaker in 1824 terecht bij
de chemicus Charles Derosne (1787-1846) die in Parijs al ruim tien jaar
destillatieapparaten maakte. De belangstelling van Derosne gold niet
alleen de continue destillatie, waarvoor hij enkele belangrijke oktrooien
had verworven. Ook op het gebied van de suikerraffinage deed hij
onderzoek en hij was een van de vroegste pleitbezorgers van het gebruik
van beenzwart. De destillatie van alcohol uit melasse was de verbindende
schakel tussen Derosne, suikerraffinage en de bereiding van suiker uit
bieten. Cail bleef formeel onder Derosne werken tot 1836, toen de firma
Ch. Derosne & Cail werd opgericht. In de volgende jaren namen zij
gezamenlijk een aantal oktrooien, die inzichten bevatten waarop zijzelf
en anderen nog jaren met succes voortbouwden, onder andere op het
gebied van de heenzwartfiltratie, vacuumpannen, verdampinstallaties en
pompen voor de suikerindustrie.
De suikerfabricage kreeg steeds meer nadruk in hun bedrijf, maar de
verkoop van hun produkten aan de bietsuikerindustrie verliep matig.
Beduidend hoopvoller was het enthousiasme dat Derosne & Cail wisten
op te wekken bij Franse en andere rietsuikerfabrikanten in het Caraïbisch
1.
gebied. Tezelfdertijd, omstreeks 1840, groeide hun reputatie in kringen
van raffinadeurs. Zoekend naar een goede beenzwart-werkwijze kwam
de Rotterdamse raffinadeur Van Oordt terecht bij ‘het huis van Derosne
& Cail te Parijs en Brussel, welke zulk een groote roem in de daarstelling
van hunne toestellen verworven hebben, bestudeerde hun sijsteem,
onderzocht en zag en een en ander kwam bevredigend uit, de Hr. de
2.
Bruijn had zijn Systeem ook voor het hunne veranderd.’
De vestiging in Brussel waar Van Oordt begin 1844 over sprak, was de
fabriek van Alexandre Halot. Waarschijnlijk was dat toen nog een
onafhankelijke onderneming, want pas in 1846 werd zij via een
3.
onderhands contract met de Parijse firma verbonden. Aldus hadden
Derosne & Cail een goede ingang tot de Belgische markt. Al eerder waren
ze in contact getreden met het Nederlandse Ministerie van Koloniën en
1.

2.

3.

R. Proust, ‘Un constructeur-mécanicien de Chef-Boutonne: J.-F. Cail,’ in: Bulletin de
la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres 43 (1954), 462-469; hier: 464.
Ook: Tijdschrift van de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid (1843), 462.
G.H.L. van Oordt, Suiker. Een studie over de invloed van leden van de familie van
Oordt als eigenaren van suikerraffinaderijen en -handelsfirma's te Rotterdam gedurende
de 18e, 19e en 20ste eeuw (Rotterdam, z.j.), 48.
Archives Nationales, Paris: Minutier Central, ET/cxi/625: notaris A. Descours, Parijs,
akte 8-6-1850, art. 6. Halot zou in 1852 met een dochter van Cail trouwen.
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de Nederlandsche Handel-Maatschappij om suikerinstallaties voor Java
4.
te leveren. In 1847 sloten zij een joint venture met de Amsterdamse
machinebouwers Paul van Vlissingen, Dudok van Heel.
Derosne was intussen overleden en Alexandre Halot werd de
5.
tussenpersoon tussen Parijs en Amsterdam.
In de samenwerking tussen de Parijse, Brusselse en Amsterdamse
fabrieken bleef de eindverantwoordelijkheid bij Cail berusten.
6.
Ook alle technische tekeningen waren afkomstig uit Parijs. Cail en Halot
onderhielden verder nauwe contacten met Rusland om er suikerfabrieken
te bouwen en waar Cail spoorwegen aanlegde. Op het gebied van
locomotieven, spoorwegen en ijzeren bruggen had hij zich al begin jaren
'40 begeven, waarvoor in het Noordfranse Denain (1844), Douai en
Valenciennes (1847) constructiewerkplaatsen werden opgericht. Bij
dergelijke projecten werden echter nooit de Amsterdamse partners
betrokken, want dat contract was beperkt tot de ‘vervaardiging en Levering
in Nederland van alle Toestellen, Machineriën (...) bestemd voor
Suikerfabrijken of Raffinaderijen in Nederland en zijne Koloniën, als ook
voor andere landen,’ en het werd nooit uitgebreid. De samenwerking bleef
bestaan tot 1871, toen de firma Van Vlissingen, Dudok van Heel werd
geliquideerd.
Gedurende die hele periode kon men in Amsterdam gebruik maken van
7.
alle oktrooien die Cail in Frankrijk en elders aankocht of zelf ontwikkelde.

Een nieuwe start
In Nederland bleven de ontwikkelingen niet onopgemerkt: honderden fabrieken in
Frankrijk, een even opzienbarende toename in Duitsland, en ook in België waren
sinds de jaren '40 heel wat bietsuikerfabrieken verrezen. Enkele daarvan stonden
tussen Antwerpen en de Nederlandse grens en die lieten omstreeks 1855 boeren
in Zeeuwsch-Vlaanderen bieten telen. Mogelijk daardoor is even het plan opgekomen
om in Aardenburg ook zo'n fabriek te beginnen, maar verder dan een eerste
104.
concessie-aanvraag is het niet gekomen.
Er waren sinds de jaren '30 geen brochures meer verschenen die er voor pleitten
om ook in Neder-

4.
5.

6.
7.

M.G. de Boer, Honderd jaar machine-industrie, 111-114.
Oprichtingsakte Cail, Halot: Archives Nationales, Paris: Minutier Central, ET/CXI/628:
notaris A. Descours, Parijs, 16 dec. 1850. De deelname van de Brusselse vestiging in
Van Vlissingen c.s. was op 1 januari 1850 bijna 106.000 francs. Halot was namens
Derosne & Cail de ondertekenaar van de onderhandse akte van 1847 waarin de
samenwerking werd geregeld (Nederlandsche Staatscourant 10 dec. 1847). Deze
afzonderlijke vennootschap werd aangegaan voor 15 jaar en na afloop van die termijn,
in 1862, werd zij voortgezet als Van Vlissingen, Van Heel, Cail, Halot (M.G. de Boer,
Honderd jaar machine-industrie, 125).
‘Les établissements Derosne et Cail’, in: Turgan, Les grandes usines, vol. I (Paris 1865),
21-22.
G. Doorman, Het Nederlandsch octrooiwezen, nrs. 2980, 3491, 4470. Voor de
samenwerking en de verkoopstrategie met betrekking tot het voor de suikerindustrie
belangrijke diffusie-oktrooi van J. Robert (Ibidem, nr. 4470), zie M. Bakker,
Ondernemerschap, hoofdstuk VIII.
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land een begin te maken met deze industrie. Men wist dat ze elders bestond, maar
er was geen noodzaak om dat voorbeeld te volgen. De landbouw had voldoende
winstgevende gewassen en Java leverde rietsuiker aan de raffinaderijen. Alleen de
gebroeders De Bruyn meenden dat een bietsuikerfabriek technisch, organisatorisch
en financieel wel haalbaar kon zijn. Ze hadden zich in 1857 uit de NV Nederlandsche
Suikerraffinaderij teruggetrokken en richtten begin 1858 de firma De Bruyn & Co,
105.
Commanditaire Sociëteit voor Landbouw en Industrie op. Zij kochten een terrein
in het Westbrabantse Zevenbergen en lieten er een fabriek bouwen. De installatie
werd geleverd door de firma Cail, Halot, Van Vlissingen, Dudok van Heel. Het was
een grote investering, maar om het benodigde kapitaal van ƒ 300.000 bijeen te
krijgen, hadden de De Bruyns zich verzekerd van de financiële steun van familie,
enkele vermogende kennissen en ook van twee commissionairshuizen.
De eerste twee jaar werd er bijna 10% dividend uitgekeerd, wat de belangstelling
wekte van anderen, zoals een groepje geld- en grondbezitters uit Dordrecht. Dezen
vormden een Voorbereidingscommissie en lieten de machinefabrikant Paul van
Vlissingen uit Amsterdam komen. Met hem bespraken ze de mogelijkheden, waarbij
Van Vlissingen voorrekende dat een goede, rendabele fabriek omstreeks ƒ 110.000
zou kosten. Het was duur, maar hij wilde

Hopen met bieten, ingekuild en met stro tegen regen en vorst beschermd, omgeven een
suikerfabriek in Leur omstreeks 1875. Over het riviertje De Mark voeren gedurende de
campagne honderden bietenschepen om suikerfabrieken van Stampersgat tot Breda te
bevoorraden. Om ook 's nachts te kunnen doorwerken, maakte deze fabriek haar eigen
lichtgas. Een kleine gashouder is rechts van de schoorsteen te zien.

graag van nabij laten zien wat er zoal kwam kijken bij de moderne bietsuikerfabricage.
Hij nodigde dus de Dordtse commissie uit om met hem naar Zevenbergen te gaan.
Daar troffen ze directeur Adr. de Bruyn, die echter geen toegang verleende en iets
106.
zei over ‘de geheimen der fabriek’. Indertijd was overigens De Bruyns vader ook
al zo terughoudend met informatie geweest, toen hij een concessie-aanvraag
indiende voor stoomwerktuigen in zijn Amsterdamse raffinaderij! Hoewel de
campagne al voorbij was en Paul van Vlissingen zelf de machines had geleverd,
bleef de deur gesloten.
Enkele dagen later was de Voorbereidingscommissie samen met een Brusselse
machinefabrikant onderweg door België. William van Goethem liet hun de ene fabriek
na de andere zien, en verschafte ruime uitleg. Het waren grote en kleine bedrijven,
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oudere en recente. Het reisverslag wekt de indruk dat in technisch opzicht de
107.
fabrieken tamelijk divers waren, iets wat in Frankrijk ook voorkwam.
Uiteindelijk bracht van Goethem een offerte uit die iets lager lag dan die van Van
Vlissingen, en kreeg de opdracht. Van Vlissingen en zijn associé Cail liepen deze
order mis en het leek er intussen op, dat ook een volgende bestelling niet bij deze
specialisten terecht zou komen. Op een landgoed buiten Rijswijk was omstreeks
1860 een oud-employé van Van Vlissingen aan het experimenteren met
bietsuikerfabricage. G.G. Couperus was van 1845 tot 1849
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directeur geweest van een suikerfabriek op Java, die door Van Vlissingen en het
108.
Ministerie van Koloniën gezamenlijk werd beheerd. Hij wilde na kleinschalige
proefnemingen ‘eene groote beetwortelsuikerfabriek doen bouwen naar het systeem
109.
der Maagdenburger fabryken.’ Ook hij bestelde zijn materiaal in 1862 bij Van
Goethem.
Dit alles was slecht nieuws voor Jean-François Cail in Parijs. Al in 1859 had hij
zijn aandeelhouders moeten meedelen dat de opdrachten voor
suikerfabrieksinstallaties schaarser werden, wat de concurrentie tussen constructeurs
verhevigde. De lage prijs die de afnemers in die situatie wisten te bedingen, zette
110.
de winst onder druk. De marktpositie van Cail werd niet beter, zodat hij in 1862
een nieuwe strategie ontvouwde om de verkoop van zijn geperfectioneerde
installaties voor suikerfabrieken te stimuleren. Het jaar daarop kon hij al succes
melden: ‘Les associations de capitaux que la maison [J.F. Cail & Cie, met haar
partners in Brussel in Amsterdam, MB] a provoqué, en s'y associant elle-même,
ainsi que ses gérants, pour créer des usines modèles, ont obtenu une rémunération
très satisfaisante.’ Men had namelijk hier en daar zelf de aanzet gegeven tot nieuwe
ondernemingen, en degenen die daar als aandeelhouder waren toegetreden, namen
nu zelf het initiatief tot meer van dergelijke fabrieken. In enkele jaren tijd verwachtte
Cail dat zijn firma en haar partners in België, Nederland en Rusland zouden slagen
in ‘la regénération d'une grande partie de l'industrie sucrière, en y faisant affluer
111.
des capitaux qui jusqu'à là ne s'étaient pas tournés vers ce genre d'opérations.’
Het succes van deze strategie is in Nederland duidelijk te herkennen. Begin 1862
werd op drie plaatsen bietsuiker gemaakt: in Zevenbergen, Dordrecht en Rijswijk.
In maart van dat jaar werd opgericht de NV Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek,
die haar fabriek in Oudenbosch zes maanden later in gebruik nam. Gedurende de
zomer van 1863 werden er fabrieken gebouwd in Halfweg, tussen Haarlem en
112.
Amsterdam, en in Bergen op Zoom. De volgende fabriek was er een in
Roosendaal, die in 1865 haar eerste campagne draaide. Alle vier werden deze
fabrieken door Cail, Halot, Van Vlissingen, Dudok van Heel ingericht. De financiële
stimulans van Cail en de zijnen is zichtbaar in de lijsten van aandeelhouders.

1862: nv Nederlandsche beetwortelsuikerfabriek, Oudenbosch: (230
aandelen à ƒ 1000)
Jean-François Cail (was ook
commissaris)

ƒ 5.000

Alexandre Halot

ƒ 5.000

Paul C. van Vlissingen (was ook
commissaris)

ƒ 10.000

A.E. Dudok van Heel

ƒ 10.000

1863: fa. Barth. Lans & Co, Houtrijk en Polanen (tegenwoordig Halfweg):
(400 aandelen à ƒ 1000)
A.E. Dudok van Heel en P.C. van Vlissingen treden namens hun firma Van
Vlissingen, Van Heel, Cail, Halot op als commanditair vennoten.
fa. Van Vlissingen c.s.

ƒ 100.000
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Paul C. van Vlissingen

ƒ 50.000

A.E. Dudok van Heel

ƒ 60.000

1864: fa. De Ram & Co, Roosendaal: (60 aandelen à ƒ 5000)
Alexandre Halot

ƒ 25.000

H.J. Binsfeld

ƒ 10.000

1866: nv Neder-Betuwsche Beetwortelsuikerfabriek, Geldermalsen: (300
aandelen à ƒ 1000)
A.E. Dudok van Heel

ƒ 10.000

Paul C. van Vlissingen

ƒ 5.000

1867: nv Noordbrabantsche Beetwortelsuikerfabriek, Standdaarbuiten:
Jean-François Cail

ƒ 10.000

Alexandre Halot

ƒ 10.000

Onopvallend, maar niettemin belangrijk is de technicus H.J. Binsfeld in dit spel
geweest. Hij was door Cail of Alexandre Halot als technisch onderdirecteur in 1858
bij De Bruyn aanbevolen om de produktie op gang te helpen. In 1862 woonde hij
even in Halfweg, mogelijk om de bouw van de fabriek voor te bereiden; vervolgens
werd hij directeur bij Wittouck in Bergen op Zoom. Tot dan toe was hij nog nergens
als aandeelhouder bij betrokken geweest, maar in 1864 nam hij voor ƒ 10.000 deel
in de firma De Ram & Co in Roosendaal. Van dat bedrijf zou hij vervolgens jarenlang
de bedrijfsleider zijn.
Er volgden nog andere fabrieken die bij Cail c.s. hun installatie bestelden, zonder
113.
dat de machinebouwers zelf daarin aandelen hoefden te nemen. Bovendien liet
de Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek in 1866 een tweede complete fabriek in
Oudenbosch bouwen. In 1867 slaagde echter een Belgische concurrent, François
Dorzée, erin om orders uit Nederland te krijgen. Eind jaren '60 dongen Cail c.s.,
Dorzée en Van Goethem om de gunst van
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het nog toenemend aantal geldbezitters die hun kapitaal wel in een bietsuikerfabriek
wilden beleggen. Dit enthousiasme duurde tot 1873, toen de suikerprijzen begonnen
te dalen. Op dat moment stonden er 33 fabrieken, meer zouden het er niet worden.
De snelle groei van deze bedrijfstak heeft iets ongerijmds in zich. Hij is namelijk
niet in verband te brengen met opvallende vraag- of aanbod-ontwikkelingen.
Gedurende de jaren zestig werd de Nederlandse ruwsuikermarkt niet gekweld door
schaarste. De ruwsuikerprijzen waren vanwege de toenemende wereldproduktie in
114.
die periode zelfs eerder dalend dan stijgend. Weliswaar liet de NHM de aanvoer
van rietsuiker steeds meer vrij, maar die ruimte werd meteen opgevuld door Duitse
bietsuiker. Vanwege het verschil in capaciteit tussen een raffinaderij en een
ruwsuikerfabriek is het voor raffinadeurs nooit interessant geweest om zelf hun
grondstoffen te maken: een grote raffinaderij had aan de produktie van twintig
fabrieken nog niet genoeg. De enige raffinadeurs die zich in de bietsuiker begaven,
waren de De Bruyns. Zij begonnen in Zevenbergen echter pas nadat zij uit de
Nederlandsche Suikerraffinaderij waren gestapt. De Nederlandse ruwsuikerproduktie
was bij lange na niet voldoende om de behoefte van de Amsterdamse en andere
raffinaderijen te dekken. In 1873, toen alle 33 fabrieken werkten, werd er naar
115.
schatting 25.500 ton ruwe suiker gemaakt. Alleen al de Hollandsche
Suikerraffinaderij verwerkte in 1870 zo'n 22.000 ton, de Amsterdamsche
116.
Stoom-Suikerraffinaderij 18.000 ton. De jaarlijkse verwerking van bedrijven als
Beuker & Hulshoff, Spakler & Tetterode en de Nederlandsche Suikerraffinaderij (op
het Bolwerk Osdorp) zal ook niet ver van de 20.000 ton hebben gelegen. Evenmin
heeft de suikerhandel ooit initiatieven genomen om een suikerfabriek op te richten;
hoogstens namen handelshuizen enkele aandelen. Doordat Nederland geen
invoerrecht hief op buitenlandse suiker, hoefden raffinadeurs niet te zoeken naar
grondstof en de handelaren vonden voldoende omzet in de verkoop van raffinades.
Gebrek aan belangstelling was er ook van landbouwzijde. Slechts één fabriek,
de NV Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, had een handvol landbouwers onder
haar aandeelhouders. De stuwende kracht achter de meeste fabrieken - behalve
de vier bovenstaande - kwam van volkomen buitenstaanders, plaatselijke notabelen,
familie en kennissen van degenen die reeds een jaar eerder met een suikerfabriek
117.
waren begonnen. Zij investeerden gezamenlijk ongeveer ƒ 6 miljoen in deze
nieuwe bedrijfstak. Niemand van hen had ervaring op de internationale suikermarkt,
met bietenteelt of suikerfabricage.
De bietsuikerindustrie is vooral te beschouwen als een ‘creatie’ van de
machine-industrie. Zeker viel er geld te verdienen met suikerfabricage, maar enkele
nabije voorbeelden van fabrieken die wegens onoverkomelijke technische problemen
en onervarenheid van de directie tot débacles werden, zouden genoeg zijn geweest
om het enthousiasme van andere kapitaalbezitters te laten bekoelen. Het ging niet
alle ondernemingen meteen voor de wind, maar dat werd afgedaan als kleine
aanloopproblemen, die weinig om het lijf hadden. Juist omdat zij hun klanten in dat
opzicht moesten geruststellen, voorzagen de machinefabrikanten in het tekort aan
ervaring en geschoold of ervaren personeel onder Nederlanders. Samen met elke
fabrieksinstallatie verschenen enkele Franse, Belgische en soms Duitse vaklieden
om plaatselijke arbeiders en aanstaande directeuren op te leiden. Verder waren
sommige suikerfabrieken bereid om arbeiders van nieuwe fabrieken tegen betaling
118.
met de installatie vertrouwd te maken.
Van de 33 fabrieken hadden er 30 een verwerkingscapaciteit van naar schatting
60 ton bieten per etmaal. Daarin verschilde de Nederlandse bietsuikerindustrie van
haar Franse en Belgische tegenhangers, waar een grote spreiding voorkwam in
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capaciteit en type installatie. Ook hier is de invloed te zien van de
machinefabrikanten. Zij, en met name Cail, hadden zeer duidelijk omschreven ideeën
omtrent een goed fabrieksplan, een ‘sucrerie perfectionnée’. De levering van
dergelijke grote installaties had ook haar weerslag op de ondernemingsvorm. De
dertig grote fabrieken werden allen beheerd door naamloze of commanditaire
vennootschappen met een aandelenkapitaal van ƒ 200.000 tot ƒ 360.000. Dat was
nodig om de investering te kunnen doen voor de machines en een gebouw, die
samen al gauw tussen de ƒ 110.000 en 165.000 kostten. Dan moest er nog geld
overblijven als werkkapitaal voor de aankoop van bieten, steenkool en andere
hulpstoffen, en voor lonen.
Hoe dwingend de bedrijfsgrootte door de machinebouwers werd voorgeschreven,
ondervond de Groningse industrieel W.A. Scholten al in 1859. Naar aanleiding van
de gunstige berichten uit Zevenbergen, had hij bij een fabrikant in Brussel - het moet
Halot of Van Goethem zijn geweest - om inlichtingen gevraagd. Die raadde hem
zeer sterk aan om meteen in het groot te beginnen. Scholten zag daar blijkbaar de
redelijkheid van in en probeerde voldoende kapitaal voor een vennootschap bijeen
119.
te krijgen. Dat lukte echter niet, zodat hij zijn plan liet varen. In 1872 deed hij
nogmaals een poging, maar toen uit proeven bleek dat hij geen bieten kon laten
120.
telen met een hoog suikergehalte, verdween zijn belangstelling voorgoed. Het
zou nog tot 1893 duren voordat er in de Noordelijke provincie een suikerfabriek
werd opgericht.
In de optimalisering van hun produktie werden de
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fabrikanten tot het einde van de eeuw van twee kanten gestimuleerd. Sinds 1873
daalden de prijzen op de ruwsuikermarkt als gevolg van een wereldwijd toenemend
aanbod van riet- en bietsuiker. Dat zette de produktiekosten sterk onder druk, zodat
de fabrikanten er alles aan gelegen was om efficiënter te gaan werken. In 1883
begon een jarenlange ‘Suikercrisis’, die zich ruim tien jaar later herhaalde.
Veel financiële ruimte voor grote investeringen was er niet en men bepaalde zich
tot kleine, goedkope aanpassingen die niettemin het gewenste effect van
121.
kostenverlaging sorteerden. In de slechte tijden van de suikercrises is de
accijnswet met de geboden mogelijkheid van overponden-produktie, waarschijnlijk
voor een aantal fabrieken de redding geweest. Deze erkende tekortkoming in de
accijnswet werd in de loop der jaren door beide partijen, industrie en staat, informeel
beschouwd als een kleine premie voor fabrikanten die hun best deden om hun
produktie te verbeteren.

De teelt van bieten
De beperkte mogelijkheden van bietenteelt in Groningen hebben mogelijk beide
keren de plannen van W.A. Scholten gedwarsboomd. Een suikerfabriek van enige
omvang had de opbrengst van zo'n 300 ha bieten nodig om een goede campagne
te draaien. De bietenteelt is vanaf het begin het grootste punt van zorg voor de
suikerfabrikanten geweest. Mede wegens gebrek aan bieten was het Napoleontische
initiatief indertijd zo moeilijk van de grond gekomen. Sindsdien was in Frankrijk en
Duitsland enorm veel gedaan om het gewas te veredelen en goede teeltmethoden
te ontwikkelen.
Toen in 1858 de heren De Bruyn met hun fabriek begonnen, waren ze
waarschijnlijk al een jaar bezig geweest om boeren te vinden die volgens meerjarige
contracten dat nieuwe gewas wilden verbouwen. Weliswaar hadden Belgische
suikerfabrieken reeds een aantal boeren in Zeeuwsch-Vlaanderen zover gekregen,
maar vanzelfsprekend was de medewerking van de boeren niet. Er waren voldoende
andere gewassen op de Zeeuwse en Westbrabantse kleigronden die vertrouwd en
winstgevend waren, bijvoorbeeld meekrap en vlas. Het enige wat de suikerfabrikanten
konden doen om zich van voldoende grondstof te verzekeren, was het aanbieden
van gulle contracten. Op Schouwen en Tholen en in de omgeving van Hulst werden
de boeren ‘uitgelokt door de buitensporig hoge pachten welke door de fabrikanten
122.
gegeven worden.’
In de beginjaren kon het zijn dat de boeren ook afkwamen op het gerucht dat een
hectare wel 45 tot 50 ton bieten kon opleveren. Dat scheen volgens sommigen in
het buitenland het geval te zijn, ‘dankzij zeer zorgvuldige teelt en krachtig
123.
bemesten.’

Een Franse bietsuikerfabriek omstreeks 1870. Links een kookpan, veel groter dan de
modellen van Howard en Pelletan. Het indikken van het dunsap vond plaats in de
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zogenaamde drievoudige verdamping - de drie gesloten, stoomverwarmde ketels naast de
kookpan. Rechts op de voorgrond een sappomp of ‘montejus’, waar stoom telkens één vat
leegperst, zodat het sap bij een volgende bewerking terecht komt.

Nog in 1866 vermeldde het Verslag van den Landbouw in Nederland met lichte
124.
teleurstelling dat men nog steeds geen 40 tot 50 ton per hectare haalde. Naar
alle waarschijnlijkheid hadden deze cijfers betrekking op bietenrassen die eerder
voederbieten dan suikerbieten waren. Er bestond een ruime variatie aan
bietensoorten, waarvan slechts enkele een hoge suikeropbrengst hadden. Andere
typen leverden vooral grote en zware knollen. Per hectare was de oogst dan wel
40 ton, maar de fabrikant kon uit die indrukwekkende massa maar hooguit 1600
kilo suiker halen. Het was voor de industrie dus het meest aantrekkelijk om de boeren
een biet te laten verbouwen met een zo hoog mogelijk suikergehalte. Dergelijke
bieten waren echter nogal veeleisend wat de teelt betreft. Ze mochten niet te dicht
opeen staan en de akker moest goed bemest en gewied worden. Omdat deze bieten
tamelijk klein van stuk bleven, was de opbrengst per hectare beduidend lager, 20
tot 30 ton.
Een boer vlakbij Rijswijk deed in 1860 proeven met tien verschillende soorten
bieten en oogstte van sommige ‘magelwortels’ ruim 60 ton per hectare, maar de
echte Silezische, Maagdenburger en Quedlinburger bieten leverden hem 28 ton op.
Dat waren de typen met een hoog suikergehalte, waar de industrie behoefte aan
had. Het volgende jaar zaaide hij voor de nieuwe fabriek van G.G. Couperus in
Rijswijk 40 ha, maar de oogst viel erg tegen. Dat kwam, zei hij, doordat ‘dezelve
125.
met het oog op de suikerproduktie niet bemest mogen worden.’
Door landbouwkundigen en boeren werd in de jaren '60 breed gediscussieerd
over de wenselijkheid van bietenteelt. Er van uitgaande dat de suiker in
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De keurige gravure van de afbeelding op pag. 245 verheelt de werkelijke wirwar van
stoompijpen en sapleidingen die de fabrieksruimte vulde. De opstelling van de installatie in
deze fabriek, gebouwd in 1869, leek veel op die van de vorige afbeelding. Geheel links de
kookpan, daarachter de verdamppannen, op de begane grond de krachtwerktuigen.

een biet niet ‘zomaar ergens’ vandaan kwam, concludeerde men dat deze
diep-wortelende plant veel voedingsstoffen aan de bodem onttrok. Het was dus een
schadelijk gewas, dat na enkele jaren onvruchtbare akkers zou nalaten. Deze ideeën
werden bevestigd door ervaringen uit het buitenland, en een aantal grondbezitters
verbood dan ook hun pachters om bieten te telen. Anderen stemden toe in de teelt
op voorwaarde dat de betreffende akker daarna een jaar braak kwam te liggen.
Tegenover deze afwijzende houding stonden de fabrikanten, die eveneens
landbouwkundigen aan hun zijde hadden. Zij gaven toe dat de biet niet zonder
voorzorg geteeld kon worden. Maar als de akker goed bemest en bewerkt was,
leverde hij een waardevolle biet op. Voor de boer kwam er dan nog een groot
voordeel bij, want van de aldus verzorgde bodem kon hij een jaar later een beduidend
betere graanoogst halen. Verder dienden de boeren ook de uitgeperste bietenpulp
in hun redenering te betrekken. Die konden ze tegen lage prijzen, soms bijna gratis,
van de fabriek terugkrijgen en aan hun vee voederen. Met dit ruime aanbod van
goed voer was een grotere veestapel mogelijk, dus ook een grotere mestproduktie
om de landerijen te verbeteren.
Voorbeelden uit andere landen waren rijkelijk aanwezig om deze gedachtengang
te onderbouwen.
Om de boeren op weg te helpen, verleenden de fabrikanten bij het afsluiten van
bietencontracten voorschotten voor de aankoop van mest. Van de voorgestelde
kringloop kwam in het begin echter niet veel terecht, signaleerden de opstellers van
het Verslag van den Landbouw in Nederland over 1862. In hun ogen was de
toenemende bieteneelt slecht voor de landbouw, want in plaats van een verrijkend
voedergewas had men er nu een verarmend handelsgewas bij:
‘Want door het vervoederen van de uitgeperste pulp komt toch slechts
ten deele de mest terug, en dan zelden op het land dat de wortels geleverd
heeft. De gewone voorwaarden waarvoor de beetwortelen door de
fabrikanten gekocht worden, zijn 100 gulden voor het bunder vooruit en,
in 1862, 7,75 gulden voor de 1000 kilo aan de fabriek te leveren. Wanneer
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men rekent dat een matige opbrengst 30.000 tot 45.000 kilo van het
bunder bedraagt, dan kunnen er 230 tot 350 gulden ontvangen worden.
De nogal kostbare vracht naar de fabrieken komt echter ook voor rekening
126.
van den verkooper.’
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In de provincie Gelderland adviseerde de Maatschappij van Landbouw
echter in 1865 om land voor de bietenteelt aan fabrikanten te verhuren
voor ƒ 180 per ha. ‘De zekerheid dat het land door den huurder goed
bemest, zeer goed en zeer diep bewerkt, en zeer schoon gehouden wordt,
zijn voordeelen die ruimschoots opwegen tegen hetgeen de suikerbieten
127.
aan den grond ontnemen.’ Soortgelijke aanprijzingen klonken ook
elders. De bietenteelt vormde namelijk ook het begin van een gedegen
onkruidbestrijding met natuurlijke middelen. De fabrikanten eisten dat er
in rijen werd gezaaid, waarvoor zij zelf de zaaimachines ter beschikking
stelden. Een vierrijige bietenzaaimachine met een paard kon vijf tot zes
128.
hectare per dag afwerken. Aan rijenteelt waren twee voordelen
verbonden. Als de bieten uit de hand gezaaid werden, groeiden ze te
dicht opeen, wat nadelig was voor hun groei en suikergehalte. Verder
was het veel makkelijker om tussen de rechte bietenrijen onkruid te
wieden. Sommige fabrikanten lieten dat op eigen kosten doen, andere
verplichtten de boeren contractueel om intensief de akkers schoon te
houden. Toch moest in 1870 nog een suikerfabrikant uit Lemele (Ov.)
constateren dat er weinig enthousiasme bij de boeren was voor dergelijke
teeltmethoden. De fabriek zorgde er zelf voor, dat de gehuurde akkers
goed afgewaterd en diep omgeploegd werden.
‘Door de rijenbouw, zoowel voor koren als voor suikerwortels, zuivert zij
het land gemakkelijk van onkruid. Het is opmerkelijk dat onze [Gelderse]
landbouwers dit laatste niet meer navolgen en hun koren liever, met meer
kosten, door een aantal wiedsters ten halve laten zuiveren, of, wat erger
is, het koren en het land door het onkruid laten bederven. Zeker is het,
dat de rijenbouw ruimer oogst levert, zuiver land maakt en nauwelijks het
129.
derde deel eischt van het gewone zaaizaad.’
Een andere eis uit de bietencontracten was, dat er zwaarder bemest werd dan
normaal. Daarvoor werd kunstmest, guano, door de fabrikanten aanbevolen als
goed en goedkoop. Gewone stalmest was duurder en minder effectief. Bovendien
was die natuurlijke mest een broeiplaats voor allerlei sporen en zaden die na de
bemesting als onkruid hun kop opstaken. Ook dat nadeel had de droge, korrelige
kunstmest niet. Als de boeren dus volgens de voorschriften het land bewerkten, en
ook tarwe in rijen zaaiden, bleven de akkers schoner en makkelijker te onderhouden.
Dan zou ook de braak kunnen vervallen, die al lang niet meer de functie had van
een herstelperiode voor het land: hij was nog vooral noodzakelijk om door
herhaaldelijk ploegen het onkruid te bestrijden.
Begin jaren zeventig werd het minder moeilijk voor de fabrikanten om bietenland
te vinden, want een van de meest verbreide handelsgewassen in
130.
Zuidwest-Nederland, de meekrap, vond nauwelijks meer afzet. Langzamerhand
begon in Zeeland en West-Brabant de suikerbiet de plaats in te nemen van deze
plant waar men eeuwenlang rode verfstof van had gemaakt. Dat leidde overigens
niet tot een verlaging van de bietenprijs, want inmiddels was het aantal
suikerfabrieken in de regio zo toegenomen dat de boeren de fabrikanten tegen
elkaar konden uitspelen. Alleen al in West-Brabant waren tussen 1858 en 1873
meer dan twintig fabrieken opgericht die elk minstens 300 ha bietenland wilden
131.
contracteren. Het kostte ongelooflijk veel onderling overleg tussen fabrikanten
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om een duidelijke bovengrens voor de bietenprijs te handhaven. Af en toe reageerden
boeren in een bepaalde streek daarop en vormden een vereniging. Dat was onder
andere het geval in de omgeving van Zaltbommel en Gorkum, waar in februari 1873
ruim 150 boeren de koppen bijeen staken. Zij weigerden om bieten te leveren voor
minder dan ƒ 12,50 per ton en de koper moest zelf voor voldoende schepen aan de
laadplaats zorgen.
Het was echter moeilijk voor de boeren om werkelijk één lijn te trekken en te
handhaven. Het probleem werd gesignaleerd door een anonieme briefschrijver in
de Arnhemsche Courant, die mogelijk in nauw verband met de industrie stond: ‘De
vrije landbouwer wil zich niet laten binden en hij heeft groot gelijk. Laat elk vrij zijn
om zijn land te verpachten aan wien en voor welken prijs hij wil’. Hij vroeg zich
vervolgens af, hoe de vereniging zou reageren, als de gezamenlijke fabrikanten
132.
weigerden om voor die hoge prijs te contracteren. De vereniging is korte tijd later
inderdaad weer in het niets verdwenen. In grote lijnen zou dit de teneur zijn van de
relaties tussen landbouw en industrie in de volgende decennia: honderden boeren
die er niet in slaagden om onderlinge eenheid te creëren, tegenover ruim dertig
fabrikanten - die overigens ook hun uiterste best moesten doen om eensgezind te
133.
blijven.
Vanaf 1878 werden de rollen echter omgedraaid, toen als gevolg van de
wereldwijde landbouwcrisis de suikerbieten als vrijwel het enige winstgevende gewas
overbleven. Met ruime voorschotten voor de aankoop van mest konden de
bieten-agenten van de fabrieken grote aantallen boeren makkelijk overhalen tot de
verbouw van bieten, terwijl de boeren het geld van die voorschotten hard nodig
hadden voor hun dagelijks leven en om allerlei lopende schulden af te lossen.
Ondanks deze weinig hartelijke verhouding kwam het niet tot een coöperatieve
suikerfabriek. Alleen in Zeeland was in 1877 gesproken over de mogelijkheid of
boeren zelf de sui-
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Een zeldzame foto uit de late negentiende eeuw van het bietensjouwen. In Roosendaal
vulden de vrouwen de manden, de mannen brachten telkens zo'n 40 tot 50 kilo bieten naar
de wasmolen. Op de voorgrond staan etensblikken. De bieten zijn per schip, met karren en
per spoor aangevoerd, de metershoge hopen zijn met de hand opgeworpen.

kerfabricage ter hand konden nemen, coöperatief of als vennootschap. De aanleiding
tot een rapport daarover was de leegstand van talloze meestoven, waar tot voor
kort nog meekrap tot rode verfstof was bereid. Zou men die als kleine fabrieken
kunnen inrichten en daar de bieten verwerken, die nu de plaats van de meekrap
innamen? Eventueel dacht de Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw aan een
getrapte verwerking: tot stroop in de oude meestoven, en van stroop tot suiker in
een grote centrale fabriek. Een ingeroepen deskundige leek dat onhaalbaar. In de
eerste plaats was kleinschalige produktie onrendabel, in de tweede plaats bood de
gescheiden verwerking eerder na- dan voordelen.
De adviseur, J. van der Minne, was zelf suikerfabrikant, maar ondanks zijn eigen
belangen raadde hij aan om dan maar een coöperatie op te zetten. Die zou echter
alleen al vier ton nodig hebben om een goede, rendabele fabriek te laten bouwen.
Een bijkomende moeilijkheid was in Zeeland het gebrek aan voldoende goed water.
Bijna overal was het brak, en een grote fabriek had per minuut enkele honderden
134.
liters zoet water nodig. Kort daarop begonnen de prijzen van vrijwel alle
akkerbouwprodukten wereldwijd te dalen, zodat de financiële reserves van de
Zeeuwse boeren ook slonken; medio jaren tachtig stortte daarbij nog de suikermarkt
in. Die twee ontwikkelingen maakten het ondenkbaar en onverstandig om aan een
zo kostbaar project als een (coöperatieve) suikerfabriek te beginnen.
De fabrikanten probeerden met allerlei middelen zowel produktiekosten als
grondstofkosten te reduceren. De bietenprijs kregen ze echter met geen mogelijkheid
beneden de ƒ 9 per ton, wat voor de boeren het absolute minimum was waarvoor
ze nog wilden telen. Een andere oplossing voor de fabrikant zou zijn om het
rendement aan suiker per ton bieten te verhogen. De industrie streefde daar al jaren
naar en bereikte dat onder meer door zelf zaad van zeer suikerrijke bietenrassen
aan de boeren te leveren. Bieten van andere rassen werden door de fabriek niet
geaccepteerd. De fabrikanten wilden echter nog meer suiker per ton bieten, maar
dat zou alleen lukken als de boeren hun uiterste medewerking verleenden bij het
bemesten en bewerken van de velden.
Met de bijster slechte verhoudingen van de jaren tachtig en negentig werd de
discussie over gewasen algemene produktieverbetering door bietentelers niet
constructief gevoerd. Geldgebrek en onvrede overheersten de belangstelling voor
verbetering in grote delen van de akkerbouw. Ook met de graanteelt ging het slecht
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en er was weinig uitzicht op betere tijden. Een doorbraak betekende de
gehaltebetaling die fabrikant J.F. Vlekke in 1895 invoerde. Uit het voorbeeld van
zijn zogenaamde participatiecontract blijkt, dat boeren en industriëlen bereid waren
om wetenschappelijke onzekerheden op de koop toe te nemen, wanneer er maar
sprake was van wederzijds vertrouwen.
Al in de jaren tachtig werd er in Duitsland, Frankrijk en België over gedacht om
de bietenrpijs te regelen naar het suikergehalte. De industrie was over het algemeen
geneigd om strafkortingen te gebruiken indien het gehalte onder de gestelde norm
bleef, vanuit landbouwkringen werd eerder gedacht aan een bonus bij hoog gehalte.
Men kwam er niet uit. Aan gehaltebetaling moest noodzakelijk gehaltebepaling
voorafgaan. Daar zaten drie problemen aan vast die rond 1890 in Nederland
omstandig besproken werden:
- de analyse van de bietenmonsters;
- de organisatie rond de monstername;
- het vertrouwen.
Analysemethoden voor bieten waren voor de industrie een onmisbaar richtsnoer
om te zien of de produktie wel optimaal was: hoeveel suiker ging via bietensnijdsel
het proces in en hoeveel kwam eruit als suikerkristallen? Door die rekensom kreeg
de fabrikant een idee hoeveel saccharose er onderweg verloren was. Het principe
van gehalte-analyse was wegens zijn industrieel nut al sinds decennia bestu-
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De eerste elektrische smalspoorbaan in Nederland werd in 1897 door een suikerfabrick bij
Oosterhout aangelegd. De ‘Groenendijksche Haven’, een kanaal, was te smal en ondiep
geworden voor de massale bietenaanvoer per schip; nu losten de meeste schepen hun
lading enkele kilometers verderop en van daar reed een treintje met kiepwagens naar de
fabriek.

deerd en er bestonden verschillende methoden voor. Toch was de industrie niet
geneigd om die mogelijkheden te benutten en alle bietenleveranciers naar gehalte
uit te betalen. Dr. Vitus Bruinsma, die zelf duidelijk aan de boerenkant stond, zei
daarover heel eerlijk: ‘Het bezwaar wat de fabrikanten voornamelijk aanvoeren tegen
de aankoop van bieten naar gewicht èn suikergehalte, is dat er geen eenvoudige
en zekere methoden zou bestaan om dit laatste te bepalen. Nu is het waar dat het
bepalen van het suikergehalte met groote nauwkeurigheid een moeilijke en
tijdrovende chemische arbeid is, die slechts aan zeer ervaren scheikundigen kan
135.
toevertrouwd worden.’
Een ander argument voor de industrie om niet tot gehalteverkoop over te gaan,
was de wetenschap dat het suikergehalte slechts een deel van de waarde van de
biet uitmaakt. Als er veel zouten in zitten, is het bietensap beduidend moeilijker te
bewerken: er is bij het kristalliseren meer tijd, dus warmte, nodig en het gevaar voor
chemische omzettingen - inversie of melassevorming - is groter. Er zou daarom
door de fabrikant ook nog een andere analyse gedaan moeten worden, maar
onderzoek naar zoutgehalte was nog weer moeilijker en tijdrovender dan dat naar
suikergehalte. Kortom, voor de industrie waren er argumenten te over, vooral wegens
onnauwkeurigheid en tijd, dus mankracht, om zeer terughoudend te zijn.
Er waren echter ook fabrikanten die er, ondanks alles, welwillend tegenover
stonden. H. Vrins, fabrikant in Bergen op Zoom, merkte in 1890 op dat in verband
met de onderlinge verschillen tussen twee bieten uit eenzelfde veld, het monster
aan de fabriek genomen moest worden. Anders was er geen enkele controle op de
representativiteit van de steekproef. Zolang de boeren daar niet in toestemden, kon
136.
er geen sprake zijn van verkoop op gehalte. Zelf had hij een laboratorium aan de
fabriek waar hij 2000 bieten per dag kon analyseren, maar dat was alleen als
fabricagecontrole. Vrins was op zich welwillend in deze kwestie, maar hij zei van
boerenzijde weinig medewerking te ontmoeten. Een aantal stemmingmakende
figuren zei dat de monsters op het veld genomen moesten worden, waar de bieten
groeiden. Verder was er een groot wantrouwen tegen degenen die de analyses
verrichtten, omdat ze in dienst van de fabriek waren. Het was ondoenlijk om ze
allemaal door Wageningen te laten uitvoeren. De regering kwam overigens in dit
bezwaar tegemoet door het Rijkslandbouwproefstation in Breda al in 1890 versneld
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te openen, zodat het klaar was om tijdens de campagne van 1890 analyses te laten
doen. Die analyses zouden grondig en onafhankelijk zijn. Maar naar de mening van
Vitus Bruinsma hadden de fabrikanten in dezen gelijk door te zeggen ‘dat er ook
een eenvoudige methode moet bestaan, die zij zelf en ook de landbouwers zelf
moeten kun-
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Bieten, met de hand gerooid en van loof en kop ontdaan, worden naar een loswal of direkt
naar een fabriek gebracht.
137.

nen toepassen.’ Een eenvoudige en snelle methode bestond wel, maar was
138.
minder nauwkeurig. Veel fabrieken in Frankrijk en België maakten er gebruik van.
Wat overbleef, was een vertrouwenskwestie. De fabrikant moest niet het onderste
uit de kan willen hebben, dus zich tevreden stellen met de niet-optimale, snelle
bepaling van het suikergehalte; de boeren moesten accepteren dat het monster
door de fabriek en aan de fabriek werd genomen. Tot een werkbare oplossing kwam
alleen J.F. Vlekke. Vlekke had in de zomer van 1892 aan zijn Gastelsche
Beetwortelsuikerfabriek een laboratorium van twee verdiepingen laten bouwen,
139.
waar hij een Belgisch landbouwkundig ingenieur aanstelde. Drie jaar later konden
de leveranciers aan Vlekke's fabriek kiezen tussen de gewone levering op gewicht,
of volgens het zgn. participatiecontract. Dat was een ingenieus, door Vlekke bedacht
contract, waarbij de boer meer betaald kreeg boven de normale bietenprijs, naarmate
zijn bieten beter waren. Bovendien konden ze in de fabriekswinst delen naar rato
van de hoeveelheid en kwaliteit van de geleverde bieten. Op kosten van de fabriek
mochten ze bij twijfel aan de analyses altijd in Wageningen een onafhankelijk
onderzoek laten doen. De monsters werden aan de fabriek genomen en onderzocht
door Vlekke's scheikundige en laboranten. Deels werd de argwaan van de boeren
weggewerkt door er geld tegenover te stellen, maar dat was niet genoeg.
Vlekke was ervan overtuigd dat zijn plan alleen kon werken als er van beide zijden
vertrouwen en eerlijkheid was. Dus ging hij in het voorjaar van 1895 zelf langs bij
veel van zijn 1300 telers. Het werkte. De gemiddelde bietenkwaliteit ging omhoog,
de boeren kregen meer voor hun bieten; voor de fabriek was het ook extra
winstgevend, waar de boeren weer in meedeelden. De eerstvolgende campagne,
die van 1895/96, was meteen al zo succesvol dat er het volgend jaar geen 309 maar
140.
800, met een totaal van 747 ha., meededen.
In ruil voor die medewerking adviseerde Vlekke ‘zijn’ boeren ook over betere
teeltmethoden. In eigen beheer gaf hij een tijdschrift uit, de Bladen voor de
suikerbietenteelt. Deze door hem bewerkte vertaling van een Duits blaadje kregen
alle leveranciers van zijn twee fabrieken gratis. Hij en anderen, zoals de Zeeuwse
landbouwkundige W. Kakebeeke, voegden er artikelen aan toe. De boeren konden
lezen over het gebruik van chilisalpeter en superfosfaat-bemesting, allerlei adviezen
die niet alleen de bietenteelt ten goede kwamen. Belangrijk was, dat dit soort
informatie de boeren met zachte hand dwong om scherp op te letten. Hoe dit precies
uitwerkte in de opbrengst van andere produkten, is niet na te gaan. Het leverde de
boeren in elk geval meer geld op, net als de fabrikant. Het participatiecontract werd
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door slechts twee andere fabrieken overgenomen: in Halfweg en in de nieuwe fabriek
in Groningen, beide gelegen buiten de haard van bietenoorlog. Verder was het feit
dat dit systeem voor teler en verwerker naar wens functioneerde, een reden om een
coöperatieve fabriek te blijven overwegen. In 1899 kwam, na vijf jaar voorbereiden
en vooral organiseren, in Sas van Gent de Eerste Coöperatieve
Beetwortelsuikerfabriek tot stand. De boeren wisten hoe ze zelf op een winstgevende
en eerlijke manier naar gehalte konden betalen en suiker maken.

Suikerraffinaderij en bietsuikerindustrie
De ontwikkeling van de suikerraffinaderijen en de bietsuikerindustrie was nauw
verweven met koloniale rietsuikerbelangen, Europese landbouw, en uiteindelijk,
met staatsfinanciën. Ingewikkelde accijnsstelsels en de internationale discussie
over hun effecten waren symptomatisch voor de tegenstrijdige belangen die moesten
worden afgewogen. In Nederland heeft de suikeraccijns een extra betekenis voor
de schatkist gekregen toen begin jaren vijftig een aantal belastingen op eerste
levensbehoeften werd afgeschaft: op het gemaal, op vlees en op steenkool. De
overheid was sindsdien zeker niet van plan om binnenlandse bietsuikerfabricage
af te schrikken door erg strenge bepalingen, die de industrie geen vrijheid en
winstmogelijkheid lieten.
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Van de Nederlandsche Handel-Maatschappij is hoogstens een bescheiden stimulans
uitgegaan om in Nederland het raffinagebedrijf te moderniseren. De meeste
raffinadeurs die op nieuwe werkwijzen overgingen, deden dat op eigen initiatief en
met eigen middelen. Evenmin is door de NHM als vertegenwoordigster van de
rietsuikerindustrie serieus gepoogd om de bietenteelt en -verwerking hier te
dwarsbomen. Met enige retoriek werd van verschillende kanten - ook door
Nederlandse landbouwkundigen - gesteld dat bietsuiker een ‘kunstprodukt’ of
surrogaat was, dat indruiste tegen de ‘natuurlijke ordening’. Wat in de tropen
spontaan en in overvloed aanwezig was, moest men niet in Europa via
gewasveredeling, aangepaste landbouw en accijnsbevoordeling willen namaken.
Alleen de rusteloze raffinadeurs De Bruyn trokken zich van deze opmerkingen weinig
aan en verlieten hun Nederlandsche Suikerraffinaderij voor een geheel nieuwe
industriële onderneming.
In technisch opzicht profiteerden de ondernemers in beide takken van
suikerfabricage van buitenlandse ontwikkelingen. Daar was al in de jaren twintig
een scheiding aan het ontstaan tussen de suikerindustrie en machinebouwers, in
zoverre dat de machine-industrie ernaar streefde om haar produkten zo goed mogelijk
te verkopen. Zij liet zich niets gelegen liggen aan eventuele ruwsuikerfabrikanten
of raffinadeurs die geen nieuwkomers in hun branche wensten. Nieuwe procédé's
werden uitgebreid beschreven en het was voor geïnteresscerden geen probleem
om dergelijke vernieuwingen van nabij te bekijken en zich een oordeel te vormen.
Ook het feit dat Nederlandse raffinadeurs daar altijd voor naar Frankrijk of Engeland
moesten, was geen beletsel. Het verkoop-offensief dat de Franse machinefabrikant
J.-F. Cail in 1861 inzette om zijn techniek, dat wil zeggen: hele fabrieken, te verkopen,
is een bijzonder voorbeeld. Hij en zijn relaties in de Amsterdamse industriële wereld
lijken het standpunt te hebben gehuldigd, dat waar fabrieken stonden, de bieten
vanzelf wel zouden volgen.
Zowel de raffinaderij als de bietsuikerfabricage bleek in de praktijk gebaat bij een
grootschalige produktie. Dat heeft te maken met de aard van het produktieproces,
waarin warmte een essentiële rol speelt. Het is een natuurkundig gegeven dat
warmte efficiënter wordt overgedragen naarmate het contactoppervlak groter is.
Stoom is daarbij een bijzondere energie-drager, die in grote installaties beter beheerst
en benut kan worden dan in kleine. Voorwaarde is wel, dat de installatie zoveel
mogelijk continu, 24 uur per dag, zeven dagen per week, in bedrijf blijft. De
bietsuikerindustrie werd in haar aandacht voor grootschalige produktie nog geleid
door een eigenschap van de plantaardige grondstof.
Bieten bleken op geen enkele manier lang houdbaar en moesten daarom zo snel
mogelijk na het rooien worden verwerkt. Een grote jaarproduktie - nodig om de dure
installatie rendabel te maken - was onvermijdelijk verbonden met een grote
verwerkingscapaciteit, opdat de campagne zo kort mogelijk bleef.
Voor de voeding in Nederland heeft de suikerindustrie slechts een beperkte
betekenis gehad. De accijns was en bleef onverbiddelijk hoog; pas toen in de jaren
negentig de wereldmarktprijs heel laag stond, konden arbeidersgezinnen zich
141.
wekelijks voor enkele dubbeltjes suiker veroorloven. Van dat geld ging meer dan
de helft naar de schatkist. In Amsterdam verschaften de stoomraffinaderijen aan
honderden arbeiders werk, want ondanks nieuwe werkwijzen bleef er nog veel en
142.
zwaar handwerk te verrichten. De werkgelegenheid op het platteland werd ook
bevorderd door de grote fabrieken. Zo'n dertig bedrijven hadden elk tijdens de
wintermaanden honderdvijftig of meer arbeiders in dienst om bieten te sjouwen
vanuit scheepsruimen naar de fabriek. Honderden schepen voeren in het najaar
heen en weer tussen akkers en fabrieken, juist in een periode dat de
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binnenscheepvaart weinig andere vracht had. In het voorjaar en de zomer kwamen
daar nog bij de afvoer van suiker en bietenpulp en de aanvoer van steenkool en
kalksteen, die voor het begin van de campagne in grote bergen naast de fabrieken
werden opgeslagen.
Het grootst was de betekenis van de bietsuikerindustrie voor de akkerbouw. In
eerste instantie moest de fabrikant met veel geld over de brug komen om contracten
af te sluiten. Geheel onverwacht werd de fabrikant in de kaart gespeeld door de
internationale ontwikkelingen op de graanmarkt aan het eind van de jaren zeventig.
Tijdens de daaruit voortvloeiende malaise in de akkerbouw bleef de suikerbiet als
vrijwel enig gewas over, waar de boer nog ongeveer ƒ 300 per ha voor kon krijgen.
De toename in graanopbrengst, die in vrijwel alle landbouwpublikaties werd geschetst
als neveneffect van bietenteelt, is bij gebrek aan bronnen niet direct te constateren,
maar zal er zeker zijn geweest. Helaas hebben de boeren daar niet het financiële
voordeel uit kunnen halen dat hun voor ogen stond: de dalende tarweprijzen
compenseerden ruimschoots de grotere opbrengst. Inmiddels had de suikerbiet een
onmisbare plaats verworven op de kleigronden, maar het zou tot het begin van de
twintigste eeuw duren voordat er een coöperatieve suikerindustrie ontstond. Niettemin
mogen we stellen dat de bietenteelt de boeren bewust heeft gemaakt van andere
methoden van landbewerking.
M.S.C. BAKKER
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Grote fabrieken in twee landen, aangesloten op het spoorwegnet, een verkoopkantoor in
Londen.
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8
Techniek en voeding in verandering
Techniek van maker naar gebruiker: naar een internationaal netwerk
Mogelijkheden en risico's van nieuwe techniek
Naar verre markten
Kwaliteit als overheidsprobleem
Voeding en gezondheid
Een verzameling als de voorgaande reeks techniekhistorische detailstudies biedt
een uitgelezen mogelijkheid om de ontwikkeling van verschillende aspecten in
produktiemethoden te belichten. Wij zullen daartoe eerst onze aandacht richten op
de makers van techniek, en dan de gebruikers in ogenschouw nemen. Daarbij zullen
wij enige tijd binnen de muren van werkplaatsen en fabrieken ronddwalen, om
vervolgens de produkten op hun weg naar de consument te volgen. In de eerste
twee paragrafen zijn de voorbeelden zonder uitzondering ontleend aan de
voorafgaande hoofdstukken. In het tweede deel van dit hoofdstuk, wanneer wij ons
ver buiten de fabrieksmuren begeven, staan voeding en gezondheid centraal en
zullen wij ook uit andere bronnen putten.
Gedurende de negentiende eeuw traden in het landelijke consumptiepatroon
voornamelijk kwantitatieve veranderingen op: meer aardappels, meer brood. Die
veranderingen laten zich vrij eenvoudig opsporen, hoewel het statistisch
bronnenmateriaal verre van ideaal is. Andersoortige veranderingen in de
voedselvoorziening bleken moeilijker te traceren en te duiden. Wat was immers de
betekenis van de stedelijke broodfabrieken? Zij leverden goedkoop brood, zodat
de arbeidersbevolking zich beter kon voeden. Maar is daarmee alles gezegd? Er
ontstonden nieuwe verhoudingen tussen producent en consument, tussen
producenten onderling, er kwamen andere broodsoorten en in de discussie over
goed brood mengden zich personen en beroepen die zich voordien afzijdig hadden
gehouden. Het opsporen van dergelijke veranderingen zal in dit hoofdstuk gebeuren
en daarmee zal de voeding in een ruimere context worden geplaatst. Voeding is
niet slechts het vullen van magen, maar in de produktie en consumptie van sommige
voedingsmiddelen weerspiegelen ook sociale, politieke en wetenschappelijke
verschijnselen.

Techniek van maker naar gebruiker: naar een internationaal netwerk
De voedingsmiddelenindustrie in Nederland geeft een beeld van de scheiding die
in de loop van de negentiende eeuw ontstond tussen makers, leveranciers en
gebruikers van techniek. Als we de innovaties uit de voorgaande hoofdstukken op
een rij zetten, dan blijkt dat ze vrijwel zonder uitzondering uit het buitenland zijn
overgenomen. Zelden was sprake van een Nederlandse uitvinding, alleen bij hoge
uitzondering namen Nederlandse ondernemers, technici of uitvinders de leiding in
1.
een technische ontwikkeling. De bijdrage vanuit Nederland aan de techniek van
het graanmalen, botermaken, bierbrouwen en suiker fabriceren is zeer gering
geweest. Zelfs bij de margarine-fabricage, waar enkele Nederlandse ondernemingen
wereldfaam verwierven, ontbraken technische bijdragen van eigen bodem. Alleen
in sommige delen van de landbouw handhaafde Nederland op eigen kracht zijn
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goede reputatie, met stamboekvee, fruitteelt, efficiënte bedrijfsvoering en intensief
grondgebruik.
Dit verschijnsel kan men op twee manieren beschouwen. Het kan aanleiding
geven tot smalende opmerkingen over de achterlijkheid van Nederland, dat achter
alle buitenlandse ontwikkelingen aanholde en waar alles jaren later gebeurde dan
2.
in omringende landen. Wie minder doortrokken is van gekrenkte nationale trots,
zou echter kunnen opmerken dat er geen sprake is van een afhankelijkheid die
fnuikend was voor de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. Blijkbaar was de
buitenlandse herkomst geen beletsel voor wie meende dat zijn bedriif gediend was
met een ander werktuig of
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S.A. Bleekrode (1814-1862), zijn leven lang naarstig op zoek naar nieuws op industrieel en
technisch gebied.

een nieuwe produktiemethode, om daarvan gebruik te maken. Deze waarneming
opent de weg voor onderzoek naar de mogelijkheden om in Nederland van
buitenlandse techniek gebruik te maken en naar de activiteiten die verschillende
geïnteresseerden, belanghebbenden daarbij ontplooiden.
Techniek veranderde van lokaal en persoonsgebonden naar internationaal en
objectief, niet tijd- of plaatsgebonden. Daarmee veranderde ook de verhouding
tussen de maker en de gebruiker van techniek: zij kwamen verder van elkaar te
staan. Die grotere afstand was er niet slechts geografisch, maar ook in termen van
kennis en specialisatie. Dat stond echter een intensief contact tussen maker en
gebruiker geenszins in de weg, zoals wij zullen zien. Er werden langzamerhand
structuren ontwikkeld waarin techniek - machines, instrumenten, kennis en
vakmanschap - aan de man werd gebracht. Het maken van techniek was in de
negentiende eeuw een professionele, specialistische aangelegenheid aan het
worden.
Wat moet men zich voorstellen bij het lokale en persoonsgebonden karakter van
techniek? Nemen wij als voorbeeld de herkomst van werktuigen. Landbouwploegen
werden door de plaatselijke smid gemaakt, niet volgens werktekeningen, maar
hooguit met een mal om het ploegijzer de gewenste kromming te geven. Bij de
boterbereiding werden houten vaten en een karnton gebruikt, afkomstig van de
kuiper in het dorp; de gereedschappen waren klein en eenvoudig, zonder bewegende
delen, van ijzer, koper of hout, en berekend op de kracht van een mensenarm.
Datzelfde gold voor de hulpmiddelen waar een brouwer en een suikerraffinadeur
zich van bedienden: roerstokken, lepels, schuimspanen, metalen bakken. De vorm
was eenvoudig, voor reparaties of nieuwe exemplaren hoefde men niet ver te gaan.
Een windmolenaar was zelf over het algemeen in staat om zijn molen te
onderhouden, want als knecht had hij geleerd hoe het grote, houten mechaniek
werkte en hij had ook leren omgaan met het timmermansgereedschap dat bij de
molen hoorde. Alleen voor het bouwen van een geheel nieuwe molen, waarbij grote
en zware onderdelen met bijzondere precisie gesteld moesten worden, deed hij
veelal een beroep op een vakman van buiten: de molenmaker.
De kunde en het vakmanschap werd van vader op zoon, moeder op dochter,
meester op leerling in de praktijk overgedragen, de zintuiglijke waarneming werd
door veel ervaring en oefening gescherpt. Wanneer is de room zuur genoeg om te
karnen? Moet er een grote of kleine scheut heet water in de karnton? Aan de
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hoeveelheid damp die van het warme bierbeslag of de kokende suikerstroop afsloeg,
herkende de vakman het stadium waarin het proces zich bevond.
Er waren aan het eind van de achttiende eeuw voor de verschillende beroepen
wel handboeken, ook in het Nederlands, die de werkwijzen zo nauwkeurig mogelijk
beschreven. Vrijwel nergens komen in die beschrijvingen echter exacte
hoeveelheden, temperaturen of mengverhoudingen voor. Het zijn altijd benaderingen:
een handvol, twee of drie emmers, totdat de damp eraf slaat, als er bellen in de
vloeistof ontstaan, als de smaak bitter wordt. Bovendien werden in deze
beschrijvingen nauwelijks uitspraken gedaan over de oorzakelijke verbanden tussen
handelingen en optredende verschijnselen als verzuren, schiften of stroopvorming.
Dergelijke handboeken werden in Nederland zelden door de ambachtslieden
geraadpleegd: zij kenden immers hun vak al en hadden dat niet uit een boek maar
in de praktijk geleerd. In de vroege negentiende eeuw ontstonden echter in
verschillende landen algemene technische tijdschriften en landbouwtijdschriften.
Daarin werd melding gemaakt van de meest uiteenlopende nieuwe werkwijzen en
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ontdekkingen, vaak groen en rijp dooreen, zonder speciale gerichtheid op een
bedrijfstak. Uit hun titels is dat ook af te lezen: Moniteur Scientifique, Bulletin de la
Société pour l'Encouragement de l'Industrie Nationale, Dingler's Polytechnisches
Zeitschrift, Tijdschrift van de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid,
Wetenschappelijk Maandschrift. De functie van de artikelen was vooral om
geïnteresseerden te wijzen op mogelijk nuttige ontwikkelingen, zoals de
bietsuikerindustrie in Frankrijk, grote windmolens in Duitsland, een nieuw karntoestel
in Engeland. Wie naar aanleiding van dergelijke berichten méér wilde weten, zocht
naar aanvullende informatie en ging desnoods op weg om zelf een oordeel te vormen
over de bruikbaarheid. Ook in de achttiende eeuw werd er druk van het ene land
naar het andere gereisd en bleven nieuwe technieken niet lang geheim. Toen was
de nieuwsvoorziening vooral een mondelinge geruchtenstroom: iemand had iets
gezien of gehoord, en vertelde dat verder. In de negentiende eeuw werd het nieuws
echter steeds meer in druk verspreid, met afbeeldingen, werktekeningen, precieze
getallen en andere gegevens. Maar ook dan was het nodig om zelf te gaan kijken.
In de voorgaande hoofdstukken zijn heel wat heden vanuit Nederland afgereisd om
elders hun licht op te steken en zich een oordeel te vormen. De Amsterdamse
raffinadeurs Hulshoff en Rupe gingen in 1833 naar Londen om er vacuümpannen
3.
en stoomketels te bekijken, Hendrik van Oordt uit Rotterdam reisde elf jaar later
4.
naar Brussel, toen hij op zoek was naar een goede installatie voor zijn raffinaderij.
Om de Maatschappij van Meel- en Broodfabrieken over machines te kunnen
adviseren; doorkruiste S.A. Bleekrode in 1856 half Europa - tien jaar eerder was hij
al in Duitsland en elders op zoek geweest naar nieuwe maalmethoden en
5.
windmolens. Tussen 1859 en 1861 ging mr. J.P. Amersfoordt, modelboer in de
Haarlemmermeerpolder, driemaal naar Engeland om op de hoogte te raken van het
6.
stoomploegen. De procuratiehouder van Heineken bezocht in 1867 een aantal
Duitse brouwerijen en machinefabrieken; hij kwam terug met veel informatie over
de zogenaamde Beierse brouwmethoden en had onderweg de deskundige Duitse
7.
brouwmeester Wilhelm Feltmann gecontracteerd. Bij de Franse uitvinder van
margarine, Hyppolite Mège Mouriès, kwamen in 1872 kort na elkaar twee
boterhandelaren uit Oss op bezoek om te zien hoe hij dat nieuwe voedingsvet
bereidde. Jan Jurgens was via een familielid op het spoor van de uitvinding gekomen,
Simon van den Bergh had er Jurgens over horen spreken en had een artikeltje in
8.
een Engels tijdschrift onder ogen gekregen. En tenslotte nam in 1878 een drietal
oude Friese boeren de trein naar Denemarken en de boot naar Zweden om in
opdracht van de Friesche Maaschappij van Landbouw te onderzoeken waarom die
9.
Scandinavische landen ineens zoveel betere boter konden maken dan Friesland.
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De Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek in Stampersgat kort voor de eeuwwisseling. 1200
ton bieten per etmaal, uitbetaling naar suikergehalte, een eigen tijdschrift voor bietentelers.
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Het initiatief om nieuwe technieken te leren kennen, ging niet uitsluitend uit van de
gebruikers. Bij de verbreiding van vernieuwingen speelden de makers zelf ook een
aktieve rol. Vaak voorzagen zij tijdschriften van artikelen waarin zij een nieuw
werktuig aanprezen. Reeds Boulton & Watt hadden eind achttiende eeuw succesvolle
verkoopstrategieën binnen en buiten Engeland ontwikkeld, waarbij zij betrouwbare
en achtenswaardige tussenpersonen inschakelden om met potentiële klanten in
10.
contact te komen. De verkoop van een Boulton & Watt-stoomwerktuig ging altijd
gepaard met instructie van bedieningspersoneel ter plaatse en langdurige hulp bij
onderhoud en revisie. Dergelijke praktijken werden gemeengoed gedurende de
negentiende eeuw. Fabrieken van landbouwwerktuigen, zelfs uit Amerika, hadden
rond het midden van de eeuw in veel Europese landen hun rondreizende
vertegenwoordigers - zoals de agent van de Engelse firma Ransomes & Sims die
mr. Amersfoordt op het gebruik van stoomploegen in Engeland attendeerde. De
Groninger firma Boeke & Huidekoper was agent van vele buitenlandse leveranciers
11.
van ploegen, dorsmachines, guano, melkcentrifuges, hooikeerders en lijnkoeken.
Directeur Jacob Boeke schreef tientallen artikelen en mengde zich in polemieken
in diverse Nederlandse landbouwbladen. Onvermoeibaar droeg hij in de jaren tachtig
cijfers en andere gegevens aan, die lieten zien dat de nieuwe melkcentrifuges van
Laval onmisbaar waren voor goede boterbereiding - bij Boeke & Huidekoper waren
alle modellen te koop. Ook adviseerde Boeke, oud-leraar aan de landbouwschool
in Groningen, via artikelen over landbouwkundige aangelegenheden waar hij minder
zakelijke belangen bij had, zoals over het gebruik van thermometers, efficiënte
bedrijfsvoering en veeverbetering en het gebruik van brede wielen bij boerenkarren.
In andere sectoren was de machine-industrie evenzeer bezig om ondernemers
tot nieuwe werkwijzen over te halen. De Amsterdamse firma Paul van Vlissingen,
Dudok van Heel had in 1836 een licentie gekregen om suikerkookpannen met
stoomverwarming naar het ontwerp van de Fransman Pelletan te bouwen. Bij enkele
hoofdstedelijke raffinadeurs wist Van Vlissingen belangstelling te wekken voor deze
tamelijk eenvoudige en kleine kookpan, die zij in hun beperkte bedrijfsruimten konden
12.
opstellen. Ook voor andere toestellen uit de suikerbereiding konden raffinadeurs
bij Van Vlissingen terecht, zeker toen de firma in 1843 ging samenwerken met het
Parijse constructeurshuis Derosne, Cail & Cie. De vele octrooien, licenties en
werktuigbouwkundige vaardigheden van deze Franse firma stonden sindsdien ook
ter beschikking van Van Vlissingen. Dudok van Heel, wat in eerste instantie overigens
de Indische rietsuikerindustrie ten goede kwam. Gedurende de jaren zestig hebben
Van Vlissingen en Cail op ingenieuze wijze Amsterdamse en Westbrabantse
kapitaalbezitters enthousiast weten te maken voor grote investeringen in de nieuwe
bietsuikerindustrie, waarvoor zij de installaties leverden. Om aan bestellingen te
komen, moest de Frans-Nederlandse machinefabriek de concurrentie afslaan van
andere leveranciers, vooral uit België. De verkoop van een fabrieksinstallatie beperkte
zich niet tot het afleveren en op zijn plaats zetten van stoomketels, bakken, leidingen
en krachtwerktuigen. De klant kreeg van de leverancier behalve hardware ook
ervaren fabriekspersoneel en, als hij dat wilde, uitgebreide instructies omtrent de
13.
hele bedrijfsvoering. Was de fabriek eenmaal in werking, dan kon de suikerfabrikant
altijd een beroep doen op de machine-industrie in het algemeen, voor verdere
verbetering of aanpassing van zijn installatie.
Het verschijnsel van felle concurrentie tussen leveranciers van techniek en van
verkoopmethoden waarbij de afstand tussen maker en klant geen belemmering
vormt voor een intensieve communicatie, is iets wat in de eerste decennia van de
negentiende eeuw slechts sporadisch voorkwam. Afwezig was het in die sectoren
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van de nijverheid waar de produktie kleinschalig was en waar de plaatselijke
ambachtslieden in staat waren om alle benodigdheden te leveren. Nieuwe
produktiewijzen brachten echter ook andere makers van techniek met zich mee.
Sterker, de maker als aanwijsbare figuur begon langzamerhand te verdwijnen. Er
kwamen leveranciers voor in de plaats. Dat kon een vertegenwoordiger zijn - zoals
Jacob Boeke en zijn firma die sind 1869 vele buitenlandse fabrikanten van
landbouwwerktuigen vertegenwoordigden - of de directeur van een machinefabriek
die via onderhandelingen probeerde een grote order in de wacht te slepen. Maar
achter deze individuen stond een hele organisatie van de meest uiteenlopende
specialisten. Hoezeer techniek als het ware een assemblage werd van specialistische
14.
kennis en vaardigheden, is te zier bij de melkcentrifuge. Zelfs in het eenvoudigste
model met handbediening dat omstreeks 1880 op de markt kwam, waren tal van
niet-landbouwkundige vakgebieden verenigd.
Het basisidee van centrifugale scheiding van melk en room ontstond na
micoscopisch melkonderzoek toen bleek dat het botervet als kleine bolletjes in melk
zweefde. Die bolletjes hadden een lagere soortelijke massa dan de melk, zodat
centrifugale krachten minder sterk zouden werken op botervet-deeltjes dan op melk
wanneer vette koemelk in een sneldraaiende beweging werd gebracht: de vetbolletjes
zouden meer in het midden blijven en de melk zou verder weg worden geslingerd.
Het duurde
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echter ruim twintig jaar, van 1857 tot 1879, voordat dit natuurkundig principe zodanig
in een apparaat was ondergebracht, dat gebruikers er werkelijk voordeel van hadden.
De melkcentrifuge vereiste een zorgvuldige keuze van materialen en onderdelen
zoals lagers: de ophanging van de centifugetrommel mocht niet heetlopen of uitslijten
bij een langdurige draaisnelheid van ruim 1500 omwentelingen per minuut. De hele
constructie moest zodanig tegen trillingen bestand zijn, dat ze niet in volle werking
zou scheuren of uit elkaar klappen - wat in de beginjaren een enkele keer voorkwam.
De centrifuge bestond uit tientallen pasklare onderdelen, die ieder met grote
nauwkeurigheid en vakmanschap door metaalarbeiders werden gemaakt en
gemonteerd. Om snel reparaties uit te kunnen voeren, waren de onderdelen
gestandaardiseerd en moest men de centrifuge eenvoudig kunnen ontmantelen.
Maar ook in verband met de noodzaak van regelmatige en grondige reiniging was
het binnenwerk goed toegankelijk gemaakt. Dankzij onderzoek naar
micro-organismen was bekend dat hoeken en spleten van gereedschappen, bakken
en centrifuges een toevluchtsoord waren voor bacteriën en schimmels die
zuivelprodukten aantastten. Wat voor het oog schoon was, bleek in werkelijkheid
nog te wemelen van ongerechtigheden. Ook dergelijke inzichten omtrent hygiëne
werden dus als het ware verpakt in het ontwerp van de centrifuge.
Een soortgelijk beeld van vérreikende samenhangen doemt op achter alle
15.
stoomwerktuigen, koelmachines en kookpannen. Bierbrouwerijen zoals die vanaf
de jaren zestig in Nederland werden gebouwd of omgebouwd, bestonden in feite
uit een aaneenschakeling van deelprocessen die elk hun eigen ‘toeleverende’
vakgebieden kenden. Warmtetechniek was in de loop van de eeuw een apart
wetenschappelijk onderzoeksgebied geworden, het ontwerpen van stoomwerktuigen
was omstreeks het midden van de eeuw gebaseerd op wiskundige berekeningen
en warmtetheorieën. In de koelmachines die sinds de jaren zestig werden
geconstrueerd, waren nieuwe inzichten uit de natuur- en scheikunde gecombineerd
met de werktuigkundige en constructietechnische mogelijkheden om hoge druk in
een buizenstelsel te realiseren.
Hoe internationaal het onderzoek ten behoeve van alle geïnteresseerden uit een
16.
bedrijfstak kon worden, blijkt uit de samenwerking om biergist te verbeteren. De
Fransman Pasteur publiceerde in 1876 zijn boek Etudes sur la bière en zette daarin
zijn theorie omtrent gist uiteen. De Deense brouwer Jacobsen richtte een jaar later
een laboratorium op, waar hij een botanicus en fysioloog microbiologisch onderzoek
liet doen. Toen dat werk na zeven jaar vruchten begon af te werpen, stelde Jacobsen
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De suikerkookpannen die omstreeks 1890 werden gebouwd, waren ruim acht meter hoog
en hadden een inhoud van 25.000 l. De suikerkoker was en bleef de sleutelfiguur die door
middel van stoomtoevoer en druk het proces stuurde. Regelmatig nam hij een monster en
bekeek op een glasplaatje of de kristalvorming vorderde.

zijn buitenlandse collega's op de hoogte en liet er al snel een plan tot gestructureerde
samenwerking op volgen.
Het resultaat was, dat de technisch directeur van de Heineken-brouwerij, de
Duitser Feltmann, in Rotterdam een bedrijfslaboratorium mocht oprichten. Dat werd
geleid door de Nederlander dr. H. Elion, die in Leiden scheikunde had gestudeerd
en ook een Delfts ingenieursdiploma bezat. Met een levendige uitwisseling van
onderzoeksgegevens, giststammen en nieuwe, zelf-ontwikkelde apparatuur werkten
Rotterdam, Kopenhagen en ook het Wissenschaftliche Station für Brauerei in
München samen om alle brouwerijen in Europa van betere gist en brouwmethoden
te voorzien.
De ambachtelijke brouwer uit de eerste eeuwhelft had niet meer van node dan
wat zijn vader hem geleerd had en wat de kuiper, metselaar en koperslager uit zijn
stad hem konden leveren. De laat-negentiende-eeuwse industriële brouwer werd
als het wa-
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re omringd en verzorgd door een horde vaklieden en specialisten, hoewel velen van
hen zich op honderden kilometers afstand bevonden. Maar ondanks de toenemende
wetenschappelijke ondersteuning, hoefde de ‘moderne’ brouwer zelf geen
natuurkundige, microbioloog of werktuigkundige te zijn. Hij kon een technisch
onderdirecteur aanstellen, die als intermediair fungeerde tussen hem en die
buitenwereld met zijn formules en vakjargon.
Temidden van alle technische en wetenschappelijke ontwikkeling bleef er in elke
brouwerij een cruciale ambachtelijke figuur bestaan: de brouwmeester. Vroeger
was hij vaak ook de baas, die zijn eigen kleine bedrijf zelfstandig beheerde, nu was
de brouwmeester een goedbetaalde werknemer die dankzij jarenlange ervaring en
nog altijd met behulp van zijn zintuigen het brouwproces in goede banen leidde.
Tegelijk met de toenemende verwevenheid van vakgebieden, groeide de stroom
specifieke vakliteratuur die van al deze ontwikkelingen verslag deed. Veel meer dan
de algemene technische tijdschriften uit de eerste helft van de eeuw, vormden de
vakbladen, die sinds de jaren vijftig werden opgericht in verschillende landen, een
middel om maandelijks geïnformeerd te worden over de nieuwste snufjes op het
17.
gebied van, bijvoorbeeld, graanmalen, bierbrouwen of suikerfabricage. Opvallend
is dat in Nederland de eerste tijdschriften op die gebieden pas in de jaren negentig
ontstonden, ruim dertig jaar na hun Duitse, Franse of Engelse voorbeelden. Het
tijdschrift De Bakkerij werd in 1892 opgericht, De molenaar in 1897, De Bierbrouwer
in 1895. Alleen de bladen van de diverse provinciale Maatschappijen van Landbouw
waren al vanaf hun oprichting in de jaren vijftig een doorgeefluik van nieuws uit
andere streken. De redacties van deze landbouwtijdschriften klaagden echter zeker
tot het einde van de eeuw over de beperkte belangstelling onder hun lezers en het
geringe effect dat de schriftelijke aansporingen tot modernisering en innovatie
18.
sorteerden. Het analfabetisme dat bij veel kleine boeren op de zandgronden in de
negentiende eeuw nog voorkwam, kan daarbij een rol hebben gespeeld.
Het werkelijke kennisniveau van het lezerspubliek en de vraag hoeveel er eigenlijk
beklijfde van al dat wetenschappelijk en technisch nieuws, zijn kwesties die ook met
betrekking tot gerenommeerde vaktijdschriften in het buitenland nog niet onderzocht
zijn. Wanneer men echter de jaargangen 1851 tot 1890 van, bijvoorbeeld, het
Zeitschrift des Vereins für Rübenzuckerindustrie doorbladert, wordt duidelijk dat er
een steeds hoger opleidings- of kennisniveau bij de lezers werd verondersteld. In
de plaats van de individuele, ambachtelijke kunde, het monopolie van het
vakmanschap, kwam een nieuw monopolie - dat van de wetenschappelijke kennis.
Wie de taal van formules niet beheerste, kon de aansluiting op de technische
ontwikkelingen makkelijk mislopen. In zo'n geval waren het de leveranciers van de
machines, die in eerste instantie te hulp schoten en de gebruiker van advies dienden.
Hoe ging nu een ondernemer om met de keuze voor technische verandering waar
hij voor werd gesteld? De eerste stap was verreweg de grootste, zoals de
Rotterdamse suikerraffinadeur Van Oordt in 1843 liet merken:
‘Met mij is het steeds worstelen en strijden geweest om de voorvaderlijke wijze van
raffineren met inachtneming van de daaraan toegevoegde verbetering van filtrering
etc. te blijven volgen. Dan mijn schip zonk al pompende meer en meer en ik deed
mij de ernstige vraag of ik tegen de inspanning der nieuwe methode uit Gemakzucht
opzag, en of het ook een zekere stijfhoofdigheid was die mij het oude Systeem deed
volgen, ik moet U rondweg zeggen het was mij moeijelijk deze vragen zonder eenige
zelfreproche te beantwoorden; eene voorkomende mededeeling van de belangrijke
gevolgen der ontkleuring met korrel Beenzwart deed bij mij de lust tot
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onbevooroordeeld onderzoek levendig worden en ik ontving zulke resultaten die mij
niet langer mogten doen stilzitten. Biddende dat Gods liefdehand mij den weg mogt
19.
doen kennen, welke ik volgen moest, sloeg ik de handen aan het werk.’
Van Oordt ging vervolgens naar Brussel om bij de vertegenwoordiger van
machinefabrikant Cail informatie en hulp te krijgen en bouwde in enkele jaren tijd
zijn oude raffinaderij uit tot een modern bedrijf. Als die eerste stap dan eenmaal was
gezet, kon de nieuwe industrieel contact blijven houden met het hele netwerk van
leveranciers en hun vertegenwoordigers, hij kon zich abonneren op vaktijdschriften
en andere publicaties aanschaffen; een brouwer of suikerfabrikant kon in de tweede
helft van de negentiende eeuw zijn theoretische kennis vergroten door naar speciale
20.
cursussen te gaan, die vooral in Duitsland werden georganiseerd. Op zo goed als
alle gebieden van techniek en industrie werd de communicatie tussen makers en
gebruikers in de loop van de eeuw intensiever. Daarmee kwamen de suggesties
tot verdere innovatie als het ware vanzelf en groeide de systematische aandacht
voor innovatie als hulpmiddel.
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Op het kantoor van suikerraffinaderij ‘De Granaatappel’ in 1869. Via drie Amsterdamse
handelshuizen werd ruwe suiker ingekocht en raffinade verkocht. Elk had zijn eigen lade in
het bureau: A.E. de Wit & Zoonen, Zimmerman & Croockewit, Bloemen & Gebhardt. Eén
van de suikerbroden op tafel is half verpakt in donkerblauw papier, zodat het wit van de
suiker mooier uitkomt.

Mogelijkheden en risico's van nieuwe techniek

Kwaliteitsconcurrentie
De vrije toegankelijkheid van techniek, ongeacht het land van herkomst, was een
belangrijke voorwaarde voor ondernemers in Nederland om de mogelijkheid van
innovatie serieus te overwegen. Bij zijn uiteindelijke keuze liet raffinadeur Van Oordt
ook de vraag meespelen of een andere produktiewijze wel nodig was om het bedrijf
gaande te houden. Welke nieuwe mogelijkheden en risico's bracht een vernieuwing
met zich mee? Wij zullen beide vragen illustreren aan de hand van de relatie tussen
het commerciële deel van de bedrijfsvoering en de techniek.
‘Wetenschap en ervaring leren het bij alle takken van nijverheid, dat de
kosten van productie minder en de hoedanigheid van het fabrikaat beter
en gelijkmatiger worden, naarmate de zaak op ruimer schaal gedreven
21.
wordt.’
De ‘wetenschap’ in deze brochuretekst uit 1862, om aandeelhouders te werven voor
een tweede meel- en broodfabriek in Amsterdam, slaat vermoedelijk op het
bedrijfseconomisch rekenwerk dat betrekking heeft op de optimale
produktiecapaciteit. Bij de bouw van een fabriek moet de produktiecapaciteit zo
groot worden genomen, dat de produktiekosten en de kosten van gebouw en
machines per eenheid produkt lager uitkomen dan bij een kleinschalige,
ambachtelijke werkwijze. Een voorwaarde voor het welslagen van een dergelijke
onderneming is de mogelijkheid om die grotere produktiecapaciteit daadwerkelijk
te benutten. Dat wil zeggen dat er voldoende grondstoffen tegen een lage prijs
beschikbaar moeten zijn en dat er een markt moet zijn voor de produkten. Het is
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een eenvoudige, logische redenering; maar juist de voorwaarden waar aan moet
worden voldaan, grondstoffen-aanvoer en massale verkoop, leverden in de
negentiende eeuw nog tal van problemen op.
Vermoedelijk heeft juist op die punten de eerste Amsterdamse
stoomkorenmolenaar, Lodewijk Cantillon, omstreeks 1830 zijn kansen verkeerd
ingeschat. Om de bedrijfs- en oprichtingskosten van zijn

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

260
nieuwe stoommaalderij te dekken, moest hij 2.000 à 3.000 ton graan per jaar kunnen
vermalen, vijfmaal zoveel als een windmolen. De graanmarkt werd echter beheerst
door zijn onmiddellijke concurrenten, de windmolenaars, die verenigd waren in een
22.
hecht en strijdbaar kartel. Zij slaagden er in om Cantillons omzet zo laag te houden,
dat het bedrijf nooit rendeerde.
Wanneer het vrije marktprincipe niet door kartels werd gehinderd, was het vooral
de infrastructuur die de optimale bedrijfsgrootte bepaalde. In een aantal gevallen
maakten weg- of waterverbindingen dat kleinschalige industrieën te verkiezen waren
boven het grootbedrijf. De tienallen windkorenmolens met een stoomwerktuig als
hulpvermogen, pasten uitstekend in de plaatselijke economie. Elke stad en ieder
dorp had meel nodig, maar voor de bestaande grote meelfabrieken was het eind
negentiende eeuw niet winstgevend om hun goedkope fabrieksmeel via enkele
spoorlijnen en vervolgens met paard en wagen langs grindwegen naar verre
afnemers te vervoeren. De plaatselijke molenaars in Lichtenvoorde, Heeze, Wouw
of Slochteren ondervonden geen concurrentie van de meelfabrieken in Westervoort,
Weert, Bergen op Zoom of Groningen. De kleine maalderijen bleven onmisbaar als
leveranciers van goedkoop meel, en waren tegelijk belangrijke afnemers van het
graan dat ter plaatse werd verbouwd. Evenzo was in de jaren negentig de voorkeur
in Gelderland, Brabant en Limburg voor kleinschalige boterfabrieken met handkracht
ingegeven door de melkproduktie in die streken. Eén uur gaans met een hondekar
bepaalde ongeveer het gebied waaruit een fabriek haar melk kon betrekken, en in
de zuidoostelijke provincies leverde zo'n rayon te weinig melk op om een dure
stoomfabriek rendabel te maken.
Ambachtelijke bierbrouwerijen in Zuid-Nederland zagen hun plaatselijke monopolie
niet bedreigd door de grote stoombrouwerijen in Holland en veel brouwers voelden
geen noodzaak om op andere werkwijzen, laat staan op andere biersoorten over
te gaan. De Brabantse bovengistende bieren werden in de directe omgeving van
de brouwerij verkocht, deels omdat het transport naar elders duur was en meer
organisatie vergde dan een enkele brouwer op zich wenste te nemen, deels omdat
de traditioneel gebrouwen biersoorten slecht bestand waren tegen langdurig transport
en opslag. Buiten de Hollandse steden, die ook voor export gunstig lagen, waren
er in 1890 alleen in Maastricht, Deventer, Almelo, Hengelo en Tilburg brouwerijen
2

23.

met meer dan 20 m verwarmd oppervlak in hun stoomketels, waarschijnlijk omdat
de plaatselijke afzet geen probleem was.
Een grote klandizie en snelle verkoop in de directe omgeving was ook een
afweging die werd gemaakt bij het oprichten van broodfabrieken. Het fabrieksbrood
moest vers en zonder transportschade bij de klanten worden afgeleverd, hetgeen
de ambachtelijke bakkers op tien, vijftien kilometer afstand van een fabriek alweer
kon vrijwaren van concurrentie.
Het moeizame transport kon betekenen dat kleinschalige of ambachtelijke werkwijzen
in sommige streken nog heel lang onbedreigd voortbestonden. Precies omgekeerd
was de situatie in plaatsen die door hun ligging open stonden voor verre
handelsrelaties. In Amsterdam en andere Hollandse steden werd het voor de
windmolenaars al snel onmogelijk om te blijven concurreren toen de wetgever in
1856 de belemmeringen voor grote meelfabrieken ophief. Per schip werd van overzee
zoveel graan aangevoerd als deze fabrieken maar wilden verwerken. De
windmolenaars werden niet alleen door de lagere produktiekosten van de fabrieken
in hun positie aangetast, het fabrieksmeel was ook van een andere, hogere
24.
kwaliteit. De stedelijke meelfabrieken kregen het in de jaren tachtig op hun beurt
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zwaar te verduren toen vanuit Amerika enomme hoeveelheden fabrieksmeel tegen
lage prijzen werden aangevoerd. Ook Hollandse brouwers kenden de vooren nadelen
van de goede infrastructuur. Enkelen werkten van oudsher voor klanten in een groot
gebied en zelfs overzee. Met de komst van internationale spoorwegverbindingen
kregen zij echter te maken met een nieuwe biersoort, het Beiers bier, dat een
25.
belangrijke concurrent werd. Hun klanten waren overigens toch al gewend te
kunnen kiezen uit een ruim aanbod van biersmaken, zoals Engels ale en andere
biersoorten naar buitenlands recept.

Homogene en zuivere produkten
De voordelen en beperkingen van grootschalige produktie hadden, zoals uit deze
voorbeelden blijkt, bedrijfseconomische achtergronden, gerelateerd aan de
infrastructuur, de grondstoffen-voorziening en de afzetmogelijkheden. De invloed
van de fabrieksproduktie op de kwaliteit van de produkten is een technische
aangelegenheid, waarvan de voedingsmiddelenindustrie eveneens een reeks
voorbeelden oplevert. Het principe is dat van het ‘homogeniseren’, zoals dat het
duidelijkst tot uitdrukking komt in de boterproduktie. Het werd van oudsher al
toegepast door de botermengers in Oss, voordat zij hun aandacht definitief richtten
op kunstboter - ook een mengprodukt. Zij kneedden kleine partijen boter van
uiteenlopende kwaliteit zo dooreen, dat er één grote, homogene hoeveelheid van
acceptabele, gemiddelde kleur en smaak ontstond; de verkoopwaarde van tien
vaten aldus gemengde boter was hoger dan die van honderden losse kluiten. De
verschillen tussen de boter van de ene en van de andere
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In Maastricht, Vlaardingen en Buitenzorg werd eind negentiende eeuw Groninger koek
gegeten; de firma Faber en haar vertegenwoordigers hielden het kwaliteitsbehoud nauwlettend
in de gaten.
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boerderij waren terug te voeren op de kleine hoeveelheden melk die daar per keer
werden verwerkt. Friesland, met zijn grote melkveebedrijven, had in dat opzicht nog
een voorsprong op het zuiden van het land, waar dagelijks één of twee koeien
werden gemolken, maar op hun beurt kon de Friese boerderijboter niet zo constant
van kwaliteit zijn als de Deense boter. In Denemarken werd het botermaken sinds
de jaren zestig namelijk een grootbedrijf. Op grote landgoederen werd de
zuivelproduktie gereorganiseerd, gecentraliseerd. Men liet dagelijks de melk van
honderden koeien op één plaats verwerken, door een kleine groep vrouwen die al
die melk op precies dezelfde manier koelden, aanzuurden, afroomden en karnden.
Met de nieuwe werkwijzen kwam er in de jaren tachtig en negentig in de Friese
en Brabantse boterfabrieken nog iets anders binnen dat de kwaliteit beïnvloedde.
De aankoop van machinerieën betekende ook de aansluiting op het internationaal
informatienetwerk met vakliteratuur en nieuwe deskundigen dat wij hiervòòr
schetsten. Niet alleen machines, maar ook ideeën werden verbreid. In de
zuivelindustrie zaten de nieuwe inzichten omtrent hygiëne bij de boterbereiding niet
slechts verscholen in centrifuges en nieuwe, metalen karntonnen. De zuivelleraren
die cursussen voor boerendochters en -zonen verzorgden en de stap van
boerderijboter naar fabrieksbereiding begeleidden, benadrukten onophoudelijk de
noodzaak van hygiëne en het werken met een veel grotere nauwkeurigheid dan
26.
voorheen gebruikelijk.

Beheersing van de produktie
Thermometers en precieze temperatuurbeheersing beïnvloedden aantoonbaar de
produktkwaliteit - in de zuivel, in de bierbrouwerij en in de suikerindustrie. De
nauwkeurigheid en beheerste bewerking brengt ons op de risico's van grote
fabrieksproduktie. Als er in een grootschalig proces iets verkeerd gaat, is het verlies
groter dan bij bewerking in het klein. Een stilstaande fabriek kost geld wegens
derving van inkomsten en door de vaste kosten die toch moeten worden opgebracht,
terwijl zulke kosten bij een eenvoudige houten karnton en enkele
handgereedschappen gewoonlijk niet werden berekend.

Een eenvoudige ijskast voor gebruik op de boerderij (1881). De boter is na twee tot drie uur
koelen stevig genoeg en kan dan worden bewerkt door een handgedreven kneedmachine.

Bij een aantal produktiewijzen werd in batches gewerkt, de technische term voor
een hoeveelheid grond- en hulpstoffen die in één keer een bewerking ondergaat,
bijvoorbeeld in een karnton, brouwkuip of een suikerkookpan. Hoe groter een batch
die tijdens de produktie verloren gaat, hoe groter het verlies. Bij suiker, bier en ook
boter brengt de aard van de grondstof een extra risico met zich mee. Bieten en
suikersap, mout, gist en melk zijn organisch materiaal dat vatbaar is voor chemische
en bacteriële verontreiniging. In de gesloten stelsels van bakken, pannen, buizen,
pompen van de suikerindustrie of de bierbrouwerij, maar ook in botercentrifuges
kunnen zich dergelijke verontreinigingen ‘nestelen’ en lanzamerhand een groot deel
van het produktie-apparaat aantasten. Het eindprodukt wordt daarmee geleidelijk
ook minder van kwaliteit. Ineens is het dan te laat en moet alles worden stilgelegd
en gedemonteerd voor een grondige schoonmaak. Dat brengt grote
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produktieverliezen met zich mee, te meer daar zulke euvels zich meestal pas duidelijk
manifesteren als er al een hoeveelheid produkt van een iets mindere kwaliteit is
gemaakt.
Om dergelijke verliezen te verkleinen, werd naarstig gezocht naar methoden van
procesbeheersing. In samenhang met nieuwe mogelijkheden van beheersbaarheid,
werden produktieprocessen nader bestudeerd. De mogelijkheid om vloeistoffen
door stoompijpen gelijkmatig te verwarmen, maakte het des te interessanter om
nauwkeuriger dan voorheen te weten bij welke temperaturen een proces het best
kon worden uitgevoerd. De thermometer werd daarmee een onmisbaar instrument,
vooral toen bleek dat reeds enkele graden temperatuurverschil beslissend waren
voor de produktkwaliteit. In het ambachtelijk systeem, waar de suikerraffinadeur of
de karnende boerin op hun ervaring afgingen, trad juist om reden van zintuiglijke
onnauwkeurigheid veel produktieverlies op. Zolang er echter geen afdoende
oplossingen in zicht leken, werden die verliezen min of meer voor lief genomen,
temeer daar iedereen in het vak er evenveel last van leek te hebben. Die tolerantie
werd minder naarmate er meer mogelijkheden kwamen om verliezen te voorkomen.
Ook de vakpers in de verschillende bedrijfstakken trachtte boeren en fabrikanten
er onophoudelijk van te doordringen dat een bepaald rendementspercentage werkelijk
een teken was van verspilling en achterlijkheid, omdat anderen op dat moment al
veel betere resultaten haalden.
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De combinatie van koeltechniek, beter beheersbare processen en grootschalige
verwerking leidde bij de bier- en boterfabricage tot produkten die zuiverder en langer
houdbaar waren. In de boterbereiding kwam daar in de jaren negentig nog het
gebruik van pasteuriseertoestellen bij. Daarin werd de melk enkele minuten met
o

stoom verhit tot een temperatuur van bijna 100 C, zodat alle bacteriën werden
gedood. Boter die van gepasteuriseerde melk werd gemaakt, bleek beduidend
langer houdbaar dan de gewone boter. De stoomzuivelfabrieken in het noorden van
het land konden zonder enig probleem zo'n apparaat aansluiten op hun stoomketel,
maar in de kleine handkrachtfabrieken van Brabant en Limburg ontbrak die
warmtebron. Het zou dan ook tot na de eeuwwisseling duren voordat de zuidelijke
zuivelindustrie met dergelijke kwaliteitsboter op de internationale markt kwam.
De krachtige stoomwerktuigen van een meelfabriek konden ook allerlei andere
toestellen voor reiniging van graan en meel aandrijven. Gecombineerd met de
herhaalde bewerking van het meel, leverde dat een produkt op dat veel langer
bewaard kon worden dan het grovere en minder zuivere windmolenmeel.

Nog in 1917 werd natuurijs voor industriële doelen gebruikt.
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De moderne stoomfabriek van Ter Marsch & Co leverde goedgeprijsde kwaliteit. De
burgerdames eten net zulk vlees uit blik als leden van de Koninklijke Hofhouding.
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Naar verre markten
De grotere houdbaarheid maakte het mogelijk om produkten naar verafgelegen
markten te verkopen. Het risico van bederf tijdens langdurig transport en opslag in
havenpakhuizen was minder groot.
Vooral de grote stoomgebruikers in de voedingsmiddelennijverheid waren nauwer
met de handel verbonden dan de lokale nijverheid en zoals straks zal blijken, stelde
die verre handel hoge eisen aan de fabrikant. Van de bestudeerde bedrijfstakken
hadden de suikerraffinaderijen en een enkele Hollandse bierbrouwerij al verre
handelsrelaties voordat zij op een grote, stoomgedreven produktie overgingen. Die
overstap bracht geen zichtbare veranderingen teweeg in de groepen die de industrie
beheersten: het bleven dezelfde families van raffinadeurs en brouwers die
aanvankelijk ‘bazen’ waren geweest, die nu als directeuren van vennootschappen
optraden. Zij kenden de handelsgebruiken bij aankoop van grondstoffen en verkoop
van produkten, zij beheersten ook het vakmanschap dat niet door machinerieën
werd vervangen. Voor eenvoudige gemechaniseerde bewerkingen was niet heel
veel expertise nodig, en zo nodig konden zij vakkennis van buiten inroepen. In de
meelfabrieken waren het echter bij uitzondering windmolenaars die hun kleine bedrijf
verlieten voor deze zo andere industrie. Evenmin nam de graanhandel er een
voortrekkersrol. Slechts in enkele gevallen waren het graanhandelaren, die samen
met de meest uiteenlopende grootaandeelhouders meelfabrieken opzetten. Dat de
initiatieven uit andere, branchevreemde hoeken kwamen, lijkt te worden bevestigd
door de eis die bij een aantal meelfabrieken werd gesteld aan de raad van
commissarissen: minsten één van hen moest uit de graanhandel afkomstig zijn.
Blijkbaar achtte men die expertise nodig, omdat zij in de directie niet vanzelfsprekend
aanwezig was. Voor de maaltechnische kennis van zaken, trok Sarphati's
Maatschappij van Meel- en Broodfabrieken een Franse directeur aan. Elders werden
‘meester molenaars’ aangesteld en eventueel ‘meester bakkers’ wanneer aan de
meelfabriek een broodfabriek verbonden was.
Nadrukkelijk wel belangstelling voor nieuwe produktiewijzen toonde de boterhandel,
vooral die groep van handelaren die reeds internationale connecties had. Jurgens
en Van den Bergh zijn het meest duidelijke voorbeeld. Zij hadden reeds hun eigen
afzetkanalen en kenden, even belangrijk, de smaak van de consument. Behalve dit
tweetal richtten ook andere boterhandelaren zich op de produktie van kunstboter,
soms in samenwerking met scheikundigen als dr. Jac. Cohen bij de Hollandsche
27.
Boter- en Margarinefabriek en ir. M.P.A. Proos bij de Middelburgsche
28.
Kunstboter-fabriek voor het technisch-chemische deel. De apotheker J.Th. Mouton
zag in het nieuwe produkt margarine een mogelijkheid om zijn chemische kennis
ten dienste te stellen van zijn filantropische idealen, die hij in diezelfde jaren,
omstreeks 1879, ook gestalte gaf in de oprichting van de Haagsche Melkinrigting.
Ook bij de fabrieksproduktie van echte boter was in de jaren tachtig de handel
duidelijk initiatiefnemer, op de voet gevolgd door Friese melkveehouders. In Friesland
had men al in de eerste helft van de negentiende eeuw een ruime ervaring opgedaan
met boterexport en internationale handelscontacten.
Voor andere streken zou een boterfabriek de eerste stap betekenen van actieve
betrokkenheid bij de ‘grote botermarkt’ en in een enkel geval werd dat als onprettig
ervaren. De Zuidnederlandse boter was vaak een ruilmiddel geweest, een produkt
van de eigen boerderij dat boerinnen in hun dorp ruilden tegen andere
benodigdheden. De opkopende boterhandelaren werden gewantrouwd wegens hun
inhalige praktijken en die plaatselijke tussenhandel zou men kunnen omzeilen door
de oprichting van een boterfabriek. Sommigen vreesden echter dat de boeren dan
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in handen zouden vallen van andere en nog gewetenlozer handelaren. Kleine
coöperaties met een handkrachtfabriekje zouden een makkelijke prooi blijven,
waardoor de fabriekswinst toch weer aan de boer ontglipte en door de machtige
handel werd opgestreken. Landbouworganisaties en coöperatieve voormannen
deden in de jaren negentig met succes pogingen om per provincie een eigen,
coöperatieve verkooporganisatie op te zetten. De belangrijkste in zijn soort was de
Friese Coöperatieve Zuivel-Export Vereeniging (1897), later Frico genoemd; spoedig
volgden ook in andere provincies dergelijke verenigingen.
De verkoop waarbij de geografische en organisatorische afstand tussen producent
en consument groter werd, vereiste grote aandacht voor de verkoop-organisatie.
Als hij de handelskant aan een ander overliet, kon de botermaker geen zicht houden
op wat er met zijn produkt gebeurde. Voor sommigen, zoals de Friese botermakerij,
29.
was dat al in 1830 een probleem geweest. In deze minder overzichtelijke situatie
zagen sommige lieden, handelaren of producenten, juist een winstkans.
De strijd tussen boter en margarine is interessant in het licht van de
kwaliteitsconcurrentie en de verkooporganisatie. In principe zaten beide produkten
niet op dezelfde markt. De beste boter was duurder, want ze beantwoordde aan de
‘smaak van echte boter’, hoewel ook daarin een grote variatie was. De bedreiging
door margarine werd vooral gevoeld bij de iets mindere boter, mengsels van kleine
hoeveelheden die tegen een lage prijs wordt verkocht. Daar konden de
margarinefabrikanten met een uitgekiend mengsel ook nog wel terecht, vooropgesteld
dat de
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Het grote, speciaal gebouwde koelhuis van brouwerij De Gekroonde Valk in Amsterdam.
IJshandelaren halen blokken kristalijs en ‘kristalhelder Duinwater-ijs’, die zij verkopen aan
restaurants, koelhuizen, fabrieken en particulieren.

klant niet heel zeker wist dat hij een margarinemengsel kocht. Want margarine had
als kunstboter niet een reputatie die de betere volkslagen aansprak. Het was
ontwikkeld om een goedkoop voedingsvet te zijn, kortom iets voor de minder
gegoeden. Bovendien was de kwaliteit van margarine zeker de eerste vijftien jaar
na haar uitvinding in 1869 zeker niet toereikend om als zelfstandig produkt te worden
30.
verkocht. Daarom werd er enorm met vetmengsels en verpakkingen en namen
gerommeld. De Friese botermakers, en later de boterfabrieken, hadden hoegenaamd
geen zicht op wat er zoal met hun vaten gebeurde nadat ze die aan de tussen- of
groothandel ter export hadden verkocht. Nog duisterder was wat anderen deden
met vaten die sprekend leken op het herkenbare Friese botervat. Ook voor de klant
raakte daarmee het verband tussen emballage en inhoud kwijt. Want het bleek dat
31.
vaten met het opschrift Boterfabriek Danmark uit Apeldoorn , Hollandsche
32.
33.
Boterfabriek uit Amsterdam , de Eindhovensche Boterfabriek Bischero & Co en
34.
Boterfabriek Batava uit Nijmegen afkomstig waren van ondernemingen wier statutair
doel het was om kunstboter te maken. De reputatie van bepaalde exporthavens
was zelfs zo slecht, dat goede boter in originele vaten reeds a priori werd
gewantrouwd - en dus lager geprijsd - wanneer er Rotterdam of Dordrecht in plaats
van Harlingen als haven op stond.
Ook bierbrouwers die hun klanten ver buiten de stad zochten of hadden, wisten
dat kwaliteit een belangrijk concurrentiewapen was. Als een fabrikant zijn waren
over grote afstand verkocht, kon hij geen toezicht houden op de zorgvuldige
behandeling van zijn produkt. Ook toen er geavanceerde brouwwijzen werden
gebruikt, was het nodig om de vaten rustig en bij gelijkmatige temperatuur te
vervoeren. Als er om een of andere reden met een zending iets misging, moest de
brouwer zijn uiterste best doen om de klant te vriend te houden.
Concurrenten lagen op de loer en waren altijd bereid om de hoedanigheid van
andermans wanprodukten rond te vertellen.
De ervaringen van brouwer Heineken zijn tekenend voor de kwesties die
opdoemden bij de verkoop buiten de directe omgeving. Al voordat hij in
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1864 de brouwerij De Hooiberg overnam, had die brouwerij door het hele land zijn
clientèle onder koffiehuizen en herbergen gehad. Heineken zette dat voort en legde
de verre klanten in de watten. Als de kwaliteit van een zending niet beviel, kon de
klant het bier op kosten van de brouwer terugsturen. In zo'n geval vroeg Heineken
de ontevreden klant overigens wel om over die misser enige discretie te betrachten
en het bier weg te gooien, ‘s.v.p. zooveel mogelijk stil, opdat niemand zulks zie,
35.
terwijl ik UEd. ander daarvoor in de plaats zal stellen.’ Klachten van verre klanten
over wisselende kwaliteit vergden een tijdrovende correspondentie, kosten om de
fusten terug te nemen en het grote risico dat ook onterechte klachten de reputatie
van de brouwerij zouden schaden - een schade die maar heel moeilijk te herstellen
was. Het kon ook gebeuren dat bijvoorbeeld onder de naam Heineken een bier werd
verkocht dat niet uit die brouwerij afkomstig was. De goede naam leverde een hoge
36.
verkoopprijs op, waarvan een ander misbruik maakte.
Ook andere produkten dan bier of boter werden om die reden van etiketten
voorzien die de klant waarschuwden. ‘Daar de gevestigde goede naam van ons
huis tot onedele concurrentie en namaak aanleiding heeft gegeven, zoo voeren wij
vanaf heden [1 januari 1875] op alle flesschen en kruiken waarop ons fabrikaat is
37.
afgetapt een etikette met onze handteekening voorzien...’. Bij broodventers van
de broodfabrieken en melkslijters van georganiseerde melkinrichtingen gold het
uniform en de van naam voorziene kar als de uiterlijke garantie voor de kwaliteit
van het produkt.
Dergelijke garanties waren echter moeilijk te geven bij onverpakte
voedingsmiddelen of artikelen die in bulk naar de tussenhandel of ambachtelijke
producent gingen. Aan het eind van de negentiende eeuw waren dat nog de meeste
voedingsmiddelen. Merkartikelen in kleinverpakking, zoals flessen of zakken van
een kilo waren duur, vanwege het verpakken. Ook bulkverpakkingen zoals vaten
bier, boter of margarine werden door fabrikanten van ingebrande of opgeschilderde
tekens voorzien, wat een (impliciete) garantie van de inhoud moest betekenen. Toch
kon een handelaar buiten het zicht van producent of consument met de inhoud
rommelen zolang de fabrikant niet bij hem in de zaak kwam en de klant op de markt,
in een winkel of café evenmin in zijn magazijn kon kijken. Ondanks de pretentie van
zuiverheid konden niet alle produkten met fabrieksgarantie op een grote
belangstelling van de burgerij rekenen. Fabrieksbrood werd slechts bij uitzondering
in de betere kringen gegeten; over het gebruik van conserven, die na ongeveer
1880 op de markt verschenen, is zeer weinig bekend. Een uitzondering moet gemaakt
worden voor zuivelprodukten in kleinverpakking: boter, flessenmelk, ingeblikte
condensmelk. Daar waren enkele bedrijven die in eigen winkels de verkoop ter hand
38.
39.
namen, zoals de NV Hollandia, en de Haagsche Melkinrichting De Sierkan, en
via reclame de burgers wezen op het medisch verantwoorde en
gezondheisbevorderende van hun artikelen. Om de uitmuntende kwaliteit te
benadrukken, deelden dergelijke producenten vaak mee dat hun bedrijf onder
permanent toezicht stond van een onafhankelijk scheikundig bureau, tot wie de
geïnteresseerde klant zich altijd kon wenden voor informatie.
De gunst van de klant was onmisbaar. Het bleek echter sinds ongeveer het midden
van de eeuw dat er een toenemend aantal lieden in binnen- en buitenland was die
de reputatie van ‘goede’ fabrikanten te grabbel konden gooien. Op slinkse wijze
misbruikten zij de bekende vorm van een verpakking of zij vermomden zuur bier,
ranzige boter of de meest merkwaardige meelsoorten als het ‘ware’ en zuivere
produkt.
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Merkenbescherming
Fabrikanten van goede waar zochten naar een mogelijkheid van juridische
bescherming van hun merk die binnen en buiten Nederland gold, en op hun beurt
vroegen buitenlandse leveranciers steeds meer om bescherming van hun merk en
reputatie in Nederland.
Merkenbescherming bestond sinds het midden van de eeuw in Frankrijk en
Engeland, maar de Nederlandse overheid hield vast aan de regelingen uit de Franse
Tijd. De Minister van Binnenlandse Zaken had in 1873 bij de Kamers van Koophandel
al wel geïnformeerd naar de wenselijkheid van beschermde merken, waarop in 1873
een wetsvoorstel was ingediend voor het registreren van fabrieksmerken. In dat
40.
stadium was de zaak toen blijven steken. Men bleef aangewezen op de Code
Pénal, het wetboek van strafrecht dat in 1810 op Frans gezag was ingevoerd. De
omvang van internationale handel en de aard van de produkten waren sindsdien
echter sterk veranderd, en de behoefte aan een modernere regeling werd duidelijk
gevoeld. In 1879 werd de bescherming van handels- en fabrieksmerken weer in de
Tweede Kamer besproken. De kwestie was buitengewoon ingewikkeld, want het
ging om een wederzijdse erkenning van merken - en dus van rechten - waarbij
buitenlandse handelspartners betrokken waren. De Nederlandse handelaren en
fabrikanten moesten immers elders op net zulke juridische bescherming kunnen
rekenen als buitenlandse handelswaar in Nederland.
De internationale regelingen waar ook de Nederlandse Wet op de Handels- en
fabrieksmerken van 1880 en de wijzigingen op die wet in 1885 en 1893
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Links het koelhuis, rechts de kantoren en het pakhuis van de Friesche Coöperatieve
Zuivel-export Vereeniging (Frico) in Leeuwarden. Gemerkte botervaten staan klaar voor
verzending.
41.

bij aansloten , hielden verband met de schaalvergroting van de handel, vooral de
internationale handel, en met de grotere belangen die gemoeid waren met nieuwe
industrieën die hun dure produktiemiddelen zo goed mogelijk wilden benutten.
Zolang een sluitende internationale regeling ontbrak, viel er voor ‘handige’
industriëlen veel geld te verdienen op grote en anonieme markten op grote afstand.
42.
Het lijstje van de acht Nederlandse producenten die op grond van de nieuwe
Wet op de Handelsen Fabrieksmerken als eersten een handelsmerk deponeren,
ziet er als volgt uit:
C.W. Anton, papierfabrikant (Zeist)
Van den Bergh Brothers (margarinehandelaren, Londen)
Simon van den Bergh (margarinefabrikant, Oss)
J.A.J. Nolet (distillateur, Schiedam)
Jhr.J.A. Hoeufft (roomboterfabriek ‘Amsterdam’)
P. en S. Rendorp (brouwerij De Haan en Sleutels, Amsterdam)
H. de Heus & Zn. (koperfabrikant, Rotterdam)
Schaepman & Helmich (ijzergieters, Zwolle)
De nieuwe wet bood vooral hulp diegenen die met fabrieksprodukten een verre
markt voorzagen, ambachtelijke bakkers, brouwers, of windmolenaars drongen er
niet op aan. De overheid hoefde zich bij deze regeling niet buiten haar liberale
gedragsregels te wagen, want de industrieel die zijn merk deponeerde, moest zelf
alle acties ondernemen om zijn belangen te beschermen: het publiek waarschuwen
voor namaak, controle uitoefenen en overtreders voor het gerecht slepen. Alleen
in uitzonderlijke gevallen, waarin een produkt in plaats van een merk zijn reputatie
dreigde te verliezen, zoals bij boter, verenigden producenten zich om gezamenlijk
die misstand aan te pakken. Voor het overige behartigde ieder de belangen van zijn
eigen merk. De belangen van deze fabrikanten van merk-artikelen strookten tot op
zekere hoogte met die van de consumenten, aangezien de kwaliteit, dat wil zeggen
de zuiverheid of de smaak van het produkt, op de wensen van de klant werd
afgestemd. Twintig jaar vóórdat de industrie vroeg om passieve hulp bij het
beschermen van haar merken, werd de overheid echter al gedwongen om na te
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denken over een werkelijk aktieve houding ter bescherming van de consument tegen
minder goedwillende producenten.
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Kwaliteit als overheidsprobleem
Het goochelen met de samenstelling van voedingsmiddelen brengt ons op een
ander spoor. In het voorgaande is beschreven hoe grootschalige produktiewijzen
de afstand tussen producent en consument vergrootten. In de ambachtelijke situatie
kende de klant zijn leverancier, die tegelijk de producent was, en reguleerde
aanvankelijk een gilde, later een plaatselijke of landelijke overheid de produktiewijze.
Opgelegde regelingen werden in de eerste helft van de negentiende eeuw als
beklemmend, remmend op ‘de vooruitgang’ en strijdig met liberale beginselen
ervaren. Vooral waar het eerste levensbehoeften betrof, zoals bij het molen- en
bakkersbedrijf en de bierbrouwerij, werden in Engeland de laatste resten van
gilde-regelingen omstreeks 1830 afgeschaft. De grote vrijheid van produceren die
daarmee ontstond, stimuleerde inderdaad nieuwe industriële ontwikkelingen. Ook
in Nederland is de afschaffing van de accijns op het gemaal in 1856 en de grotere
vrijheid die de brouwers in de jaren zestig kregen, van grote betekenis geweest:
meelen broodfabrieken konden worden opgericht, brouwerijen gingen over op nieuwe
43.
brouwmethoden en biersoorten.
Met deze liberalisering veranderden ook de verhoudingen binnen bedrijfstakken
en tussen producent en consument. Met name in Engeland bleek vooral de
consument het slachtoffer te worden van een wildgroei, waar nu eens de
tussenhandel, dan weer ambachtelijke of industriële producenten, en soms alle
betrokkenen tegelijk, alle middelen te baat namen om hun bedrijf winstgevend te
houden. De hiervòòr aangehaalde bedriegerij door middel van verpakkingen is
daarvan een voorbeeld. Maar ook ernstiger praktijken kwamen aan het licht. In
diverse landen waren sinds het begin van de eeuw boeken en artikelen verschenen
die een toename van vermenging met oneigenlijke stoffen bij levensmiddelen en
andere produkten signaleerden, en in de jaren dertig groeide de stroom publikaties
44.
over middelen om die vervalsingen langs meestal scheikundige weg op te sporen.
De vraag was, of er werkelijk van een toename sprake was, of dat met de verbetering
van de controlemiddelen en intensivering van het toezicht er ook meer werd
gesignaleerd wat vroeger ongezien bleef. Hoewel sommige vormen van aanlengen
en ongeoorloofd mengen al veel langer voorkwamen, leken zij nu - vooral in Engeland
45.
- ongekende vormen aan te nemen. Engelse Parlementaire commissies bogen
zich in de jaren vijftig over de kwestie van levensmiddelenvervalsing, maar deze
aandacht bleef zonder resultaat in de vorm van wetgeving. Een doorbraak werd als
het ware geforceerd door het zogenaamde ‘Bradford Incident’ in oktober 1858. Als
gevolg van het eten van giftige snoepjes waren tweehonderd personen ernstig ziek
geworden en zeventien overleden. Twee jaar later werd de Act to Prevent the
46.
Adulteration of Food and Drink aangenomen. Dit was een eerste, voorzichtige
stap die de Engelse overheid zette tot bemoeienis met de nijverheid ter bescherming
van de consument.
Deze berichten drongen ook tot Nederland door. In de jaren dertig hadden reeds
47.
enkele tijdschriften aandacht besteed aan methoden om vervalste levensmiddelen
te ontdekken. In 1851 verscheen zelfs een Handleiding tot de Kennis der
48.
Vervalsching van Levensmiddelen . De arts L.J. Egeling wees er echter op dat er
in Nederland nog geen enkel systematisch onderzoek was geweest en dat
regelmatige controle ontbrak. Niettemin waren er naar zijn idee voldoende
aanwijzingen om ook in Nederland ongerust te zijn over de kwaliteit van
levensmiddelen.
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‘Het is ons meermalen gebleken (...) dat men vrij algemeen overtuigd is dat, ja, die
vervalsching in Engeland, vooral in Londen, eene verbazende hoogte heeft bereikt,
maar dat het in òns land daarmede anders is gesteld, dat wij volstrekt niet de
slagtoffers zijn van zulke bedriegerijen en dat, wanneer er al bij ons somtijds zaken
verkocht worden die niet geheel zijn zoo als zij behoren te wezen, er althans geene
schadelijke, geene vergiftige bestanddeelen zijn bijgevoegd, maar dat het bedrog,
de vervalsching, zich beperkt tot de vermenging met onschadelijke, onschuldige
49.
stoffen, zoo als bijvoorbeeld het voegen van water bij de melk.’
De Nederlandse regering en parlement hadden met de nieuwe grondwet van 1848
de mogelijkheid om hun liberale beginselen in daden om te zetten. Op hetzelfde
moment dat aan de nijverheid meer vrijheid van handelen werd gegeven, moest de
overheid zich ook bezinnen op haar positie ten opzichte van de consumerende
burger. Hoever kon zij gaan in het controleren van de nijverheid als het om de
kwaliteit van voedingsmiddelen ging? Van buiten het parlement werd meer dan eens
aangedrongen op aktie van hogerhand. Die bezorgdheid over vervalste
levensmiddelen ging samen met de veel bredere discussie over de slechte
50.
hygiënische toestanden in het algemeen. De volksgezondheid was in het geding,
en de regering zou de keuring van levensmiddelen moeten koppelen aan betere
rioleringen, woonomstandigheden, medische zorg en medisch toezicht. Onder
andere een commissie van de Koninklijke Nederlandsche Academie van
51.
Wetenschappen stelde omstreeks 1860 voor om de keuring te verbeteren. De
landelijke wet was in dit opzicht verre van compleet en zou moeten worden
aangepast. De oude Code Pénal uit 1810 verbood aan-
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vankelijk alleen de verkoop van ‘vervalschte en voor de gezondheid schadelijke
bestanddeelen bevattende dranken’. Daar was in 1829 aan toegevoegd de
strafbaarheid van ‘vermenging van eet- en drinkwaren met vergiftigde of schadelijke
52.
zelfstandigheden’. De straffen bij overtreding waren niet mild, maar toch niet
afschrikwekkend genoeg. In 1858 werd bakker J.W. Fierhoff uit Middelburg
veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en ƒ 200 boete wegens het verkopen van
53.
brood waarin een oplossing van zwavelzuur-koper was aangetroffen. In Amsterdam
werden door gemeentelijke keurders in de jaren vijftig en zestig vrolijk gekleurde
snoepjes nader onderzocht, en meermalen bleek het rood afkomstig van menie,
54.
het groen van arsenigzure koperoxyde en het geel van chromaatgeel. Bij andere
winkeliers troffen zij limoensap aan, dat was aangelengd met ‘vocht dat grootendeels
55.
bestond uit zwavelzuur en gutti-gom met water’.
Deze voorbeelden zijn afkomstig van het Amsterdamse Collegie van
Wetenschappelijke Keurders, dat in 1858 zijn werk was begonnen. Deze
gemeentelijke dienst had het recht om ongevraagd op markten, in winkels en bij
straatventers eetwaren aan te kopen en te keuren. Voordien was het zo geweest
dat de consument slechts aan onmiddellijke maag- of darmstoornissen kon afleiden
dat hij iets verkeerds had gegeten. In dat geval kon hij het best naar een plaatselijk
apotheker of medicus gaan, in eerste instantie voor zijn genezing en dan om het
brood of snoep te laten onderzoeken. Formeel kon met de wet zelfs niet eens worden
opgetreden tegen de verkoop van melk en vlees dat van ziek vee afkomstig was.
In 1888 werd in België een rechterlijke uitspraak gedaan in een zaak, waarin drie
kwaliteitsaspecten verweven waren: het ging om een homogeen industrieel produkt,
waarvan de fabrikant zich op de goede kwaliteit liet voorstaan; de strikte definitie
van zuiver meel was in het geding; en tenslotte speelde het gezondheidsaspect
mee. Er was, onder andere door Nederlandse controleurs, ontdekt dat een grote
stoommeelfabriek in Merksem bij Antwerpen haar meel met aluin vermengde. Dit
mengsel was in de visie van de directie een industrieel goed produkt, maar het werd
verkocht zonder dat de afnemer wist dat hij onzuiver meel kreeg. Tot verbijstering
van velen werd de fabrikant in hoger beroep vrijgesproken, omdat geraadpleegde
deskundigen voor de rechter hadden verklaard dat ‘in de verhouding van 3, 4 en 5
promille de vermenging met aluin niet alleen volkomen onschadelijk was, doch dat
zij beantwoordt aan een eisch der broodbereiding te Amsterdam en Rotterdam, ja
zelfs met het oog op de samenstelling van het water in Holland noodzakelijk genoemd
56.
mocht worden.’
Het probleem was in België net als in Nederland de moeizame bewijsvoering.
Getuige-deskundigen konden ter verdediging van de verdachte altijd wijzen op de
wetenschappelijke onzekerheid die bestond inzake de ‘ongezondheid’ van de ene
of andere stof. Verder ontbraken wettelijke bepalingen ten aanzien van de
vermenging met stoffen die niet-onmiddellijk schadelijke waren, zoals geringe
hoeveelheden aluin. Daarvan openbaarden zich de gevolgen pas na veelvuldige
consumptie; wie slechts een paar sneden brood van Merksems meel at, zou daar
geen nadelige gevolgen van ondervinden.
De wet was ook niet van toepassing op melk die met vuil water was aangelengd,
want redelijkerwijs kon men niet verwachten dat een gewone burger of handelaar
beschikte over echt zuiver water. Het kwam altijd uit een gracht, put of regenbak,
en wemelde dus van verontreinigingen. Wegens de bederfelijkheid van de melk
was de markt voor melk - volle, onafgeroomde melk, ondermelk en karnemelk - een
lokale markt. De boeren hielpen zichzelf, maar in de steden was verse melk een
schaars artikel. In Amsterdam was van oudsher enige ruimte geweest voor kleine
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stallen waar melkvee stond. De melk van die koeien werd direct uitgevent, maar
over het algemeen was melk duur. Dat verleidde melkleveranciers ertoe om de melk
aan te lengen met water. Voor dergelijke aangelengde melk berekenden zij dan een
lagere prijs bij de stedelijke afnemers. Deze praktijken hadden hun uitwassen, zoals
uit tal van rapporten uit de tweede helft van de negentiende eeuw blijkt:
‘Bij voorkeur gebruikten de vervalschers van melk daarvoor putwater
met eene door roet en andere organische bijmengselen veroorzaakte
gele kleur, om de vervalsching voor het oog van den min deskundige te
bedekken. Er zijn zelfs twee woningen in deze stad gevonden, waarvan
de bewoners er hun bestaan in vonden, om zoodanig bedorven water
dagelijks aan de melkslijters te verkoopen.’
Aldus meldden de gemeentelijke keurders van levensmiddelen te Amsterdam in
1859. In 1864 constateerden zij dat ‘de in de groote inrichtingen van liefdadigheid
alhier afgeleverde melk aanzienlijk beter is dan vroeger’ en twee jaar later kon de
voorzitter van de keuringscommissie meedelen: ‘Het versnijden der melk in onze
gemeente geschiedt alleen door zuiver water.’ Het aanlengen van melk werd namelijk
57.
op zich niet als een overtreding beschouwd. Ook bij een dergelijke vermenging
met onschadelijke maar oneigenlijke stoffen was het nodig om precies te weten wat
in dit geval zuivere melk in chemische termen is. Opdat de Amsterdamse keurders
onomstotelijk de mate en de aard van zo'n vervalsing zouden kunnen vaststellen,
verrichtte de Amsterdamse hoogleraar E.J. von Baum-
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Omstreeks 1855 had een kruidenier vrijwel al zijn waren in grootverpakking: flessen, zakken,
vaten - vaak zonder naam van de leverancier of maker. De klanten kwamen met hun eigen
zakjes, manden en kannetjes. Linksboven staan suikerbroden, waar de winkelier met een
hamertje een stuk afsloeg.

hauer op dat gebied in 1858 zeer grondig werk, dat resulteerde in een betrouwbare
analysemethode. Aldus werd de bewijsvoering tegen frauderende melkslijters een
58.
stuk duidelijker. Dergelijk onderzoek was ook voor meel nodig geweest, waarvan
men in de jaren vijftig nog zei
‘dat men het in dezen nog niet verder dan tot eene hooge mate van
waarschijnlijkheid heeft kunnen brengen en dat indien (...) zoodanige
vermenging van verschillende meelsoorten met kennis en overleg heeft
plaatsgevonden, men er in sommige gevallen nog niet in geslaagd is eene
bepaalde, doelmatige en zekere methode ter ontdekking van
vervalschingen van meel met minder deugdzame doch goedkoopere
meelsoorten, aan de hand te geven en het alzoo, voor alsnog, onmogelijk
59.
is dezelve met genoegzame zekerheid aan te tonen.’
Burgemeester en wethouders van Amsterdam adviseerden in 1860 winkeliers
om bij leveranciers expliciet aan te geven welke soort meel zij bestelden, en burgers
werd geadviseerd om alleen meel te kopen waar de soortnaam op de verpakking
60.
was aangegeven. Het was gebleken dat er door molenaars en zelfs door
meelfabrieken nog al eens vermenging plaatsvond van tarwemeel met mindere
soorten.
Zonder uitdrukkelijke vermelding van ‘tarwemeel’ of ‘rijstmeel’ kon de klant echter
geen juridische actie ondernemen als bleek dat hij een inferieur produkt had
ontvangen.
De concurrentie tussen ‘natuur-’ en ‘kunst-’boter kon pas in goede wettelijke banen
worden geleid, wanneer het scheikundig bewijs van vervalsing betrouwbaar was.
Sinds de jaren zeventig hielden scheikundigen zich daarom in internationaal verband
bezig met de chemisch herkenbare eigenschappen die echte boter onderscheidden
van alle mogelijke mengsels en surrogaten.
De overheid wilde aan deze vormen van vervalsing wel paal en perk stellen, maar
ze zat met enkele moeilijkheden. Preventieve rijkskeuringen van levensmiddelen
lagen op de rand van wat in de jaren zestig en zeventig beschouwd werd als
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ongewenste inmenging in vrij ondernemerschap. Verder was er een enorm financieel
en organisatorisch probleem. Er zouden, zo werd betoogd, alleen al 200 keurders
nodig zijn om na te gaan of er trichinen in varkensvlees zaten, en nog duizenden
andere ambtenaren om alle overige levensmiddelen op hun (on)gezondheid te
61.
keuren. In geen geval kon er een sluitend systeem worden opgezet. Behalve dat
er geen geld voor was, ontbrak het ook aan voldoende geschikte personen die het
chemisch handwerk beheersten om de keuringen goed uit te voeren. De
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Meelfabriek ‘De Korenschoof’ had blijkbaar de ervaring dat haar reputatie door anderen
werd misbruikt.

verantwoordelijkheid werd op ideologische en praktische gronden door de staat
overgelaten aan de gemeenten, en alleen Amsterdam besloot om in 1858 een eigen
keuringsdienst op te richten. Met enige irritatie constateerde het Parlement in de
jaren zeventig dat de opeenvolgende Ministers van Justitie een goede aanpak steeds
maar doorschoven naar de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, dat
de Code Pénal moest vervangen. Maar dat kon in geen geval een echte oplossing
zijn. Straffen kon alleen achteraf, als er slachtoffers waren gevallen. De gemeenten,
die de keuring via eigen verordeningen mochten regelen, ontbeerden, evenals de
staat, de middelen om effectief toezicht te houden. Verordeningen wisselden van
plaats tot plaats, wat voor een producent ontduiking eenvoudig maakte, want ‘vooral
bii de versnelde en vermeerderde middelen van gemeenschap’ kon hij goedkoop
62.
zijn onheuse waren buiten zijn woonplaats aan de man brengen. De overheid
werd gevraagd om zich actiever op te stellen ten behoeve van de bevolking, maar
kwam niet verder dan beloven dat het strafrecht zou worden herzien. Degenen die
aandrongen op beter toezicht, kregen in de jaren zeventig onverwachte enige steun
uit industriële hoek. Hiervoor is uitgelegd dat de industrie haar uiterste deed om niet
benadeeld te worden door oneerlijke praktijken van concurrenten en handelaars.
Desgevraagd deelde de Minister van Justitie, A.E.J. Modderman, mee dat het onder
de Wet op Handels- en Fabrieksmerken ook strafbaar zou worden om kunstboter
te verkopen onder het gedeponeerde merk ‘Echte Delftsche Boter’. In dat geval zou
de verkoper namelijk bedrog plegen aangaande de ‘aard van de koopwaar’,
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want de bestanddelen van echte boter verschilden aantoonbaar van die van
63.
kunstboter.
Een produkt moest zijn wat het pretendeerde te zijn, en als het dat niet was, kon
de maker achterhaald worden en bestraft. Maar méér dan voorwaarde-scheppend
zou de overheid gedurende de negentiende eeuw niet worden. Pas na de uitwassen
van levensmiddelenfraude die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland werden
geconstateerd, werd een landelijke Warenwet met een Keuringsdienst van Waren
64.
ingesteld.

Voeding en gezondheid

Wat is gezonde voeding?
De overheid trachtte ondanks ideologische schroom en praktische problemen de
consument te vrijwaren van de meest ongezonde vervalsings- of mengpraktijken.
Het werd echter aan de burgerij zelf overgelaten om de volksgezondheid via gezond
voedsel te stimuleren.
Waar het de voeding betrof, werden twee wegen bewandeld. De eerste was om
te zorgen dat er werkelijk goed en goedkoop voedsel was, de tweede was die van
de bewustmaking van het volk.
Sarphati en de Vereeniging voor Volksvlijt hadden in 1855 de Maatschappij voor
Meel- en Broodfabrieken opgericht, juist om de minvermogende bevolking goed èn
goedkoop brood te verschaffen. Dit voorbeeld van industriële broodbereiding vond
in veel steden navolging. In 1870 werden er in Den Haag, Leiden en Utrecht
Volksgaarkeukens opericht, in 1875 begon de Rotterdamsche Vleeschhouwerij en
Broodbakkerij met de verkoop van goed vlees en brood tegen lage prijzen. Het feit
dat al deze ondernemingen naamloze vennootschappen waren en bescheiden
dividenden afwierpen, doet niets af aan de maatschappelijke betrokkenheid van de
65.
grote groepen notabelen die er aandelen van ƒ 50 of ƒ 100 in hadden.
Inzichten omtrent gezonde en zuivere voeding bleven overigens nog heel lang
hooguit mooie theorie voor de ‘volksklasse’. In de eerste plaats was ze veelal te
arm om dergelijke levensmiddelen te kopen. In de tweede plaats slaagden de
goedwillende notabelen er niet in om hun nieuwe ideeën te verbreiden onder
diegenen die er het meest bij gebaat zouden zijn. De omstandigheden waaronder
in stedelijke kelderwoninkjes, pothuizen, op zolders voor talrijke gezinnen werd
gekookt, spotten met de meest fundamentele beginselen van hygiëne. Zelfs
huisvrouwen die over een heel klein budget beschikten, zouden beter kunnen koken
en eten, wanneer zij zich bewust waren van wat zij deden. In de jaren zeventig en
tachtig begonnen gegoede burgers eerst voor zichzelf orde op zaken te stellen
Mogelijk hoopten zij dat hun voorbeeld eerst door de ‘kleine burgerij’ zou worden
nagevolgd en vervolgens ook bij de lagere klassen zou aanslaan.
Een curieus maar waarschijnlijk karakteristiek voorbeeld is dat van de
Internationale Tentoonstelling van Voedingsmiddelen die in 1887 in Amsterdam
werd gehouden. Twee keurige dames gaven er cursussen, mejuffrouw O.A. Corver,
die haar opleiding had gekregen aan de ‘Kochschule’ in Hannover, en mevrouw H.
Alting-Mees. Deze laatste was gediplomeerde der eerste klasse van de ‘National
Training-School for Cookery’ in Londen, en zij baarde enig opzien door hardnekkig
haar cursus in het Frans te geven. In sommige kranten was daar met lichte
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verwondering over geschreven. De verslaggever van het Maandblad tegen de
vervalschingen merkte echter op, dat de taal geen bezwaar kon zijn
‘voor het merendeel der toehoorderessen, bij wie immers het Fransch
een integreerend bestanddeel harer opvoeding is geweest. Betreurt men
het, dat zoovele minder bevoorrechten, door deze omstandigheid de
lessen niet kunnen bijwonen, wij meenen dat juist daarin voor haar die
den cursus volgen, een prikkel ligt om met het geleerde te woekeren en
66.
het anderen mede te deelen.’
Onderwijs in huishoudkunde, hygiënisch koken en gezondheidsleer zou in de
negentiende eeuw hoegenaamd geen belangstelling ondervinden van het volk; de
tijdschriften en boeken waarin het allemaal te lezen stond, werden door hen niet
gekocht. Het bleef in feite zeker tot het begin van de twintigste eeuw voornamelijk
67.
een kwestie van de burgerij, die haar dochters op cursus stuurde.
De begripsvorming rond ‘gezonde voeding’ is nauw verbonden met ontwikkelingen
op medisch, biologisch en fysiologisch gebied. Het voert te ver om hier diep in te
gaan op de internationale ontwikkeling van de voedingsleer. Interessant is echter
om te zien of, en hoe, burgers geprobeerd hebben om hun inzichten op dit gebied
gestalte te geven.
Artsen, scheikundigen en fysiologen stelden rond het midden van de eeuw dat
voor de menselijke gezondheid noodzakelijk was dat hij voldoende eiwitten (vlees
of vis), suikers en in suiker omzetbare stoffen, mineralen en zuiver drinkwater
68.
binnenkreeg. Maar hoeveel was dan ‘voldoende’? In de eerste plaats werd gezocht
naar een algemeen criterium voor voedingswaarde. Wat dat inhield, kon alleen
worden omschreven door jarenlang medisch en scheikundig onderzoek en toetsing
van theorieën. Daarbij deed zich het ethische probleem voor dat mensen niet om
experimentele redenen konden worden uitgehongerd, wat men bij onderzoek naar
dierlijke voeding met proefdieren wel had gedaan.
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Niettemin hanteerden onderzoekers enkele meetbare grootheden om althans ergens
houvast te hebben, waarbij zij blijk gaven van een grote omzichtigheid:
‘Daar de eiwithoudende stoffen het hoofdbestanddeel der
voedingsvochten uitmaken, zoude men, in het algemeen, in het
stikstofgehalte eenen maatstaf bezitten om het voedend vermogen der
spijzen bij benadering te bepalen. Het voedend vermogen hangt af van
de hoeveelheid voedingsstoffen, die er in het voedsel bevat zijn, van de
overeenkomst die zij bezitten met de bestanddeelen van het bloed, ten
deele ook van de ligte verteerbaarheid en van de wijze waarop zij
69.
toebereid worden.’
Rond het midden van de eeuw was het voor enigszins ingewijden niet vreemd
om hun kennis te verbinden aan een soort volkswijsheden. De altijd wat polemische
G.J. Mulder, die in de jaren dertig toch baanbrekend werk op het gebied van
70.
proteïne-onderzoek had gepubliceerd, gaf in zijn pamflet De voeding van
Nederlanders zijn visie op het eten van zoete produkten:
‘Voor den werkman, zelfs voor den krachtigen beschaafden man, die
niet werkt met zijn handen is [suiker] het middel to flaauwhartigheid,
omdat, indien ik het woord gebruiken mag, suiker aanleiding geeft tot
flaauwmagigheid. (...) Wordt suiker nog buiten en behalve krachtig
voedsel, dat veel eiwit houdt en bovendien ook amylum bezit, genuttigd;
wordt suiker als bovenmatig toevoegsel gebruikt, zoo vermeerdert het
noodwendig de massa voedsel in de rede van hare genuttigde
hoeveelheid. Dan kan zij de schadelijke uitwerkselen geven van te veel
voedsel, zoo als ons de zoetekaauwen dit vertoonen: kwaadsappigheid,
71.
opgezetheid, puisterigheid en wat al niet meer.’

Von Baumhauer ontving in 1882 een prijs voor de kwaliteit van zijn verduurzaamde melk,
die niet had geleden onder een reis naar Jave en terug.

Ook de arts C.C. Röell stelde: ‘Warme, slappe drank [thee en koffie, MB] geeft
even als de sterke drank, slappe magen, slappe armen, slappe beurzen en kwade
72.
humeuren.’
Het menselijk organisme en zijn relatie tot voeding bleef gedurende de hele
negentiende eeuw een terrein waarop gezondheidsdeskundigen slechts tot
voorzichtige uitspraken durfden te komen. Omstreeks 1860 was er nog zoveel
onbekend, dat men geen antwoord kon geven op de vraag ‘Waarmede moeten wij
73.
ons voeden?’ Een arts merkte in dat verband op dat ‘wij in de kennis van de
voeding der dieren veel meer vorderingen [hebben] gemaakt, dan in die van den
74.
mensch.’ In 1865 gaf een ander toe: ‘hoeveel voedingsmiddelen het lichaam
dagelijksch noodig heeft opdat het zijne gezondheid en kracht behoude, laat zich
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niet naauwkeurig zeggen en nog minder in bepaalde getallen uitdrukken, daar de
dagelijksch op te nemen hoeveelheid al naar de individualiteit, de levenswijze, de
gewoonte, het weder, het klimaat en nog vele andere dingen, aan zeer belangrijke
75.
wisselvalligheden onderworpen is.’

Gezonde melk
In de vorige paragraaf bleek, dat gemeentelijke keurders gespitst waren op de
kwaliteit van de melk die in Amsterdam werd uitgevent. Melk hoorde wel niet tot de
belangrijke volksdranken, maar voor zuigelingenvoeding was het een onmisbaar
ingrediënt. Wilde men de volksgezondheid vanaf de eerste levensdag bevorderen,
dan was een goede babyvoeding een eerste vereiste en nieuw-verworven kennis
omtrent gezonde voeding vond dan ook daar een urgent toepassingsgebied.
Hoe groot de zuigelingensterfte omstreeks het midden van de eeuw was, moge
blijken uit enkele cijfers. In Amsterdam in 1854, 1855 en 1856 overleden 8979
kinderen jonger dan 2 jaar, waarvan 1570 dood geboren. Dit is 37,7% van alle
overledenen. 1861 van de 7409 levend geboren kinderen zijn overleden aan
76.
‘onvoldoende voeding en kliertering’. Voor Hilversum lagen de cijfers niet veel
anders. De arts J. van Hengel legde daarbij een verband tussen de aard van de
zuigelingenvoeding en de sterfte (tabel 8.1).
Artsen bogen zich over het probleem van hygiëne bij zuigelingenvoeding en over
77.
de vervanging van moedermelk. Zij ontdekten daarbij, dat ook in de ‘betere kringen’
gebruiken gangbaar waren die geenszins overeenkwamen met de medische visie
op gezonde zuigelingenvoeding: de baby's werden al na enkele weken volgestopt
met pap, als stijfsel zo dik, van boekweitmeel met water, stroop en boter. De kinderen
werden dan wel ‘mooi dik’, maar op latere leeftijd zou deze eenzijdige voeding zich
wreken door een grote vatbaarheid voor ziekten en
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Een half hoofdstuk samengevat op één etiket.
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Tabel 8.1: voeding van kinderen, overleden in het eerste levensjaar te
Hilversum, 1850-1860 (totaal aantal geboorten: 2607)
stand der I
ouders

II

a

III

IV

b

a

b

a

b

fabrieks- 21
arb.

3,3

112

17,8

495

78,8

628

dagloner

4,5

23

26,1

61

69,3

88

landbouwer 3

10,0

8

26,7

19

63,3

30

burger

15

14,0

24

22,4

68

63,6

107

totaal

43

5,0

167

19,6

643

75,4

853

4

Kolom I: voeding met moedermelk, (a) aantal en (b)
percentage overledenen
Kolom II: voeding met koemelk
Kolom III: voeding met pap
Kolom IV: totaal aantal overleden kinderen
Bron: A. de Knecht-Van Eekelen, Rationele zuigelingenvoeding, 218.
78.

door groeistoornissen. Op grond van vergelijkend onderzoek naar de
samenstelling van koemelk en moedermelk kwamen artsen tot de conclusie dat
79.
koemelk in elk geval gekookt moest worden om te kunnen dienen als babyvoedsel.
Ronduit gevaarlijk kon het zijn om melk te drinken van zieke koeien, of melk die
door de handelaar al was bewerkt.
Noch op de gezondheid van de koe, noch op de waterkwaliteit waarmee melk
was aangelengd, kon de moeder enige controle uitoefenen. Om die redenen waren
er eind jaren zestig in Amsterdam al voorstanders van een ‘inrigting ter verschaffing
van versche en onvervalschte koemelk; vooral aan de zuigelingen, zieken en
80.
zwakken’ van de hoofdstad. Met dat doel ontstonden inderdaad vanaf 1876
81.
zogenaamde melkinrichtingen in de meeste grote steden. Onder de oprichters
van die bedrijven, meestal in de vorm van een naamloze vennootschap, waren vaak
artsen, apothekers of scheikundigen; andere aandeelhouders kunnen op grond van
hun beroep als notabelen worden aangemerkt, een enkele keer was er ook een
wethouder bij. De directeur van de Arnhemsche Melkinrichting, G.H. Beer, was
82.
bijvoorbeeld oud-apotheker 1e klasse van het Oostindische leger. Helemaal
duidelijk is het verband tussen burgers, academici en de melkvoorziening bij de
83.
's-Gravenhaagsche Melkinrigting, die in 1879 werd opgericht. Het initiatief was
uitgegaan van dr. J.Th. Mouton, dr. A.H. Pareau, F.W. van der Putten en dr. H.
Nanning. Van der Putten was directeur van de NV Brood- en Meelfabriek te
's-Gravenhage, die sinds 1861 tot doel had het ‘bakken van goed en deugdzaam
84.
brood tegen redelijken prijs’. Van de overige drie waren Mouton en Nanning
apotheker Parean was leraar aan het Gymnasium. Zij waren sinds 1872 aktieve
leden van de ‘Vereeniging tot verbetering van den Gezondheidstoestand te
's-Gravenhage’. Pareau en Nanning hadden in opdracht van de Haagse
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gemeenteraad onderzoek gedaan naar de vervalsing van levensmiddelen in hun
stad, Mouton richtte in 1879 zijn Haagsche Margarineboterfabriek op, waarmee hij
85.
de volksklasse een goed, gezond en betaalbaar voedingsvet wilde leveren.
86.
Evenals de Amsterdamsche Melkinrichting (opgericht in 1876 ) betrok de Haagse
Melkinrichting haar melk uitsluitend van boeren die zich onder toezicht lieten stellen.
Dan moesten hun koeien onder voorgeschreven maatregelen van hygiëne en
zorgvuldigheid worden gemolken. Drie maanden na oprichting stelde de
's-Gravenhaagsche Melkinrichting een eigen veearts aan. Het werd zijn taak om
‘tegen een honorarium van ƒ 200 's jaars en een surplus van ƒ 25 voor iedere later
aan te nemen boer’ de zes boeren die de melkinrichting op dat moment onder
contract had, te controleren. Voor 6 cent per liter in de zomer, 7 cent 's winters,
leverden deze grote veehouders, met ieder 60 tot 70 koeien, hun melk.
Overigens duurde het nog enige tijd voordat de boeren de eisen van de
melkinrichting zonder meer accepteerden. Contractueel waren zij verplicht om
‘niets anders te leveren dan zuivere, onafgeroomde melk, onvervalschte
en niet-aangelengde melk; van een specifiek gewicht tusschen 1,029 en
o

1,032 bij 15 C; met een gehalte aan vaste stoffen van 11,5-14%; met
een vetgehalte van 2,4 tot 3,5%; met een roomafscheiding van 7-13%
binnen 12 uren; op verbeurte van eene boete van twee cent per liter,
wanneer de melk aan deze eischen blijkt niet te voldoen.’
De Melkinrichting onderzocht de geleverde melk regelmatig en daarbij werd zeker
aanvankelijk nog geconstateerd dat sommige boeren hun mélk toch aanlengden.
Hoewel de zorg om een goede melkvoorziening ten behoeve van de
minvermogenden zeker meespeelde bij de oprichters, richtte de 's-Gravenhaagsche
Melkinrichting zich aanvankelijk vooral op de gegoede burgerij - een melkprijs van
87.
11 cent per liter was voor arbeiders ondenkbaar.

Parallelle ontwikkelingen
Het is niet na te gaan hoe groot de bijdrage van melkinrichtingen is geweest aan
de gezondheid van zuigelingen in de armere bevolkingslagen. Het probleem van
de zuigelingenvoeding was te complex, verweven met tradities en algemene hygiëne
dan dat het door een tiental stedelijke melkinrichtingen kon worden verholpen. Wel
passen deze bedrijven
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in de lijn van een andere kijk op gezonde voeding, die door de burgerij ten behoeve
van zichzelf en voor de arbeidende klasse werd gepropageerd. Ook zijn de
melkinrichtingen te beschouwen als symptomen van de structurele veranderingen
die zich in de voedselvoorziening hebben voltrokken - veranderingen die grote
parallellen vertonen met datgene wat wij eerder signaleerden aangaande de techniek:
een grotere afstand tussen maker en gebruiker, waarbij het contact dankzij een
toenemende organisatiegraad zeker niet minder werd; gezonde voeding werd
gemaakt, als produkt en als begrip, door een samenstel van wetenschappelijke
disciplines of vakgebieden, in plaats van door een boer die aardappelen verbouwde.
Wij kunnen echter nog steeds geen eensluidend antwoord geven op de vraag of
men aan het eind van de negentiende eeuw ook beter at dan daarvoor. Toch kan
het voorafgaande worden geïnterpreteerd als een algemene tendens naar betere
voeding. Omstreeks het midden van de eeuw was, door veranderingen in de
produktieverhoudingen en marktsituatie, de kwaliteit van een aantal
voedingsmiddelen onder druk komen te staan. Wij hebben bekeken hoe drie groepen
van betrokkenen, elk met zijn eigen streven naar kwalitatief goed voedsel, daarop
reageerden. Industriëlen maakten gebruik van de mogelijkheden die nieuwe
methoden van massaproduktie boden, en begaven zich op markten waar kwaliteit
een belangrijk concurrentiewapen was. Zij wilden hun waardevolle produkten en
goede naam niet aangetast zien door oneerlijke praktijken van de tussenhandel of
concurrenten en vroegen de overheid om wettelijke bescherming bij de verkoop van
die produkten. Diezelfde overheid werd door groepen van bezorgde burgers te hulp
geroepen om de algemene volksgezondheid te verbeteren, waarbij controle op de
kwaliteit van levensmiddelen een hoge prioriteit had. De overheid nam die taak
slechts gedeeltelijk op zich, maar bereikte niettemin dat de excessen op het gebied
van levensmiddelenvervalsing in aantal afnamen. Daar waar de overheid haar
bevoegdheden begrensd achtte, werd de taak overgenomen door burgers. Zij kregen
ongevraagd steun van een deel van de handel en nijverheid, die aan zichzelf hoge
en controleerbare kwaliteitseisen oplegde en aldus inspeelde op een opkomend
gezondheids-bewustzijn bij de middenklasse.
Hoewel de ‘volksklasse’ in deze zaken nooit gehoord werd, mogen we aannemen
dat ook haar basisvoedsel, brood, melk, water, bier, en het beetje vlees dat zij zich
kon veroorloven, structureel aan kwaliteit won. Vooral het ongezonde aspect werd
teruggedrongen, maar het zou nog tot in de twintigste eeuw duren voordat gezond
voedsel gemeengoed werd. Deels was dat een kwestie van betaalbaarheid, deels
van verschuivende normen bij die bevolkingsgroep die voor de wetenschappelijke
voedingsleer moeilijk bereikbaar was.
M.S.C. BAKKER
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1860: Journal des Fabricants de Sucre
1866: La Sucrerie Indigène
Zie ook: Bibliographie der Zeitschriften des deutschen Sprachgebietes bis 1900, herausgegeben
von J. Kirchner, 4 Bde. (Stuttgart 1969-1989); British Union-Catalogue of Periodicals, 4 vols.
(London 1955-1958); Catalogue collectif des périodiques du début du XVIIe siècle à 1939, 4 vols.
(Paris 1967-1981).
Hoofdstuk 2, p. 115; hoofdstuk 4, p. 54-55.
G.H.L. van Oordt, Suiker. Een studie over de invloed van de familie Van Oordt als eigenaren
van suikerraffinaderijen en - handelsfirma's te Rotterdam (Rotterdam z.j.), 47.
Hoofdstuk 6, p. 188; M. Bakker, Ondernemerschap en vernieuwing. De Nederlandse
bietsuikerindustrie, 1858-1919 (Amsterdam 1989), hoofdstuk IX en X.
Gemeentearchief Amsterdam, N 38.03.001, brochure Amsterdamsche Meel- en Broodfabriek,
dec. 1862.
Hoofdstuk 3, p. 81-83.
Gegevens ontleend aan de Registers van de Dienst voor het Stoomwezen, 1880-1890 (in
bewerking aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zie hiervoor: H.W. Lintsen, J.A.W.
Nieuwkoop, De Registers van de Dienst voor het Stoomwezen, 10 delen (Amsterdam 1989-1992).
Hoofdstuk 3, p. 94-95.
Hoofdstuk 6, p. 189.
Hoofdstuk 4, p. 116-117.
Nederlandsche Staatscourant, 24 juni 1879.
Nederlandsche Staatscourant, 5 sept. 1879.
Hoofdstuk 4, p. 106.
Hoofdstuk 5, p. 158-159.
Nederlandsche Staatscourant, 18 nov. 1882.
Nederlandsche Staatscourant, 14 nov. 1879.
Nederlandsche Staatscourant, 21 jan. 1880; F.J.M. van Puyenbroek, Beginnen in Eindhoven.
Allochtoon ondernemersinitiatief in de negentiende eeuw (Eindhoven 1985), 255 (noot 322).
Nederlandsche Staatscourant, 27 okt. 1880.
H.A. Korthals, Korte geschiedenis der Heineken's bierbrouwerij Maatschappij, 1873-1948,
(Amsterdam 1948), 16-17.
Korthals, Korte geschiedenis, 17.
Etiket van de Erven Lucas Bols.
J.H. van Linden van den Heuvell, Hollandia Vlaardingen, 1882-1932 (Vlaardigen 1932).

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

39. De geschiedenis ener melkinrichting. Een eeuw consumptiemelk, 1879-1979 (z.p. 1979).
40. Verslag Kamer van Koophandel Amsterdam, 1873. De Franse fabrikant kende een soort
bescherming via de wet van 25-6-1857, en in Engeland bestond de Act to amend the law relating
to fraudulent marking of merchandise (25 & 26 Vict. cap. 88).
41. Wet van 25 mei 1880 (Stbl. 85); gewijzigd door de Wet van 22 juli 1885 (Stbl. 140) naar aanleiding
van de Internationale overeenkomst van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom
(zie Wet van 23 april 1884 (Stbl. 53); vervangen door de Wet op de Handels- en fabrieksmerken
van 30 sept. 1893 (Stbl. 146).
42. Nederlandsche Staatscourant 1880.
43. Hoofdstuk 3, p. 88; hoofdstuk 6, p.189-192.
44. Bijvoorbeeld Frederick Accum, A Treatise on Adulterations of Food and Culinary Poisons...and
Methods to Detect Them (London 1820).
45. J. Burnett, ‘Food adulteration in Britain in the 19th century and the origins of food legislation’,
in: E. Heischkel-Artelt (Hrsg.), Ernährung und Ernährungslehre im 19. Jahrhundert, (Göttingen
1976), 117-130.
46. I. Paulus, The search for Pure Food (London 1974), 26-27.
47. Bijvoorbeeld het Tijdschrift van de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid.
48. A. de Knecht-Van Eekelen, Naar een rationele zuigelingenvoeding. Voedingsleer en
kindergeneeskunde in Nederland (1840-1914) (Nijmegen 1984), 166.
49. Dr. L.J. Egeling, ‘Worden ook onze levensmiddelen vervalscht?’, in: Schat der Gezondheid, 1
(1858), 20.
50. E.S. Houwaart, De hygiënisten. Artsen, staat en volksgezondheid in Nederland, 1840-1890
(Groningen 1991), passim.
51. R.C.P. Haentjes, De ontwikkeling van een strafbaarstelling. Toegelicht aan de hand van het
ontstaan van de Warenwet (Meppel 1978), 117.
52. Wet van 19 mei 1829, Stbl. 35.
53. Schat der Gezondheid, 1 (1858), 64.
54. H.J. van der Beek, E.H. von Baumhauer. Zijn betekenis voor de wetenschap en de Nederlandse
economie (Leiden 1963), 52.
55. Schat der Gezondheid, 2 (1859), 266.
56. Maandblad tegen de vervalschingen, 3 (1886-1887), 4; idem, 5 (1888-1889), 73.
57. Van der Beek, E.H. von Baumhauer, 52-56.
58. De Knecht-Van Eekelen, Rationele zuigelingenvoeding, 170-171.
59. Handelingen Staten Generaal, Tweede Kamer, 1853/54, 968.
60. Schat der Gezondheid, 3 (1860), 348-349.
61. Handelingen Staten Generaal, Tweede Kamer, 1874/75, 409-410.
62. Handelingen Staten Generaal, Tweede Kamer, 1874/75, 342.
63. Handelingen Staten Generaal, Tweede Kamer, 1878/79, Bijlage 129; idem, 1879/80, 979; 985;
Bijlage 43.
64. Haentjes, Ontwikkeling van een strafbaarstelling, passim.
65. Voor de dividend-uitkeringen van dergelijke instellingen, zie: Van Nierop en Baak, Nederlandsche
Naamlooze Vennootschappen, jrgg. 1882-1900.
66. Maandblad tegen de vervalschingen, 3 (1886-1887), 86-86, en ibidem, Bijblad bij het Juli-nummer,
3.
67. Voor het kookonderwijs en het gezondheidsbewustzijn, zie A.H. van Otterloo, Eten en eetlust
in Nederland (1840-1990). Een historisch-sociologische studie (Amsterdam 1990), 127-154.
68. Mulder, De voeding der Nederlanders, 7.
69. N.N., ‘Het vleesch, zijne toebereiding en bewaring’, in: Schat der Gezondheid, 9 (1866), 129-159;
hier: 130.
70. De Knecht-Van Eekelen, Rationele zuigelingenvoeding, 174.
71. G.J. Mulder, De voeding van Nederlanders (Rotterdam 1854), 50-51.
72. Geciteerd in Schat der Gezondheid, 5 (1862), 216.
73. H. van Cappelle, in: Schat der Gezondheid, 4 (1861), 148.
74. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (1861), 138.
75. N.N., ‘Het voedsel dat de mensch tot zijn leven noodig heeft, in: Schat der Gezondheid, 8 (1865),
33.
76. Schat der Gezondheid, 1 (1858), 84-85.
77. Schat der Gezondheid, 2 (1859), 214-215.
78. Schat der Gezondheid, 2 (1859), 214-215; idem, 8(1865), 225-238; idem, 4 (1861), 325.
79. De Knecht-Van Eekelen, Rationele zuigelingenvoeding, 166-212.
80. Gemeentearchief Amsterdam, R.518.10, brochure van C.R. Frowein, Ontwerp eener
inrigting...dezer stad (Amsterdam 1869).
81. 1876: Amsterdamsche Melkinrichting; 1879: 's-Gravenhaagsche Melkinrichting (later: ‘De
Sierkan’); 1882: Amsterdamsch Melkinrichting; Arnhemsche Melkinrichting; Kamper Melkinrichting;
Leidsche Melkinrichting; Rotterdamsche Melkinrichting; Utrechtsche Melkinrichting; 1883:
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82.
83.
84.
85.
86.
87.

Dordrechtsche Melkinrichting; Hoornsche Melkinrichting; Zutphensche Melkinrichting; Aurora,
Hollandsche fabriek van Bacteriënvrije Melkproducten; 1884: Enschedesche Melkinrichting.
Maandblad tegen de Vervalschingen, 4 (1887-1888), 16.
Ontleend aan De geschiedenis ener melkinrichting. Een eeuw consumptiemelk 1879-1979
(Amsterdam 1979), 11-21.
Nederlandsche Staatscourant, 24 mei 1861.
Hoofdstuk 5, p. 156-158.
Er schijnt ook in 1869 al een melkinrichting van die naam te zijn opgericht, zie De Knecht-Van
Eekelen, Rationele Zuigelingenvoeding, 198, 345 (noot 127).
Ook in Amsterdam waren het de ‘betere bewoners’ die sinds het najaar van 1876 hun volle melk
betrokken van de Amsterdamsche Melkinrichting. Zie: P. Bomgaars, Melk voor Amsterdam
(Amsterdam 1955), 25.
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Bijlagen
Bijlage bij hoofdstuk 3
Jaarlijkse exploitatielasten van een windkorenmolen (omstreeks 1845) en
stoomkorenmolen (omstreeks 1830 en omstreeks 1855) in Amsterdam
Deze bijlage geeft een verantwoording van de cijferopstelling van Tabel 3.2. Het
schatten van omzetcijfers en exploitatielasten van windkoren- en stoomkorenmolens
is een uiterst lastige zaak. De cijfers zijn afhankelijk van een groot aantal factoren
zoals lokatie, jaar, type molen, aard van de stoommachine, zelfs van de
bekwaamheid van de machinist of de molenaar.
Er is gekozen voor schattingen voor Amsterdam in de periode 1825-1855,
aangezien hiervoor een aantal cijfers bekend zijn. De cijferopstelling ziet er echter
anders uit voor andere steden, regio's en tijdvakken in Nederland.
Toch zijn ook in de gegeven cijferopstelling diverse onderdelen onzeker. Hierin
ligt de oorzaak van de verschillen met eerder gepubliceerde cijfers (bijv.: H. Lintsen,
‘Stoom als symbool van de industriële revolutie’, in: Jaarboek voor de Geschiedenis
van Bedrijf en Techniek, 5 (1988), 345). Voor commentaar op eerdere cijfers zie:
J.L. van Zanden, ‘De introductie van stoom in de Amsterdamse meelfabricage
1828-1855; over de rol van marktstructuren, ondernemersgedrag en de overheid’,
in: Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 8 (1991) 73-75. Nieuw
bronnenmateriaal bracht enkele wijzigingen met zich mee.
Met behulp van geheel verschillende bronnen is gepoogd tot een schatting te
komen. De bedragen in de tabel zijn afgerond op honderd gulden. Wij bekijken de
diverse onderdelen nader:
- De exploitatielasten van een Amsterdamse windkorenmolen zijn gevonden in:
J.H. van den Hoek Ostende, ‘Concurrentie tussen binnen- en buitenmolenaars’,
in: Ons Amsterdam 19 (1967) 3, 82-89 en in: Nota van commissarissen van
het Onderstand- en Begrafenisfonds der Windkorenmolenaars aan het bestuur
van Amsterdam, oktober 1846 (Gemeentearchief Amsterdam, archief
Secretarie-Afdeling Algemene Zaken, 1846, nr. 10717 A en B en daarbij
behorende stukken 11778 A en B). Laatstgenoemde nota geeft een uitvoerig
overzicht van de kosten van vier molens omstreeks 1845. Van drie ervan is bij
de cijferopstelling gebruik gemaakt, namelijk van ‘De Vink’, ‘De Lelie’ en ‘De
Vier Winden’. Twee posten zijn nog toegevoegd, namelijk een inkomen van
de molenaar uit arbeid (begroot op ƒ 700 per jaar) en een rente van 3,5% op
het in de molen geïnvesteerde kapitaal (ofwel een pachtsom). De waarde van
de molen is geschat op ƒ 15.000. De post is dus ƒ 525 groot. Het onderhoud
van de molen ligt rond de ƒ 400, zodat de kosten voor de molen als geheel
(onderhoud, bediening, rente, etc.) geschat kunnen worden op ƒ 1.600. Deze
orde van grootte komt overeen met cijfers uit andere bronnen.
- Gegevens over omzet van windkorenmolens zijn gevonden in: L. Jansen,
‘Molen de Bloem’, in: Ons Amsterdam, 18 (1966), 42-43; J.H. van den Hoek
Ostende, ‘De molens van de Overtoom’, in: idem, 22 (1970), 238-243; J.H. van
den Hoek Ostende, ‘Concurrentie tussen binnen- en buitenmolenaars’, in: idem,
19 (1967) 3, 82-89 en in de hierboven genoemde Nota van commissarissen
van het Onderstand- en Begrafenisfonds. De omzet varieerde van 300.000 tot
677.000 kg graan per jaar. Het jaargemiddelde lag rond 500.000 kg. J.L. van
Zanden komt voor 1843 op een gemiddelde van 388.000 kg graan en voor
1839 op 477.000 kg.
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In de tabel wordt de omzet gevarieerd. De daarbij behorende kostprijs is slechts
een ruwe schatting. Immers, er is uitgegaan van een en hetzelfde bedrag (nl.
ƒ 3.600) voor de exploitatielasten, terwijl de uitgaven aan personeel, paarden
en karren afhankelijk zijn van de omzet.
- Bij de cijferopstelling van de stoomkorenmolen is uitgegaan van een bedrijfstijd
van 300 dagen à 12 uur per dag. Een stoomkorenmolen van 15 pk kostte
omstreeks 1830 naar schatting ƒ 23.000 (stoominstallatie: ƒ 17.500, gebouw: ƒ
4.000 en maalinrichting: ƒ 1.500). De rente is begroot op ƒ 800 (3,5%), het
onderhoud op ƒ 400 en de bediening van de stoommachine op ƒ 700. De beste
stoommachines verbruikten volgens de literatuur in 1830 ca. 4 kg steenkool
per pk per uur. De waterstaatsingenieur Jan Blanken, één van de weinigen die
veel experimenteerden met stoommachines, ging in die tijd uit van 6 kg
steenkool per pk per uur. Dit laatste ervaringsgegeven is bij de berekening als
uitgangspunt genomen. De steenkool kostte in West-Nederland in 1830 ca.
1,5 cent per kilo. De brandstofkosten bedroegen dus ca. ƒ 4.900.
- Voor 1855 is uitgegaan van een stoomkorenmolen van ƒ 17.000 waarvan ƒ
11.500 voor de stoominstallatie, ƒ 4.000 voor het gebouw en ƒ 1.500 voor de
maalinrichting. De rente is begroot op ƒ 600, het onderhoud op ƒ 300 en de
bediening van de stoommachine op ƒ 700. Het verbruik van de stoommachine
wordt voor 1855 geschat op 4 kg steenkool per pk per uur. De steenkool kostte
in de jaren vijftig in Amsterdam gemiddeld 1,2 cent per kilo. De brandstofkosten
bedroegen dus ca. ƒ 2.600.
- In de literatuur wordt vermeld, dat een stoomkorenmolen 1,5 à 3 maal zoveel
maalde als een windkorenmolen (bijv.: J.H. van den Hoek Ostende,
‘Stoomkorenmolens in Am-
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sterdam’, in: Ons Amsterdam, 19 (1967), 370-375). Van Bussel (Korenmolens,
364) geeft als omzet van een goede kwaliteit tarwemeel: 250 à 350 kg per uur
per koppel stenen. Voor een stoomkorenmolen die 300 dagen tarwemeel
produceert gedurende 12 uren per dag betekent dit een jaaromzet van circa
1.000.000 kg per koppel. Met rogge kan gemakkelijk een produktie van 500
kg per uur per koppel stenen geproduceerd worden. Rogge werd echter in
Amsterdam aanzienlijk minder gemalen. Dergelijke produktiecijfers konden in
een stoomkorenmolen niet continu gehaald worden, omdat in een
stoomkorenmolen tot 1856 een doorlopende produktie niet was toegestaan.
De stoomkorenmolenaar verwerkte - evenals zijn windcollega - in opdracht
telkens kleine partijtjes.
In de tabel wordt de omzet van de stoomkorenmolen gevarieerd. De daarbij
behorende kostprijs is slechts een ruwe schatting. Ook in dit geval is uitgegaan van
een en hetzelfde bedrag (resp. ƒ 10.500 en ƒ 7.900) voor de exploitatielasten, terwijl
deze lasten afhankelijk zijn van de omzet.
Verder is er van uitgegaan dat de produktie per arbeider in de stoomkorenmolen
bijna 50% hoger is dan in de windkorenmolen.

Bijlage bij hoofdstuk 7
Oprichtingsjaren van stoomwerktuigen in suikerraffinaderijen (in
Amsterdam, tenzij anders vermeld)
1830

Rupe

1831
1832

De Bruyn

1833
1834

Beuker & Hulshoff

1835

Eyben, Holle
Eyben & Co

1836

vd Masch-Spakler
Fisler & Tetterode

1837
1838
1839
1840
1841

Tielkemeyer

1842
1843

Oosthuis & Hötte
Watering & Scholten
Van Oordt (Rotterdam)
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1844

B. Kooyjr
Spakler & Tetterode
Viehoff
Reesse

1845

P. Kooy

1846

B. Kooy Jzn
C. de Bruyn (Bolwerk Osdorp)

(Bron: Reesse, De suikerhandel, II, Bijlage L; Van Oordt, Suiker)

Oprichting van bietsuikerfabrieken tot 1900:

1858

nieuwe fabrieken
1

totaal
1

1859

0

1

1860

0

1

1861

1

2

1862

2

4

1863

2

6

1864

1

7

1865

2

9

1866

3

12

1867

6

18

1868

0

18

1869

2

20

1870

2

22

1871

8

30

1872

2

32

1873

1

33

1896

1

31

1899

1

32

(Bron: Bakker, Ondernemerschap, 251-258)
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Lijst van afkortingen
ARA

Algemeen Rijksarchief, Den Haag

doss.

dossier

DR

Drente

FR

Friesland

GA

Gemeentearchief

GLD

Gelderland

GR

Groningen

LB

Limburg

NB

Noord-Brabant

NH

Noord-Holland

OV

Overijssel

Stbl.

Staatblad

Stcrt.

Nederlandsche Staatscourant

UT

Utrecht

ZL

Zeeland

ZH

Zuid-Holland
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Lijst van tabellen en grafieken
Tabellen
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1

Gemiddeld verbruik van enkele voedingsmiddelen, in kilo's per inwoner
Aardappelopbrengst, hectoliters per hectare
Stoom- en krachtgebruik in 1890
Belangrijkste stoomgebruikers in de voedingsmiddelennijverheid, 1890
Aantal leden van de provinciale landbouwmaatschappijen, ca. 1850 en 1883
Gemiddelde groei van landbouwproduktie en produktiviteit, 1810-1850 en
1850-1880
Molens voor het malen en pellen van graan en boekweit in 1850/1851, naar
soort (schatting)
Jaarlijkse exploitatielasten en de kostprijs van het malen met een
windkorenmolen en stoomkorenmolen in Amsterdam
Maalproeven met tarwe in Bordeaux in 1766 volgens de oude methode en de
mouture économique
Jaarlijkse exploitatielasten van een meelfabriek met een vermogen van 20 pk
in Amsterdam omstreeks 1860
Gemiddelde broodconsumptie per inwoner per provincie, 1849-1853, in kilo's
‘Friese’ boter via Harlingen
Boter- en margarine-invoer in Engeland
Procentuele verdeling van het uitvoersaldo van Deense landbouwprodukten
Zuivelfabrieken in Friesland
Zuivelfabrieken in drie provincies in 1900
Boterbereiding op de boerderij en in fabrieken, in drie provincies
Het aantal kunstboterfabrieken in Nederland, per provincie, 1875-1900
Het aantal arbeiders en het vermogen van de stoominstallatie van diverse
margarinefabrieken
Het aantal bierbrouwerijen per provincie, in 1819 en 1858
Het gebruik van stoomkracht en -warmte in de biernijverheid, 1858-1880
Het aantal brouwerijen met stoommachines per provincie, 1858-1880
Brouwerijen met ijs- en koelmachines per provincie in 1908, met het aantal
koelmachines en het koelvermogen
De Nederlandse invoer en uitvoer van bier op fust, 1866-1890
Het aantal bierbrouwerijen per provincie in 1874, 1890, 1914 en 1930
Overponden van een raffinadeur in 1824
De kleurenstandaard van de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de
Nederlandse accijnstarieven sinds 1865
Suikeruitvoer uit Amsterdam
‘Calculatieve berekening der Onkosten van een dag om uit 16000 Ponden
mangelwortelen suiker te trekken’
Voeding van kinderen, overleden in het eerste levensjaar te Hilversum,
1850-1860

Grafieken
5.1 De hoeveelheid oleomargarine in de Rotterdamse haven, in tonnen (1880-1900)
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Noten en geraadpleegde archieven
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Noten en geraadpleegde archieven bij hoofdstuk 5

Archieven
Streekarchief Brabant-Noordoost rayon Oss
- Inv. nr. 440: Notulenboek van de gemeenteraad van Oss, 1878-1889.
- Inv. nr. 1260: Stukken betreffende het fabriekswezen, 1856-1902.
- Inv. nr. 723-743: Verslagen van den toestand der gemeente Oss, 1870-1890.

Gemeentearchief 's-Hertogenbosch
- Correspondentie Cordeweener & Cie. met Burgemeester en Wethouders van
de gemeente 's-Hertogenbosch, 15 juli 1872 en 31 juli 1872.

Gemeentearchief Rotterdam Unilever-archief:
- Inv. nr. 413: Correspondentie betreffende het 50-jarig jubileum van het octrooi
van Mège Mouriès, 1920.
- Inv. nr. 416: Memoranda and judgement in case Julien Halphen & Compagnie
Anonyme du Brevet Mège Mouriès and Lovell & Christmas and Anthony
Jurgens.
- Inv. nr. 1206F: Gegevens betreffende ontstaan en bestaan van Unilever, ten
behoeve van het boek ‘Geschiedenis van Unilever’, 1948-1950.

Archives Nationales, Paris
- Fonds 65 AQ, afdeling R.
- Minutier Central

Public Record Office London
- High Court of Justice, Queens Bench Division, nr. 1881 H. 1037, J. 54\341.

Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I

293

Noten en geraadpleegde archieven bij hoofdstuk 6

Archieven
Gemeentearchief Amsterdam
- Familie-archief Van Vollenhoven en Van der Poorten
- Archief Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij, 1873-1973
- Gemeenteverslagen Amsterdam over de periode 1855-1870

Gemeentearchief Utrecht
- Archief brouwerij De Aker
- Archief brouwerij De Boog

Gemeentearchief Dordrecht
- Archief brouwerij De Sleutel
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Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis/Nederlands Economisch Historisch
Archief te Amsterdam
- Materiaal over de biernijverheid
- Verslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam over de
periode 1852-1858

Verder is materiaal gebruikt dat afkomstig is uit het archief van de Nederlandse
Vereniging voor Koeltechniek
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47. Vincent van Gogh Stichting/Van Gogh Museum, Amsterdam.
43. Foto eigendom gemeente Bladel-Netersel, in bewaring bij Streekarchief Regio
Eindhoven-Kempenland, collectie De Buck-Gindra.
Afdeling Speciale Collecties, Landbouw-Universiteit Wageningen.
44. Atlas van Stolk, cat. nr. 5894 (8).
45. Gemeentearchief Utrecht, cat. nr. T.A. Neude, ca. 1859.
48. Schoolplaat H.J. van Lummel, 1857, Nationaal Schoolmuseum, Rotterdam.
49. J. le Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie van Holland, deel 9 (1811), pl.
LIX.
50. Gemeentearchief Utrecht, cat. nr. T.A. U2.16.
52. Atlas van Stolk.
55. Landbouw-courant, 15 juni 1854. Afdeling Speciale Collecties,
Landbouw-Universiteit Wageningen.
57. Atlas van Stolk.
59. Landbouw-courant, 20 april 1854. Afdeling Speciale Collecties,
Landbouw-Universiteit Wageningen.
60. Atlas van Stolk, nr. 7951.
62. Landbouw-courant, 29 maart 1855. Afdeling Speciale Collecties,
Landbouw-Universiteit Wageningen.
63. Schoolplaat H.J. van Lummel, 1857, Nationaal Schoolmuseum. Rotterdam.
64. Landbouw-courant, 5 januari 1854.
65. G.J. van den Bosch, Verslag aan de Algemeene Koninklijke
Landbouw-Vereeniging over de stoom-cultuur in Engeland en hare toepassing
in Nederland (z.p. 1861). Afdeling Speciale Collecties, Landbouw-Universiteit
Wageningen.
66. G.J. van den Bosch, Verslag aan de Algemeene Koninklijke
Landbouw-Vereeniging over de stoom-cultuur in Engeland en hare toepassing
in Nederland (z.p. 1861). Afdeling Speciale Collecties, Landbouw-Universiteit
Wageningen.
68. Atlas van Stolk, nr. 7616/2S.
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70.
72.
73.
73.
74.
75.
76.
77.
81.
85.
87.
91.
92.
96.
97.
99.
99.
100.
102.
105.
109.
110.
113.
114.
117.
118.

Gemeentearchief Den Haag, Topografie Z. Gr. 726, afd. Atlas.
De Volksvlijt, (1856), 55.
boven: Atlas van Stolk, nr. 3876/154.
onder. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, neg. nr. 167.393.
Naar een tekening van L. Vellekoop.
Foto-archief gemeente Gilze en Rijen.
Privé-collectie P.W.E.A. van Bussel.
Gemeentearchief Utrecht, T.A., U. 1581.
Privé-collectie P.W.E.A. van Bussel
Gedenkboek Noury & van der Lande 1838-1938 (z.p. 1938), 6.
Privé-collectie J.S. Bakker, Z.H.-RO T28 63-4.
Naar een ontwerp van O. Evans, The Young Mill-wright and Miller's Guide
(1805).
Nieuw Tijdschrift, 1 (1859).
Jaarboek der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel,
departement Amsterdam, 1928, 138.
De Volksvlijt, (1856), 4.
boven: Rijksarchief in Zeeland, Zeeuwsch Genootschap, Zelandia Illustrata.
onder. Gemeentearchief Tilburg
Gemeentearchief Amsterdam, Historisch-topografische Atlas, collectie Olie.
Uitgeverij De Tille, Leeuwarden, heeft de opnamen van de schilderijen van Ids
Wierdsma ter beschikking gesteld.
Gemeentemuseum Het Hannemahuis, Harlingen.
Nederlandsch Weekblad voor Zuivelbereiding en Veeteelt (1899).
K.J. van den Akker, Van de mond der oude Middelzee (Leeuwarden 1989),
19.
Instituut voor Landbouwcoöperatie, Leeuwarden.
Handboek voor den Nederlandschen Landbouw en Veeteelt (3e dr., 1895).
J.P. Wiersma, Erf en wereld (Drachten 1959).
Uitgeverij De Tille, Leeuwarden, heeft de opnamen van de schilderijen van Ids
Wierdsma ter beschikking gesteld.
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120. V. Bruinsma, Leerboek der boter- en kaasbereiding. Naar de nieuwste
ontdekkingen op het gebied der zuivelbereiding (Groningen 1881), 135.
121. boven: Koninklijk-Huisarchief, 's-Gravenhage.
121. onder: De Natuur, 2 (1882), 352.
122. Instituut voor Landbouwcoöperatie, Leeuwarden.
125. Gemeentearchief Helmond.
126. boven: Katholieke Universiteit Brabant: Brabant-Collectie.
126. onder: Historisch archief DMV-Campina, Veghel.
129. Reproductie ter beschikking gesteld door Alfa-Laval Agri B.V. te Groningen.
130. Historisch archief DMV-Campina, Veghel.
131. Historisch archief DMV-Campina, Veghel.
132. Mededeelingen en Berichten der Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van
Landbouw, (1896), 191.
134. Gemeentearchief Rotterdam, coll. Affiches, cat. nr. II, 23.
139. linksboven: V. Lang, Die Fabrikation von Kunstbutter, Sparbutter und Butterine
(Wien 1895).
139. rechtsboven: J. Fritsch, Fabrication de la margarine et des graisses alimentaires
(Paris 1905), 58.
139. onder. V. Lang, Die Fabrikation von Kunstbutter, Sparbutter und Butterine
(Wien 1895), 105.
140. boven: A. Mayer, Die Kunstbutter, ihre Fabrikation, ihre Gebrauchswert
(Heidelberg 1884), 21.
140. onder: J. Fritsch, Fabrication de la margarine et des graisses alimentaires
(Paris 1905), 59.
142. Ch. Girard et J. de Brevans, La margarine et le beurre artificiel (Paris 1889).
144. Jan Cunen-centrum, Oss, nr. 90.31.42 (Francissen Fotografie, Breda).
147. Jan Cunen-centrum, Oss, nr. 90.35.12 (Francissen Fotografie, Breda).
151. De bakermat van de Margarine Industrie. Ant. Jurgens' Margarinefabrieken
Oss (Oss 1910).
157 t/m. 165. Brochure Timmerman & Co, Manufacturers of high class butterines
(Nijmegen 1884), Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Broch. Rijn 139.24.
167. Noord-Brabants Nijverheid in Beeld.
170. Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam.
172. Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden.
174. Gemeentearchief Amsterdam.
177. Frans Hals Museum, Haarlem.
178. Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden.
179. Gemeentearchief Utrecht.
180. Schoolplaat H.J. van Lummel, 1857, Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
183. Ch. Laboulaye, Dictionnaire des Arts et Manufactures de l'agriculture, des mine,
3

184.
185.
187.
188.
191.
193.
194.
199.

etc. (Paris 1867 ).
Gemeentemuseum Helmond.
G.F. Hermbstaedt, Chemische Grundlage der Kunst zu Brauen (Berlin 1814).
F. Sedlmayr, Die Geschichte der Spatenbrauerei, 2. Band (1840-1874)
(Nürnberg 1951).
Belastingmuseum ‘Prof. dr. Van der Poel’, Rotterdam.
GemeentearchiefRotterdam, coll. Affiches, cat. nr. X, 554.
Zuid-Limburg in 19de-eeuwse foto's. Samengesteld door Kees Nieuwenhuizen,
met een nawoord van Jos Perry (Amsterdam 1977).
Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
Archief Verenigde Bierbrouwerijen, Breda-Rotterdam.
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200. Museum voor Industriële Archeologie en Textiel, Gent.
202. J. de Loverdo, Lefroid artificiel et ses applications industrielles, commerciales
et agricoles (Paris 1903).
204. G. Behrend, Eis- und Kälteerzeugungsmaschinen (Halle a/S. 1888).
206. Gemeentearchief Dordrecht.
207. Die Brauerei im Bild.
208. Die Hefereinzucht in der Entwicklungsgeschichte der Brauerei (Berlin 1931).
209. Gemeentearchief Amsterdam, archief Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij.
211. De Bierbrouwer. Weekblad voor mouters en brouwers.
212. Gemeentearchief Amsterdam, archief Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij.
214. J. Baxa, G. Bruhns, Zucker im Leben der Völker (Berlin 1967).
220. boven: Amsterdams Historisch Museum, A 31799.
220. onder: Amsterdams Historisch Museum, A 31798.
222. GemeentearchiefRotterdam, cat. nr. XXXIII-59, neg. nr. G 6338.
225. Nieuw Nederlandsch Magazijn, (1856), 92-93.
226. Gemeentearchief Amsterdam, archief Publieke Werken, 1844, doss. 161.
227. Algemeen Rijksarchief, archief Ministerie Binnenlandse Zaken
1813-1864/Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 4 nov. 1834.
229. Gemeentearchief Amsterdam, Historisch-topografische Atlas.
230. Amsterdams Historisch Museum, A 39079.
233. Amsterdams Historisch Museum, A 1763.
234. Gemeentearchief Amsterdam, neg. N. 6500.
235. Gemeentearchief Amsterdam, neg. N. 6500.
238. Wetenschappelijk Maandschrift, (1836).
242. Gemeentearchief Etten-Leur, collectie Heerma van Voss.
245. Katholieke Illustratie, 8 (1874/75), 60.
246. Gemeentearchief Etten-Leur, collectie Heerma van Voss.
248. Gemeentearchief Roosendaal.
249. Elektrotechnische Zeitschrift, 16 (1898).
250. Rijksvoorlichtingsdienst, Den Haag _ tijdschrift De Prins.
251. Gemeentearchief Rotterdam, coll. Affiches.
254. Iconografisch Bureau, Den Haag.
255. Gemeentearchief Roosendaal.
257. Gemeentearchief Etten-Leur, collectie Heerma van Voss.
259. Gemeentearchief Amsterdam, Historisch-topografische Atlas, neg. nr. D 28437.
261. GemeentearchiefRotterdam, coll. Affiches.
262. Eigen Haard (1882), 509.
263. boven: Rijksvoorlichtingsdienst, Den Haag _ tijdschrift De Prins.
263. onder. Rijksvoorlichtingsdienst, Den Haag _ tijdschrift De Prins.
264. Gemeentearchief Rotterdam, coll. Affiches.
266. Gemeentearchief Amsterdam, archief Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij.
268. Afdeling Speciale Collecties, Landbouw-Universiteit Wageningen.
271. Atlas van Stolk, D. Noothoven van Goor, Het nuttig Prentenboek (1858), 66.
272. Atlas van Stolk, nr. 7633.
274. H.J. van der Beek, E.J. von Baumhauer (Leiden 1963).
275. Gemeentearchief Rotterdam, coll. Affiches.
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Register
Register van personen en firma's
De Aker (brouwerij) 178
Albers, W.J, (kunstboterfabrikant). 145, 160
fa. Alberts (kunstboterfabriek) 159, 160
Soc. Anon. d'Alimentation (fabr. van oleomargarine) 144, 149
Alting-Mees, H., 273
Ament, J.J.C., 125, 127, 128
Amersfoordt, mr. J.P., 64-67, 255, 256
NV Amersfoortsche Beyersche Bierbrouwerij 196
NV Amstel Suikerraffinaderij 232
Amsterdamsche Melkinrichting 276
Het Anker (rijstpelmolen) 87
NV Arnhemsche Melkinrichting 276
Baartz, mr. W., 196, 202
Backer (raffinadeur) 237
Barre, De la, (uitvinder) 127, 228
Basselot, J., 149, 150
Batava (kunstboterfabriek) 266
Baumhauer, E.J. von, 270
Bavaria (brouwerij) 193, 194
Beek, A. van, (scheikundige) 221
Beek, J.O. van, (raffinadeur) 236
Beer, G.H., 59, 276
Beets, Nic., 19
Beijer, W., 87
Beleys, S., 144, 149
Bergh, Van den, (farn. en firma) 107, 135-138, 145-151, 154, 156, 160, 168,
255, 265, 268
Beuker & Hulshoff (raffinaderij) 227, 228, 230-232, 244, 280
Beuth, P.C., 91
Beveridge, A., 143, 152
Bicker (raffinadeur) 238
Binsfeld, H.J., 243
fa. Bischero & Co (kunstboterfabriek) 266
Blanken Jzn, J., 279
Bleekrode, S.A., 88, 93, 96, 98, 238, 255
Blom (molenaar) 85
Boeke, J., 63, 256
fa. Boeke & Huidekoper 256
Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken 108
Bonmatin, J., 236
De Boog (brouwerij) 108, 178
NV Borculosche Boterfabriek 164
Borgman, C., 61, 62, 64
Bosch, G., (raffinadeur) 236
Bosch jr., G.J. van den, (landbouwkundige) 65-67
Bosch, I.G.J. van den, (landbouwkundige) 238
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Bosch, J.A. van den, (kunstboterfabrikant) 160
Boulton & Watt 225, 256
Brainard (koelmachines) 198, 201
Brakell van den Eng, F.L.W., baron van, 58
Brand (brouwerij) 203
Brienen, W.J. van, 40
NV Brood- en Meelfabriek te 's-Gravenhage 93, 276
Bruinsma, V., 249
fa. De Bruyn & Zn (raffinadeurs/suikerfabrikanten) 228-231, 242-245, 251, 280
Bucquet (molenaar) 89
Buddejr., H., 58, 59
Buys, J., 186, 205
Cail,J.-F., 225, 240-244, 251, 256, 258
Calvé (oliefabriek) 158
Campbell (boterhandelaar) 136
Cantillon, L., 5, 6, 71, 81, 82-84, 86, 259
Carlsberg (brouwerij) 208
Carstens, V., 115
Centraal Bureau voor de Statistiek 42, 282
Chaplin & Co (machinefabriek) 182
Cohen & van der Laan (kunstboterfabriek) 153, 168
Combrune, M., 185
Cordeweener (margarinefabrikanten) 138, 143-144, 149-150, 152-153, 168
Corver, O.A., 273
Cost Budde (brouwerij) 197
Cotte (boterhandelaar) 150
Couperus, G.G., 242, 245
fa. Cramer & Scheers (margarinefabriek) 153
Croockewit, J., 227
Danmark (kunstboterfabriek) 266
Davo-brouwerij 197
Dedem, A. van, 164
Deglmayer (brouwer) 198
NV Delftsche Broodfabriek 93
Deli-Brouwerij 196
Derosne, Ch./ Derosne & Cail 225, 240, 241, 256
Déthy (uitvinder) 181
Diderichsen (uitvinder) 152
Dijk, C.M. van, 221
fa. D. van Disseldorp (margarinefabriek) 145
De Dolfijn (raffinaderij) 228
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Dorzée, F., 243
Dreher (brouwer) 186, 188, 199
De Drie Hoefijzers (brouwerij) 197, 213
Dudok van Heel, fam. (machine- en suikerfabrikanten) 228, 231, 241-243, 256
Dumont (uitvinder) 223
Dupuis, dr., (chemicus) 208
Eckert-ploeg 63
Eerste Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek 250
Egeling, dr. L.J., 269
Eindhovensche Boterfabriek Bischero & Co 266
Elion, dr. H., 207, 207, 208, 212, 257
Elsen, G. van den, 132
Estor (molenaar) 86
Eyben (raffinadeur) 228, 231, 280
Eys (landbouwkundige) 235
Feltmann jr., W., 195, 196, 198, 199, 201, 202, 206-208, 210, 255, 257
Fierhoff, J.W., 270
Figuier (uitvinder) 223, 224
Fisler & Tetterode (raffinaderij) 228, 231, 280
Fjord, N.J., 115
FNZ 133
Fowler (fabriek van ploegen) 64, 65
Franse Maatschappij van landbouw 237
Frerichs, H.G., 236
Frico 265
Friesche Maatschappij van landbouw 104, 105, 112
Fuchs, Th., 118
Gabel, D.N.L., 115, 116
NV Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek 244, 250
De Gekroonde Valk (brouwerij) 178, 182, 183, 197, 197, 213
Generale Brouwers van Holland 178
Gerber (chemicus) 131
Goethem, W. van, 242-244
Goodwyn (brouwer) 181
Gorrie (koelmachines) 198
Grasso (machinefabriek) 146, 200
Gravemeijer (landbouwer) 67
NV 's-Gravenhaagsche Melkinrichting 276
fa. J. van de Griendt (kunstboterfabriek) 145, 147
Groenewegen (landbouwer) 58
Grothe, prof. D., 161
Guillon (uitvinder) 224
NV Haagsche Margarineboterfabriek 157
De Haan (brouwerij) 178, 182, 183, 268
't Haantje (brouwerij) 196
NV Haarlemsche Brood- en Meelfabriek 93
Hall, prof. H.C. van, (landbouwkundige) 62, 64
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Hall, mr. F.A. van, (minister van Financiën) 88
fa.J. & W. Hall 150
Halot, A., 241-244
Halphen, J., 150, 152
Hansen, E., 207, 208, 212
Hatt (brouwer) 206
HavelaarJzn., J.J., (brouwer) 182
Havelaar, J.P., (minister van Handel) 164
Haverschmidt, F., 189
Hawkins (technicus) 225
Heineken, (fam. en brouwerij), 159-160, 179, 186, 193, 195-202, 206-208, 210,
212, 213, 255, 257, 266, 267
Hengel, J. van, 274
't Hert (brouwerij) 181, 182
Heus, H. de, 268
Hipkins, D., 146
Hoeufft, jhr. J.A., 268
Hofstede (prefect) 235
NV Hollandia (verduurzaamde levensmiddelen) 267
NV Hollandsche Boterfabriek 266
NV Hollandsche Suikerraffinaderij 232, 244
Hoogt, Van der (molenaar) 85
De Hooiberg (brouwerij) 178, 182, 195, 267
NV Hoornsche Machinale Boterfabriek 164
Howard-ploeg 65
Howard, E.C., 225, 227, 228
Hoyer, H.F., 201
Hulshoff (raffinadeur) 227, 228, 230-232, 244, 255, 280
Humboldt, Von, 58
Hylkema, H.B, 116
Imperial Continental Gas Association 229
Internationale Tentoonstelling van Voedingsmiddelen 273
Jacobsen, J.C., 198, 201, 202, 207, 208, 210, 257
Julien (uitvinder) 152
Jurgens, (fam. en firma) 107, 135-138, 141, 145-154, 156, 158, 159, 160, 163,
167, 168, 255, 265
Kakebeeke, W., 250
fa. Kleve en Kerkhofs (molenaars) 86
Koch, R., 207
Kochschule Hannover 273
Koninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschappen 269
Koopman, J.F.H., 203
Kops, J., 54, 235
NV De Korenschoof (meelfabriek) 93
fa. Krabbenberg en Harbers (molenaars) 86
De Kroon (brouwerij) 179, 197
Kühle, A., 207
Landhuishoudkundige School 62, 116
Lans, H., (brouwer) 181
Lans & Co (suikerfabriek) 243
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De Laval (constructeur) 118, 123, 128, 256
Lebrun (koelmachine) 203
De Leeuw (brouwerij) 196
Leeuwarder Melkinrichting 120, 122
Lefeldt (constructeur) 118, 120
NV Leidsche Broodfabriek 93
Lenardson & Co 58
Liebig, J. von, 56, 58, 61, 98
Linde, dr. C., 198, 199, 201-203, 210
List, F., 239
Lovell & Christmas 150
Lowitz, (chemicus) 223
Lynden van Hemmen, baron van, 235
Maandblad tegen de Vervalschingen 273
Maatschappij tot Weldadigheid 63
NV Maatschappij voor Boterbereiding 120
Malisset, gebroeders, 89, 90
Marggraf, A.S., 234
Marix, P., 149
Martineau, (raffinadeur) 223
Masch Spakler, Van der, (raffinadeur) 223
Mayer, prof. A., 161
McMordo, J., 225
fa. Mees & Moens 58
Mège Mouriès, H., 107, 138, 139, 141-143, 146, 148, 149, 150, 255
Meijer van Leeuwen (margarinefabriek) 153, 160
Mélotte, J., 128
Minne, J. van der, 248
Modderman, A.E.J., 272
Moens (molenaar) 85
Montalivet (minister onder Napoleon) 235
Mouton, dr. J.Th., 152, 156, 157, 161-163, 265, 276
Mulder, G.J., 79, 173, 186, 192, 274
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Mulder Schut, J., 236
Muller & Cie (kunstboterfabriek) 153
Nanning, dr. H., 276
Napoleon 221, 234-236
Napoleon III 139
Nathan & Co (margarinefabriek) 162
National Training-School for Cookery 273
NV Neder-Betuwsche Beetwortelsuikerfabriek 243
Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres 54
NV Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek 243
Nederlandsche Handel-Maatschappij 215, 217, 221, 230-232, 238, 241, 251
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst 43
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid 88, 94, 96
NV Nederlandsche Suikerraffinaderij 230-232, 242, 244, 251
Nederlandsche Vereniging voor Koeltechniek 203
Nielsen, Hanna, 115, 116
Nielsen (constructeur) 118
Nolet, J.A.J., 268
Noorda, S., 62
NV Noordbrabantsche Beetwortelsuikerfabriek 243
Nooteboom, J., 152
Oordt, Van, (raffinadeur) 241, 255, 258, 259
d'Oranjeboom (brouwerij) 176, 196, 197, 202, 203, 208, 213
Paaltjens, Piet, 189, 197
Paleis voor Volksvlijt 186, 196
Pareau, dr. A.H., 276
Pasma, H.F., 103, 106, 112-114, 117, 118, 123, 124
Pasteur, L., 205, 207, 257
Peeters, J., 144, 149
Pellerin, A., 159
Pellerin, E., 149, 152, 159
Pelletan (constructeur) 228, 256
Perk, B.M., 189, 190
Pesters, jhr. C.A. de, 196
fa. De Pesters, Kooy & Co (brouwerij) 196
Peters, J.J., 236
Pferstorff (suikerfabrikant) 237
Phoenix (brouwerij) 196
Pijnappel, Jan, 39, 40
Poesse & Zn (margarinefabriek) 153
Polak, J.L., 151
Polytechnische School Delft 34
Polytechnische School München 188, 198
Pontifex & Wood (machinefabriek) 160
Prinzen & Van Glabbeek (margarinefabriek) 145
Proos, ir. M.P.A., 265
Pschorr, J., 198
Putten. F.W. van der, 276
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fa. De Ram (suikerfabriek) 243
Reinders, G., 54, 62
Reisig, J., 218, 219, 221, 223, 226
Rendorp, Gebrs., (brouwers) 178, 182, 183, 268
Rijnders, G., 58
Rinkes Borger, J., 106, 118, 120, 123, 163
Ritsema, D., 62
Röell, J.J., 274
Roorda, J., 117
Roudebush (uitvinder) 152
Rouville, R. de, 236
fa. Rupe & Co (raffinadeurs) 227, 228, 230, 231, 255, 280
Rutgers van Rozenburg, 163
fa. Rutten (brouwerij) 196
Sack-ploeg 63
Salomonsen, C.J., 207
Sarg (margarinefabriek) 142
Sarphati, dr. S., 93, 94, 265, 273
Schaepman & Helmich 268
fa. Van Schijndel & Keunen (kunstboterfabriek) 145
Schober, J.H., 93
Scholten, wed., (raffinaderij) 236, 280
Scholten, W.A., 244, 245
Schretlen, D.A., 181
Schutte & Weiler (machinefabriek) 87
Schwartz-systeem 111, 112, 117, 118, 120, 123, 132
Sedlmayer, G., 188, 195, 198, 201, 202, 207
Segelcke, T.R., 110, 111
Senssenbrenner (koelmachines) 203
Shaw, dr. P., 185
De Sleutels (brouwerij) 178, 183, 268
Sluis, W., 115
Smids, P. (melkinrichting) 120
Society of Arts 152, 163
Soetens, C., 237, 238
Spakler (raffinadeurs) 216, 223, 228, 232, 236, 237, 244
Spakler & Co 228
Spakler & Tetterode 232, 244
Spatenbrouwerij 198, 199
Staring, W.C.H., 56, 61, 67
Swinkels (brouwers) 193
Taylor-filter 223
Teerlink, C.C.J., 96
Tellier (koeltechnicus) 198
Tesdorpf, E., 109, 110
Thorbecke, J.R., 34, 89
Timmerman & Co (margarinefabriek) 260
Tutein Nolthenius, H.P.J., 95
NV Twentsche Boterfabriek 164
Uhlenbroek, W.E., 196
Unilever 137, 158, 167
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NV Utrechtsche Brood- en Meelfabriek 93
Vaass & Littmann (koelmachines) 200
Vels (molenaar) 86
Vereeniging tot Bestrijding van knoeierijen in de boterhandel 108
Vereeniging van Margarineboter-fabrikanten in Nederland 163
Vereeniging voor Volksvlijt 93, 273
Vlekke, J.F., 248, 250
Vlissingen, Paul van, 40, 41, 96, 228, 231, 241-243, 256
Volksbond. Vereeniging tegen Drankmisbruik 173
Vollenhove, Van, (brouwers) 178, 182, 183, 197
De Vriendschap (molen) 87
Vrins, H., 249
Vrolik, dr. A., 88
Wal, J. van der, 120, 121
fa. Werthemann & Türstig (brouwerij) 197
Weydom Claterbos, J. van, 116, 130
Whitbread (brouwerij) 181, 205
Wijthoff (raffinaderij) 232
Willem I 34, 78, 81, 82, 228
Willem II 44
Wilson, Ch., 137, 167
Windhausen (koelmachines) 198
Wissenschaftliche Station für Brauerei 207, 257
fa. Wittouck (suikerfabriek) 243
Wollny, dr. R., 107, 163
NV Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij 196
Zuid-Nederlandsche Zuivelbond 128, 132
Zwart, B.H., 82
De Zwarte Ruiter (brouwerij) 196. 197. 203
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Register van geografische namen
Aardenburg 241
Afrika 177
Aken 137, 196
Alblasserdam 85
Alkmaar 160
Amersfoort 171, 196
Amsterdam 19, 20, 42, 44, 46, 48, 59, 79, 82-84, 93, 94, 118, 120, 137, 153,
155, 171, 173, 178, 179, 180, 182, 189, 193, 195-197, 200, 201, 209, 213,
216-222, 226, 228, 230, 231, 236, 241-243, 251, 259, 260, 266, 268, 270, 271,
273, 274, 276, 279, 280
Argentinië 101
Arnhem 54, 84, 179, 189, 197
Assen 54, 87
Aubervilliers 144, 149
Badhoeve 64, 65
Beemster 115
Beerta 123, 132
Beieren 171, 186-190, 198
België 128, 145, 147, 155, 156, 208, 209, 216, 221, 241-243, 248, 250, 256,
270
Bergen op Zoom 243, 249, 260
Berkhout 115
Berlijn 91, 188, 235
Berlikum 121
Birmingham 112, 146
Bohemen 173, 175, 186, 192, 195
Bolsward 120
Boxmeer 58
Bredevoort 58
Bree 127, 128
Breslau 98
Brussel 93, 137, 138, 181, 182, 241, 243, 244, 255, 258
Canada 198, 199
Caraïben 91, 241
Cuijk 127
Dantzig 91
Delfshaven 85
Den Bosch 65, 65, 66, 66, 67, 137-138, 143, 145-147, 153, 160, 171, 238
Den Haag 44, 46, 93, 156, 157, 178, 196, 273, 276
Denain 241
Denemarken 100, 103, 105, 108, 109, 111-115, 117, 136, 166, 213, 255, 262
Deventer 61, 93, 94, 195, 197, 260
Dirksland 58
Doetinchem 86
Donau 136, 189
Dordrecht 93, 94, 94, 107, 160, 171, 217, 226, 237, 242, 243, 266
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Douai 236, 241
Drente 55, 58, 63, 95, 175, 180, 212
Elzas 206
Engeland 22, 27, 36, 44, 45, 50, 53-55, 58, 64-68, 72, 90, 91, 104, 105, 107,
108, 115, 135-138, 141, 143-153, 155, 156, 163, 164, 166, 167, 169, 171, 175,
180, 181, 186, 188-190, 198, 203, 208, 209, 216, 218, 221, 223-225, 228, 231,
232, 239, 251, 255, 256, 267, 269
La Ferté-sous-Jouarre 72
Franeker 236
Frankfurt 195
Frankrijk 53, 54, 72, 89, 90, 138, 139, 141, 142, 144, 146, 147, 149, 152, 153,
155, 156, 166, 208, 216, 218, 223, 225, 237-242, 245, 248, 250, 251, 255, 267
Friesland 41, 44, 55, 63, 85, 95, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 112-118, 120,
123-125, 132, 136, 153, 172, 180, 212, 256, 262, 265
Geffen 137
Gelderland 46, 55, 58, 72, 95, 103, 116, 118, 128, 153, 172, 179, 180, 203,
212, 247, 260
Geldermalsen 243
Gemert 145
Gent 93, 250
Glasgow 158
Goor 153, 159, 168
Gorkum 247
Grave 107, 145
Groningen 54, 55, 58, 61, 62, 86, 87, 88, 95, 115, 116, 123, 171, 180, 189,
203, 212, 245, 250, 256, 260
Groote Gast 63
Guadeloupe 239
Haarlem 19, 20, 44, 153, 153, 168, 171, 177, 181, 181, 196, 236, 243
Haarlemmermeer 30, 64, 66
Halfweg 19, 243, 250
Halle a/S. 200
Hamburg 115, 171, 208, 218, 231
Harlingen 45, 106, 266
Haskerdijken 112, 123
Hasselt 81
Heeze 260
Helmond 145, 193
Hengelo (Gld) 86
Hengelo (O) 153, 260
Het Loo 63
Heusden 175
Hilversum 274
Holland 53, 55, 81, 95, 103, 107, 115, 137, 153, 171, 172, 178, 180, 182, 184,
196,203, 212, 218, 226, 234, 260, 270
Hongarije 144, 155, 175
Houtrijk en Polanen 243
Hulst 245
Ierland 44
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Indië 89, 93, 136, 177, 182, 196, 203
Irnsum 122
Java 221, 231, 241-243
Kampen116, 144, 146, 221, 236
Königsberg 91
Koninkrijk Holland 234
Kopenhagen 111, 115, 198, 201, 208, 257
Laren (Gld.) 116
Leeuwarden 84, 85, 105, 121
Leiden 19, 20, 24, 26, 29, 44, 54, 83, 96, 105, 109, 111, 118, 128, 146, 147,
168, 173, 181, 187, 190, 200, 207, 208, 226, 229, 230, 244, 257, 273
Leith 143
Lemele 247
Lichtenvoorde 86, 260
Lienden 58, 87
Lieshout 48, 193
Limburg 55, 72, 88, 95, 103, 124, 128, 130-132, 136, 153, 173, 175, 180, 184,
189, 192, 196, 203, 210, 212, 260, 263
Linz 136
Londen 104, 106, 107, 112, 137, 143, 146, 152, 160, 166, 181, 225, 227, 231,
255, 268, 269, 273
Luik 128, 184
Lyon 90, 93, 144
Maas 88, 136, 146
Maastricht 88, 128, 171, 184, 193, 196, 260
Manchester 104, 112, 166
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Mannheim 91
Marseille 144, 225
Meierij 64
Menaldumadeel 121
Middelburg 54, 159, 160, 236, 270
Middelstum 117
Mill 127
Montpellier 223
Moravië 173, 192
München 136, 137, 188, 189, 196, 207, 208, 257
New York 61, 62, 155, 162, 163
Nijmegen 136, 146, 153, 153, 160, 168, 266
Noord-Brabant 36, 56, 58, 79, 95, 124, 128, 131, 136, 143, 144, 153, 173, 184,
189, 197, 203
Noord-Holland 81, 95, 115, 153, 196, 227
Noorwegen 142, 198-200
Nord (Departement du) 240
Oldenzaal 48, 153, 153
Oostenrijk 142, 144, 155, 177, 186, 188, 198, 208
Oosterbeek 236-238
Oosterhout 145, 168
Oslo 159
Oss 107, 136-138, 143-146, 151, 153, 158-160, 163, 167, 168, 255, 260, 268
Oudenbosch 243
Overijssel 55, 95, 116, 153, 180, 203, 212
Parijs 89, 90, 93, 138, 139, 141, 146, 151, 153, 182, 203, 228, 234-236, 240,
241, 243
Pas-de-Calais 240
Passau 136
Peru 58, 59, 61
Sint-Petersburg 218
Pilsen 192
Poissy 141
Pruisen 46, 91, 238
Rémicourt 128
Reusel 127
Rijn 136, 222
Rijswijk 158, 242, 243, 245
Rockanje 63
Roordahuizen 122, 123
Roosendaal 243
Rotterdam 19, 30, 46, 58, 107, 136, 137, 145, 146, 154, 155, 168, 182, 196,
201, 207, 209, 210, 213, 217, 218, 225, 231, 237, 255, 257, 266, 268, 270,
280
Rouaan 90
Rusland 101, 144, 149, 155, 241, 243
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Sas van Gent 250
Scandinavië 158, 159
Schodand 136, 143, 144, 175, 182, 188
Sleeswijk 107, 115
Sliedrecht 86
Smilde 58
Sneek 120, 121
Spanje 91
Standdaarbuiten 243
Stettin 91
Tholen 245
Tiel 63
Triëst 93, 201
Tsjecho-Slowakije 173, 210
Tungelroy 127, 128, 283
Twente 46, 72
Ulrum 62
Utrecht 55, 56, 58, 93, 93, 95, 171, 180, 195, 196, 203, 212, 217, 235-237,
273
Valenciennes 241
Vecht 173
Veenhuizen 63
Veluwe 44, 72
Verenigde Staten 21, 22, 46, 56, 61, 62, 67, 69, 72, 88-91, 94, 101, 142, 144,
146, 149, 154, 155, 159, 161-163, 166, 168, 239, 256, 260
Vincennes 139
Vlaanderen 175, 241, 245
Wachenheim 236
Wageningen 115, 116, 236, 249, 250
Warga 122, 123
Washington 163
Waspik 145
Weert 127, 260
Westervoort 260
Wiesbaden 203
Wouw 260
Zaltbommel 85, 207, 247
Zeeland 41, 55, 58, 61, 63, 66, 72, 95, 117, 180, 203, 212, 247, 248
Zeeuwsch-Vlaanderen 241, 245
Zevenaar 84
Zevenbergen 242-244
Zoetermeer 120
Zuid-Amerika 46, 91, 221
Zuid-Holland 55, 58, 95, 103, 153, 172, 184, 203
Zuiderzee 40, 235
Zweden 91, 111, 112, 255
Zwolle 54, 120, 217, 268
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Over de auteurs
M.S.C. Bakker (1956) studeerde geschiedenis te Nijmegen en is sinds 1984
werkzaam aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij, in dienst van het
Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten, onderzoek doet op het gebied van
de geschiedenis van de techniek. In 1989 promoveerde hij op het proefschrift
Ondernemerschap en vernieuwing. De Nederlandse bietsuikerindustrie, 1858-1919.
Het Franse Centre National de Recherche Scientifique stelde hem in 1991 in staat
om gedurende negen maanden onderzoek in Frankrijk te doen.
E. Homburg (1952) studeerde scheikunde te Amsterdam. Vanaf 1979 is hij verbonden
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, sinds 1984 als universitair docent Chemie
en Samenleving. Daarnaast is hij vanaf 1991 werkzaam bij de sectie Geschiedenis
van de Techniek van de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn proefschrift, Van
beroep <Chemiker>. De opkomst van de industriële chemicus en het polytechnisch
onderwijs in Duitsland (1790-1850), rondde hij in 1992 af.
D. van Lente (1952) studeerde nieuwe en theoretische geschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam. Als universitair docent is hij vanaf 1980 verbonden aan
de Erasmus-Universiteit Rotterdam, vakgroep Industriële Samenlevingen. In 1988
promoveerde hij op het proefschrift Techniek en ideologie. Opvattingen over de
maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland, 1850-1920.
H.W. Lintsen (1949) promoveerde, na een studie technische natuurkunde, aan de
Technische Universiteit Eindhoven op een proefschrift over het ingenieursberoep
in Nederland in de negentiende eeuw. In 1990 werd hij benoemd tot hoogleraar
Geschiedenis van de Techniek aan zowel de Technische Universiteit Delft als de
Technische Universiteit Eindhoven.
H. Schippers (1946) studeerde sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit
Brabant en promoveerde in 1986 aan de Erasmus-Universiteit Rotterdam op een
proefschrift over de rechts-radicale bewegingen Zwart en Nationaal Front. Hij is
sinds 1987 als historicus verbonden aan de sectie Geschiedenis van de Techniek
van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij publiceerde in 1989 Van
tusschenlieden tot ingenieurs. De geschiedenis van het Hoger Technisch Onderwijs
in Nederland en werkte verder mee aan een aantal publicaties op het terrein van
de politieke en techniekgeschiedenis.
J.W. Schot (1961) studeerde maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus-Universiteit
Rotterdam. Voor zijn techniekhistorische publicaties over meekrap en garancine
kreeg hij in 1988 de Prof. dr. ir. R.J. Forbes-prijs. Van 1985 tot 1991 was hij
verbonden aan het Studiecentrum voor Technologie en Beleid van TNO, waar hij
beleidsgericht en theoretisch onderzoek deed naar technische ontwikeling en
industrialisatieprocessen. Sinds mei 1991 is hij als universitair docent werkzaam bij
de vakgroep Filosofie van Wetenschap en Techniek van de Universiteit Twente. In
december 1991 promoveerde hij op Maatschappelijke sturing van technische
ontwikkeling. Constructief Technology Assessment als hedendaags Luddisme.
N.H.W. Verbeek (1961) studeerde geschiedenis te Utrecht. Sinds 1986 was hij onder
meer werkzaam bij het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit in
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Amsterdam. In 1991 verscheen van zijn hand het boek 100 jaar Nassaukade, ter
gelegenheid van het eeuwfeest van de (Unilever-)margarinefabriek in Rotterdam.
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G.PJ. Verbong (1955) studeerde technische natuurkunde aan de Technische
Universiteit Eindhoven, met als specialisatie geschiedenis van de techniek. Na zijn
promotie in 1988 op Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij in
Nederland, 1835-1920 deed hij, met steun van NWO, onderzoek naar de relatie
tussen wetenschap en techniek in Nederland in de negentiende eeuw. Momenteel
is hij als universitair docent werkzaam bij de sectie Geschiedenis van de techniek
van de Technische Universiteit Eindhoven.
J.L. van Zanden (1955) studeerde economie en geschiedenis aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam en promoveerde in 1985 aan de Landbouw-Universiteit
Wageningen op De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de
negentiende eeuw, 1800-1915. In 1987 werd hij hoogleraar in de economische en
sociale geschiedenis aan de Vrije Universiteit; in dat jaar publiceerde hij De
industrialisatie in Amsterdam, 1825-1914. In 1989 verscheen zijn Economische
geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw (samen met R.T. Griffiths). Sinds
1992 is hij als hoogleraar economische en sociale geschiedenis verbonden aan de
Rijks-Universiteit Utrecht.
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Summary
Technology and Modernisation
In this History of Technology of the Netherhands. The Development of a Modern
Society, 1800-1890, the concept of modernisation is handled with care, since it may
easily lead to a bias towards those developments in the past that seem to have led
right up to the present situation. When pitfalls of finalism are avoided, modernisation
is a useful term to indicate various structural changes in western society since the
eighteenth century. Technology played an important role in any of these changes
and the interaction between technological and societal developments is one of the
main themes throughout this History of Technology.
Technology is defined in a very broad manner. It is taken to encompass artefacts
as well as knowledge and skills. In shaping technology, a great number of individuals
and groups are involved. Technicians, craftsmen, local and national authorities,
scientists, entrepreneurs and the everyday users of technology. The values and
opinions of those so-called actors are reflected in the development of technology,
the rejection of one artefact and the acceptance of another. The case studies try to
map those actors, and show their interaction. A further aim of the chapters in this
book is to demonstrate how technologies hardly ever are isolated cases of
(successful) innovation.
They are embedded in a much larger technological, economic and social
environment. This is what in recent historiography of technology is referred to as
the systems-approach.

Agriculture and Food
Chapter 1. Throughout the nineteenth century, the vast majority of the people
survived on patotoes and bread. The rapid growth of the Dutch population in the
second half of the century, i.e., the reduced rate of mortality, must in part be attributed
to an increase in the amount of cheap food available, not to an improvement of
quality or variety of the diet.
The monotony of the people's daily menu sharply contrasts with the industrialised
production of foodstuffs. By the end of the century, food producing industries were
the nation's largest users of steam, both in number of boilers and in horsepower.
Of the ten most industrialised branches, seven have been the subject of detailed
research.
Chapter 2 describes the fast diffusion of guano, a fertilizer which was introduced in
the Netherlands in 1843, only one year after its first use in England. Equally rapid
was the adoption of a new type of American horsedrawn plough. It was lighter than
the traditional ploughs and, although imported from the United States, it was cheap.
Exactly the opposite were the impressive steam ploughs of Howard and Fowler:
they were too heavy for the clay soil and for operating efficiendy, they required much
larger parcels than were common in the Netherlands.
Chapter 3 deals with milling and baking, which until 1856 remained the exclusive
domain of small units of production: the windmill and the local baker. Unlike other
countries, the Netherlands maintained a very strict official control on milling. No
miller was allowed to sell meal; officials kept account of every bag of grain emptied
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in the mill. The mills could only produce rather impure and coarse meal, since bolting
was not allowed.
In a general reform of indirect taxation, and supporting the idea that bread ought
to be cheap, the government abolished the legislation on mills in 1856, thereby
explicitly referring to the new largescale technologies that were being used abroad.
Wit-
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hin a year a steamdriven milling and baking works was opened in Amsterdam; other
towns soon followed suit. The success of these factories was related to the
cheapness of the bread and to the image of luxury that was attached to white bread.

Chapter 4. In dairying, production moved from farms to factories after 1880 in the
northern provinces and after 1893 in the south. Danish competition began to be felt
in the 1870s by Frisian farmers who had traditionally supplied the British market
with top-quality butter. The improved hygiene and more systematic approach of
buttermaking on Danish farms were the result of an intensive education programme
among farmers and farmers' wives. Incidentally, the cream separator reached a
sufficient state of perfection by 1879. This German/Swedish invention was first
adopted in Friesland by a few dairy merchants who set up small factories and bought
milk from neighbouring farmers. Conflicts over the price of milk together with the
lively interest in improved dairy production, caused the formation of the first
cooperative society in 1883. In the south of the country, cooperative diarying began
in 1893. Here, farms were extremely small, and steamdriven factories would be far
too costly. Very cheap handpowered separators were used in over two hundred
miniature diary factories, where milk of 20 or 30 cows was brought twice a day.
Chapter 5. In the 1870s, ‘artificial butter’, ‘butterine’ or margarine blends threatened
the market position of ‘real’ Dutch butter abroad. Mège's 1869 patent for
oleomargarine was bought independently in 1872 by two Dutch butter merchants
who were engaged in severe competition on the British market. Both Jurgens and
Van den Bergh had been specialised in buying inferior butter from the southern
Dutch provinces, Germany and Austria, which they treated and mixed until a product
was obtained that could be sold in Britain. Complaints in various countries during
the 1880s over adulterated butter led to an ever stricter regulation of the international
trade in butter and ‘artificial’ mixtures. Product quality was gradually improved,
especially through the use of ice and refrigerating machinery.
Chapter 6. Traditional methods of brewing were abandoned in some Dutch regions
when an increasing amount of consumers began to show a preference for Bavarian
lager beer in the 1850s and 1860s. This new kind of beer, made by bottom
fermentation, was brought to Amsterdam by the new railways. Where infrastructure
was poor, traditional local beweries using top fermentation survived well into the
20th century.
Low temperatures were crucial to brewing in the ‘Bavarian’ way. The lack of natural
ice in the Netherlands could only be overcome by using the newly developed
refrigerating machinery. These investments influenced the scale of operations, and
lager-breweries were mainly situated in urban areas with a sufficiently large
population of (middle class) consumers and export facilities.
Chapter 7. In sugar refining, the 1830s and 1840s saw a rapid diffusion of foreign
technology among Amsterdam refiners. They were confronted with the small size
of their old refinery buildings, all located in a densely populated part of the town.
Only a few managed to create enough room to house steam engines, boilers and
vacuum pans. During the 1860s the supply of raw material, cane sugar from the
Dutch East Indies, tended to decrease. The refiners then turned to raw beetsugar,
of which Germany produced an ever increasing quantity.
After a forced and shortlived attempt under Napoleonic reign to grow sugar beet,
the production of raw beet sugar in the Netherlands was resumed in 1858. The first
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to start a large scale factory were three former Amsterdam refiners who in the past
had already demonstrated a broad interest in industrial innovation. By offering high
prices, industry could persuade farmers to grow beet, a hitherto unknown crop.

Chapter 8. The development of food producing industries in the Netherlands reflects
the increasing internationality of technology. In the past, a brewer, miller or farmer
used the craftsmanship of the local blacksmith, cooper or millwright and relied on
his own personal experience. In the course of the century, foreign technologies were
imported that required an increasing amount of specialised knowledge and skills.
Virtually none of the technologies described in this book had been developed in the
Netherlands, but everything, from machinery to skilled labour and other experts
could be obtained from abroad.
The growth in the scale of production shows how technology, product quality (less
perishable goods) and the search for larger, distant markets were interrelated. To
some producers, and even more to the growing number of traders between producer
and consumer, selling on distant, anonymous markets presented an opportunity for
fraud. From the middle of the 19th century onwards, adulterated food became a
much debated topic. To protect their interests at home and abroad, industrialists
successfully demanded an efficient legislation on trade marks. Where consumers'
interests and health were concerned, the government left it to private initiative and
local authorities to control food quality.
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