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Gezicht op de drie bedrijfsonderdelen van de firma Prévinaire te Haarlem, omstreeks 1850/'60.
Van de drie grote textielondernemingen die in de jaren 1830 vanuit België in Haarlem waren
opgericht was zo'n 20 jaar later het bedrijf van Prévinaire het belangrijkst overgeblevene.
De gebouwen zoals hier afgebeeld dateren vrijwel geheel uit de oprichtingsperiode en zijn
typisch voor de industriële grootbouw in die tijd. Juist na het midden van de eeuw maakte
het bedrijf van Prévinaire een grote groei door. Het aantal werklieden, 316 in 1851, bereikte
een hoogtepunt in 1860, met meer dan 800 personen.
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1
Textiel en industrialisatie
Katoen en de Engelse industriële revolutie
De Nederlandse katoenindustrie tot 1830
Technische ontwikkelingen in de Engelse katoenindustrie 1730-1850

Katoen en de Engelse industriële revolutie
1.

‘Wie industriële revolutie zegt, zegt katoenindustrie’. Als geen andere bedrijfstak
heeft de katoenindustrie de industriële revolutie, die zich rond 1800 in Engeland
voltrok, een gezicht gegeven. De bedrijfstak staat bekend om zijn baanbrekende
technische ontwikkelingen: de ‘flying shuttle’, de ‘spinning jenny’, de ‘mule’ en nog
een aantal uitvindingen zijn evenzeer symbolen van deze technische
stroomversnelling als de stoommachine van James Watt.
Lancashire, de streek waar de katoenindustrie zich concentreerde, werd de
geboortestreek van de bij de industriële revolutie behorende economische ideologie
die van de Engelse premier Disraeli de benaming ‘Manchester school’ kreeg,
genoemd naar het centrum van de Engelse katoenindustrie. De door de Manchester
school bepleitte vrijhandel zou moeten leiden tot economische integratie op
wereldschaal en een welhaast ‘messiaanse’ nieuwe economische wereldorde. De
katoenindustrie was daarvan het archetype. Immers, dankzij de katoenindustrie
werden werelddelen economisch met elkaar verbonden: katoen uit de Verenigde
Staten, gesponnen en geweven in Engeland, werd afgezet op de markten van Azië.
De plotseling opgekomen industrie werd door de tijdgenoten zowel opgehemeld
als verguisd. De katoenindustrie werd het schoolvoorbeeld van de nieuwe
fabrieksarbeid, geprezen om zijn disciplinerende werking op de arbeiders, maar
verfoeid om zijn slechte werkomstandigheden. De katoenspinnerijen stonden model
2.
voor de ‘dark satanic mills’ van de dichter William Blake uit de Romantiek. Zij
baarden het moderne industrieproletariaat dat in de Marxistische visie de weg naar
de communistische heilstaat zou bereiden.
De industrie was niet alleen sociaal, maar ook politiek omstreden. De tegenstelling
tussen vrijhandel en protectionisme was tevens die tussen de industriële parvenu's
uit het noorden van Engeland rond Manchester en de aristocratische politieke elite
in Londen.
Ook door de gevestigde wolindustrie werd de dynamische groei van de
katoennijverheid met afkeer bekeken. Terwijl de wolindustrie het odium kreeg vooral
de meer welvarende delen van de natie van kleding te voorzien, kon de
katoenindustrie met enig recht van spreken stellen dat zij de wereldbevolking kon
kleden. Dankzij de produktiviteitsverhoging ten gevolge van technische
ontwikkelingen daalden de prijzen voor katoenen weefsels zeer sterk. De Engelse
katoenindustrie bleek beter dan de wolindustrie in staat te voorzien in een
basisbehoefte. Omdat de vraag naar katoenen weefsels zeer elastisch was, kon de
afzet van de industrie enorm toenemen. Pas in de twintigste eeuw raakte de markt
3.
verzadigd.
Rond 1800 was de betekenis van de industrie zo groot geworden dat de utopisch
socialist Robert Owen, overigens zelf katoenfabrikant, in 1815 met leedwezen
constateerde dat de macht en de welvaart van Engeland afhankelijk waren geworden
van een nijverheid die het leven van duizenden mannen, vrouwen en kinderen tot
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een hel maakte. Maar propagandisten van de industrie meenden dat Arkwright,
Watt en andere uitvinders een grotere bijdrage aan de Britse macht hadden geleverd
dan Nelson en Wellington.
De politieke rivalen van Engeland op het continent zeiden het hen na. Het op
poten zetten van een eigen katoenindustrie die kon exporteren naar de Aziatische
of Afrikaanse koloniën had van begin af aan politieke bijbedoelingen. Ook voor
Willem I, die regeerde van 1813 tot 1840, was het stimuleren
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van de katoenindustrie een middel om zijn koninkrijk economisch èn politiek te
versterken.
Dat de katoenindustrie de grote gangmaker is geweest in de Engelse industriële
revolutie stond voor generaties economen en historici vast. Tot ver na de Tweede
Wereldoorlog gold in de discussie over de achtergronden van de industriële revolutie:
‘cotton is king’. Een coryfee als Schumpeter oordeelde in 1939 dat de geschiedenis
van de Engelse industriële ontwikkeling rond 1800 kon worden teruggebracht tot
4.
de geschiedenis van één bedrijfstak. Vooral bekend geworden is de theorie van
Rostow uit de jaren vijftig. Voor hem was de katoenindustrie de ‘leading sector’ in
de ‘take-off’ van het proces van moderne economische groei. Ook nadat economen
en historici al forse schade hadden toegebracht aan Rostow's aan de luchtvaart
ontleende beeldspraak, is deze reputatie van de katoenindustrie blijven voortbestaan.
Zo manifesteerde ‘the unbound Prometheus’ zich volgens Landes het eerst in de
5.
Engelse katoenindustrie. En ook voor de marxistische historicus Hobsbawn staat
de rol van de katoenindustrie niet ter discussie. De openingswoorden van deze
inleiding getuigen daarvan.
Toch is de katoenindustrie in de Engelse geschiedschrijving in een drietal opzichten
al lang van dit voetstuk gestoten. Zowel de bijdrage van deze nijverheid aan de
groei van de Britse economie als het moderne karakter in technische en sociale zin
van de bedrijfstak zijn sterk gerelativeerd.
Het grote belang van de katoennijverheid voor de Britse economie werd voor het
eerst herzien door Cole en Deane in 1962. Volgens hen is dat belang altijd zwaar
overschat. In het gunstigste geval, dat was tijdens de Napoleontische oorlogen,
6.
werd 7 à 8% van het Britse nationaal inkomen verdiend in de katoenindustrie. Dat
de nijverheid een ‘leading sector’ zou zijn geweest, werd door Deane bestreden.
De industrie leefde volgens haar min of meer op een eiland en had weinig
verbindingen met de overige sectoren. De economische ‘spin-off’ zou gering zijn
7.
geweest. Andere onderzoekers bevestigden dit. Zo zou in het expansieve tijdperk
1835-45, toen de met stoomkracht aangedreven ‘power-looms’ furore maakten en
de produktiviteitsstijging in de katoenindustrie het grootst was, de katoenindustrie
nog geen 4% van de Britse ijzerproduktie hebben afgenomen. Cole en Deane is
wel verweten dat hun negatieve oordeel over de katoenindustrie werd ingegeven
door de slechte reputatie die de bedrijfstak kreeg na de Tweede Wereldoorlog. Toen
was zij verworden tot de technologisch meest aftandse van Europa. De Engelse
katoenindustrie stelde niet veel meer voor en, zo lijken zij te suggereren, het is nooit
8.
anders geweest. Desalniettemin bestaat er sedert het verschijnen van hun boek
grote overeenstemming onder historici dat de katoenindustrie geen
allesoverheersende rol speelde in de industriële revolutie. De bijdrage aan het
nationaal inkomen moge dan wellicht enige procenten hoger zijn geweest dan zij
9.
stelden, allesoverheersend is de katoenindustrie nimmer geweest.
Het oordeel over de rol van de industrie is sedertdien nog verder genuanceerd.
Zo was Flinn van oordeel dat de katoennijverheid niet zozeer de motor was van de
Britse economie maar hooguit het extra zetje gaf waardoor Engeland een voorsprong
10.
kreeg op het continent. In 1989 stelde Crafts dat de snelheid van de opkomst van
de katoenindustrie juist niet kenmerkend was voor de industrialisatie in Engeland
11.
die veeleer langs de weg der geleidelijkheid plaatsvond.
Uitgesproken negatief was Farnie, die de katoennijverheid beoordeelde als
exportindustrie. Hij stelde deze nijverheid zelfs medeverantwoordelijk voor de
relatieve achteruitgang van de Britse economie aan het einde van de negentiende
eeuw. Terwijl Engeland krampachtig vasthield aan een zo groot mogelijke export
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van katoenen weefsels, concentreerden de nieuwe rivalen, Duitsland en de Verenigde
Staten, zich meer op de export van kapitaalgoederen waarop economische macht
in de 20ste eeuw voor een groot deel draait. Hier zou men aan kunnen toevoegen
dat dit des te problematischer was omdat de produktiviteitsstijging na het midden
van de negentiende eeuw afnam onder invloed van sociale wetgeving die vrouwen12.
en kinderarbeid terugdrong. De katoenindustrie bracht Engeland bovendien politiek
in diskrediet omdat zij steunde op de slavenplantages in het zuiden van de Verenigde
Staten.
Farnie hekelt bovenal het ‘vreemde’ karakter van de industrie. De groei van deze
nieuwe nijverheid ging ten koste van de ‘eigen’ wol- en linnenindustrie. Het aandeel
van de andere textielgoederen in de export en het nationaal inkomen liepen terug.
Daarmee schaadde de katoenindustrie de belangen van de agrarische sector (de
schapenhouderij met name). Grondstoffen, die in de wol- en linnenindustrie
binnenslands werden geproduceerd, werden door de katoenindustrie geïmporteerd.
Omdat de prijs van het eindprodukt in de loop van de eeuw sneller daalde dan die
van de grondstof, moest er een steeds grotere economische inspanning worden
geleverd om de exportinkomsten in balans te houden met de kosten van de
katoenimport. Daarbij ziet Farnie een lange golfbeweging in de geschiedenis van
de katoenindustrie. Deze kon volgens hem alleen in Europa gedijen dankzij de
tijdelijke ineenstorting van de Aziatische politiek-economische macht in het tijdperk
van het Moderne Imperialisme. Dat de Europese katoenindustrie na de Tweede
Wereldoorlog het hoofd heeft moeten buigen voor de zich industrialiserende
Aziatische landen verbaast hem niet.
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De katoenindustrie wordt bij hem een soort koekoeksjong dat, na de Engelse ruif
te hebben leeggegeten, in de twintigste eeuw neerstreek waar hij thuishoort: in Azië.
Ook het belang van moderne technieken in de bijdrage aan de groeiende betekenis
van de bedrijfstak is in de Engelse historiografie gerelativeerd. Deze wordt niet meer
als doorslaggevend gezien voor haar succes. De essentie van de Engelse industriële
revolutie zou vooral zijn gelegen in het inschakelen van het reservoir van uit de
landbouw afkomstige goedkope arbeidskracht. Verder is er op gewezen dat de
mechanisering van de Engelse katoenindustrie langzaam verliep. Het
moderniseringstempo in de industrie wordt gauw overdreven. Het duurde vele
decennia voordat een nieuwe techniek zich wijd verbreidde.
Soms wordt bijvoorbeeld vergeten dat de Engelse spinnerijen in hun meest
expansieve fase (rond 1800) grotendeels werkten op waterkracht (waardoor de term
‘mill’ synoniem werd voor ‘factory’). In 1835 gold waterkracht in Engeland als net
zo rendabel als stoomkracht. In het midden van de eeuw werd nog altijd een kwart
13.
van de paardekrachten in de ‘mills’ opgebracht door waterraden. Zelfs het spinnen
14.
met de hand met de ‘spinning jennies’ was in de jaren twintig zeer gebruikelijk.
Voor de weverij gelden dergelijke nuanceringen eveneens. De uitspraak van Mokyr
dat omstreeks 1830 de met stoomkracht aangedreven ‘powerlooms’ overal in Europa
15.
terrein wonnen en de stelling van Griffiths dat toen de huisindustrie in Engeland
16.
vrijwel was verdwenen, zijn overdreven. Het aantal thuiswevers nam tussen 1810
en 1833 zelfs toe (met ca.10%). Hun aantal was in dat laatste jaar ruim het dubbele
17.
van het aantal powerlooms in fabrieken. Pas in de jaren veertig en eigenlijk nog
18.
later, in de jaren vijftig, zouden de weefgetouwen in de cottages stilgezet worden.
Overigens kon deze zelfstandige huiswever alleen ten koste van veel sociale ellende
het hoofd boven water houden. De snelheid van de sociale veranderingen ten tijde
van de industriële revolutie worden eveneens overdreven. Het is nog maar de vraag
of het succes van de Engelse katoenindustrie enkel een gevolg was van de opkomst
van de fabrieksarbeid. Op de enorme reserve aan goedkope arbeidskrachten in de
huisspinnerij en -weverij kon in tijden van tegenspoed een recessie worden
afgewenteld. Bij voorspoed waren er altijd voldoende arbeidskrachten om zonder
loonsverhogingen de produktie te vergroten. Met hetzelfde gemak waarmee deze
mensen konden worden geworven, werden zij aan de kant gezet: ‘so that the
capitalist employer reaped the benefit of the boom, and escaped the worst effects
19.
of the slump’. De succesvolle verspreiding van het met stoomkracht aangedreven
getouw werd mede vertraagd

De lakenfabriek van Diepen, Jellinghaus en Co. te Tilburg, omstreeks 1830. Schilderij van
R. Diepen, naar een ouder origineel. Tilburg was in die tijd al het voornaamste centrum van
de wolnijverheid in Nederland. De totale omzet van de wollenstoffenfabricage bedroeg
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bijvoorbeeld in 1830 al bijna ƒ 1 miljoen. De firma Diepen, Jellinghaus en Co. was de eerste
wollenstoffenfabriek in Tilburg die een stoominstallatie in gebruik nam, in 1827. Zij was de
eerste helft van de negentiende eeuw dan ook de belangrijkste onderneming in Tilburg, met
in 1816 366 werknemers, vrijwel uitsluitend thuiswerkers. Het bedrijf was ook de grootste
van de vier leveranciers in Tilburg van lakens voor het Nederlandse leger.
20.

door de extreem lage lonen in de huisnijverheid. De betekenis van de fabrieksarbeid
wordt ook in een ander opzicht overschat. Landes typeert de meeste van de
zogenaamde fabrieken als ‘glorified workshops’ waar maar weinig arbeiders
21.
werkten. Tenslotte was het niet het ‘grootkapitaal’ dat de opkomst van de
katoenindustrie leidde. De Engelse industriëlen verkregen hun kapitaal vooral uit
winstinhoudingen, korte termijn-leningen, steun van familieleden, vertrouwelingen
22.
en dergelijke. Veel geld ging er in de meestal kleine bedrijven niet om en ook de
grotere ondernemingen waren veelal familiebedrijven waar financiële inmenging tot
ver na de Tweede Wereldoorlog niet gewaardeerd werd. ‘Familisme’ was tot ver in
de twintigste eeuw niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Engeland een typisch
23.
kenmerk van de katoenindustrie. Wat betreft het katoendrukken kan er op worden
gewezen dat het drukken met de hand in de jaren veertig van de negentiende eeuw
24.
nog niet verdrongen was door het mechanisch drukken. Net als in de weverijen
werd in Engeland het meeste werk bovendien gedaan in kleine bedrijfjes die maar
moeizaam het hoofd boven water konden houden.
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Spoelsters in Tilburg of omgeving. Foto van H. Bersenbrugge, circa 1903. Bij de thuisweverij
behoorde ook het spoelen van het garen op de klossen die in de weefspoelen werden
gestoken. Een eenvoudige constructie maakte het mogelijk dit werk bij goed weer buiten te
doen. Het eigenlijke spoelgetouw stond binnenshuis, meestal bij het weefgetouw in de
weefkamer.

Ook voor de katoendrukkerijen mag het bestaan van enkele grote moderne fabrieken
25.
in Engeland er niet toe leiden dat de archaïsche werkelijkheid uit het zicht raakt.
Chapman heeft er op gewezen dat juist de afwerking, het drukken en verven, de
toegevoegde waarde van de katoenen weefsels fors deed toenemen. Op grond
daarvan stelt hij dat de bijdrage van de de katoenindustrie aan de economische
groei enige procenten hoger lag dan Deane en Cole meenden. Dat ook deze fase
van de produktie niet zo snel moderniseerde, is daarom niet zonder betekenis.
Dat men zo lang in de veronderstelling verkeerde dat de katoenindustrie een zeer
groot aandeel had in de Britse economische ontwikkeling is volgens Farnie het
gevolg van het ongekende tempo waarin de bedrijfstak aan betekenis won. Want
alle relativering en kritiek ten spijt, kon de Britse katoenindustrie in de achttiende
en negentiende eeuw toch wel bogen op een zeer markante geschiedenis. De
bijdrage van de industrie aan de groei van het nationaal inkomen bedroeg
bijvoorbeeld in de decennia rond 1800 bijna 13%. De katoenindustrie had wel een
voorhoederol die op de tijdgenoten diepe indruk maakte. Het grondstoffengebruik
in de textielindustrie verschoof in de negentiende eeuw sterk in de richting van
katoen. Tussen 1800 en 1830 nam het aandeel van de katoennijverheid hierin toe
van 16 tot ruim 41%. Tot 1860 zou dit verder stijgen tot 68%. Het aandeel van wol
en linnen daalde navenant. Het aandeel van katoenen weefsels in de export van
26.
textielgoederen steeg tussen 1780 en 1860 van 7,5 naar 70%. Maar liefst 40%
van de Britse export in 1815 bestond uit katoenen weefsels, tegen slechts 18% wol.
Deze export groeide tussen 1800 en 1840 met maar liefst 6,7% per jaar. Tenslotte
wijst Farnie er nog op dat in de jaren 1835-45 de bijdrage van de katoenindustrie
in de groei van de afzet van de produkten van de ijzerindustrie wellicht 50% bedroeg.
De betekenis van de katoenindustrie wordt door Farnie, ondanks zijn nationalistisch
getinte bezwaren, dus niet volledig ontkend. Ook bij andere auteurs klinken positieve
geluiden door. Daarbij wordt niet zozeer de macro-economische betekenis op de
voorgrond gesteld, maar vooral de rol van de industrie in de technische ontwikkeling
benadrukt. De katoenindustrie was de bedrijfstak waarin voor het eerst op een
dergelijke schaal en in een naar de maatstaven van de tijd toch hoog tempo een
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echte moderne industrie ontstond. Produktiviteitsverhogingen, zo kenmerkend voor
de moderne industrie, werden, dankzij de succesvolle toepassing van uitvindingen,
een schoolvoorbeeld voor andere staten en bedrijfstakken.
Vanouds bestaat er belangstelling voor technische ontwikkelingen in de
katoenindustrie. Deze vloeide logisch voort uit het vermeende belang van de
bedrijfstak. De historici hebben zich na enig mokken geschikt in de onttroning van
27.
de katoenindustrie en wijzen tegenwoordig vooral op het effect dat de technische
ontwikkeling van de katoenindustrie op de lange termijn had op andere bedrijfstakken.
Met name had deze grote gevolgen voor de concurrerende wolindustrie. Met enige
vertraging, in verband met de andere eisen die de grondstoffen stellen, vonden spinen weeftechnieken uit de katoenindustrie hun weg naar de wol- en later ook de
linnennijverheid. De mechanisering van de bewerking van de katoen voorafgaand
aan het spinnen was voor de andere industrieën van weinig belang. Maar ten aanzien
van het drukken van de weefsels kan worden opgemerkt dat de daarvoor ontwikkelde
techniek van belang is geweest voor de papierindustrie. Het bleken en verven van
de weefsels betekende een grote impuls voor de chemische nijverheid. De
ontwikkeling van metalen in plaats van houten machinerieën stimuleerde technische
ontwikkelingen in de machine-industrie en de bouwnijverheid profiteerde van de
ervaringen opgedaan bij de constructie van fabrieksgebouwen. Het belang van de
katoenindustrie voor de opkomst van een moderne scholing van vaklieden en
ingenieurs is eveneens aangevoerd als argument tegen een
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28.

te eenzijdig cijfermatige economische beoordeling van deze industrie. De
technische ‘spin off’ was zo bezien belangrijker dan de economische.
Hoewel de ideeën over de rol van de katoenindustrie in de industriële revolutie
de afgelopen decennia nogal zijn veranderd, is toch besloten in dit overzichtswerk
over de geschiedenis van de techniek in Nederland de katoen te behandelen en
niet de wol of het linnen. Er moest gekozen worden en de katoen blijft in het debat
over de industriële revolutie tot de centrale thema's behoren. Het is de vraag welke
betekenis dit debat heeft voor de geschiedschrijving van de katoenindustrie en de
economische ontwikkeling van Nederland.

De Nederlandse katoenindustrie tot 1830
In de eerste decennia van de negentiende eeuw, in de nadagen van het
handelskapitalisme, verkeerde de textielindustrie in Holland in een kommervolle
situatie. Dit gold in de eerste plaats voor het belangrijkste centrum van de nijverheid:
de oude wolstad Leiden. De stad had in de eerste eeuw van het bestaan van de
29.
Republiek der Zeven Verenigde Provinciën een grote bloei gekend. Deze werd in
belangrijke mate gevoed door de instroming van Vlaams vakmanschap en kapitaal
na de val van Antwerpen in 1584. In de zeventiende eeuw werd Leiden het
belangrijkste textielcentrum van Europa. Zowel in kwantiteit, kwaliteit als diversiteit
nam de produktie in die eeuw enorm toe.
Leiden werd in de zeventiende eeuw bekend om een nieuwe vorm van
arbeidsorganisatie: de manufactuur. Die betekende een breuk met de tot dan toe
in de Noordelijke Nederlanden gebruikelijke huisnijverheid. In tegenstelling tot
hetgeen in de huisnijverheid gebeurde, werd in de manufactuur de arbeid
gecentraliseerd in één werkplaats. Daarmee werd de manufactuurarbeid een
voorloper van de fabrieksarbeid. Door de invoering ervan werd de arbeid sterk
gedisciplineerd, werden ‘economies of scale’ mogelijk en konden allerlei vormen
van tussenhandel worden uitgeschakeld. Ook de invoering van nieuwe technieken
geschiedde in de manufactuur sneller. Vroege vormen van mechanisatie deden hier
hun intrede. De in de negentiende eeuw zo beruchte vrouwen- en kinderarbeid nam
in de manufactuur al een hoge vlucht. Door de relatief zwakke positie van de gilden
in Holland werd de opkomst van de manufactuur politiek niet ernstig gehinderd.
In het laatste kwart van de zeventiende eeuw raakte de Leidse wolnijverheid over
haar hoogtepunt heen. In de daaropvolgende eeuw gleed de textielnijverheid in
deze stad steeds verder af. Daling van het inwonertal, werkloosheid en pauperisme
waren het gevolg. Daarmee werd de Leidse wolnijverheid een
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Het zogenaamde kettinglijmen, het sterken van het kettinggaren met pap, gebeurde ook in
de openlucht, zoals hier aan de Berkdijksestraat te Tilburg in 1903. Foto van H. Bersenbrugge.
Begin deze eeuw waren nog zo'n 1000 tot 1500 thuisarbeiders werkzaam in de Tilburgse
wolindustrie.

typisch voorbeeld van de industriële achteruitgang van de Republiek in de achttiende
eeuw.
Niet alleen de Hollandse wol-, maar ook de linnennijverheid, die Haarlem als
voornaamste vestigingsplaats had, maakte in de tweede helft van de zeventiende
en de gehele achttiende eeuw een proces van eerst stagnatie en later teruggang
door. De beroemde linnenblekerij rond de Spaarnestad had aan het einde van de
eeuw sterk aan betekenis ingeboet. Hetzelfde treurige verhaal gold voor de in
Amsterdam, Haarlem en Utrecht gevestigde zijde-nijverheid.
De teloorgang van de textielindustrie in het westen van de Republiek werd niet
in alle opzichten gevolgd door de textielnijverheid in het zuiden en oosten. De
achteruitgang van de linnennijverheid in Brabant werd in zeker opzicht
gecompenseerd door de opkomst van Tilburg als nieuw centrum van de wolindustrie.
In Twente was er eveneens sprake van een teruggang in de linnenweverij. Maar
de opkomende bombazijnweverij bood enig soelaas. Hier werden stoffen van
30.
half-linnen, half-katoen geweven.
In het begin van de negentiende eeuw zat het zojuist gestichte Koninkrijk der
Nederlanden opgescheept met de droeve erfenis uit de tijd van de Republiek. Van
overheidswege werd na de Franse tijd aanvankelijk weinig structureels ondernomen
om de
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Een prent uit een kinderboek van omstreeks het midden van de negentiende eeuw, waarin
de verschillende produkten en bewerkingen van het vlas zijn geïllustreerd. Op de middenplaat
zien wij het oogsten en ‘roten’, het in water laten rotten van de harde bast rond de vlasstengel.
Daaromheen zijn een aantal verdere bewerkingen afgebeeld, waaronder het weven, de
touwslagerij en de hennepbeukerij, met daartussen gerede produkten als netten, hangmatten,
(vlieger)touw, servetten en lijnolie en lijnzaad. Het linnen bleef de gehele negentiende eeuw
voor bepaalde produkten nog altijd belangrijk, maar voor veel doeleinden werd het verdrongen
door de katoen.
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oude textielcentra nieuw leven in te blazen. De Zuidelijke Nederlanden, in 1814 met
het noorden verenigd, vormden de uitvalsbasis van waaruit Willem I de Engelse
suprematie ging bestrijden in de Nederlandse koloniën. Met een stevige
protectionistische wind in de rug slaagde de Vlaamse textielindustrie er in de Engelse
concurrentie in Nederlands-Indië partij te bieden. Tussen 1825 en de Belgische
afscheiding in 1830 steeg het (Zuid-) Nederlandse aandeel in de aanvoer van
lijnwaden op Java en Madura in guldens uitgedrukt van 13 naar 70%, terwijl de
31.
Engelse afzet instortte. Dit was niet naar het genoegen van de Engelse regering.
Volgens Mansvelt, de geschiedschrijver van de Nederlandsche Handel-Maatschappij,
was Engeland alleen hierom al bereid de Belgische afscheiding van 1830 toe te
32.
staan en daarmee de afspraken van het congres van Wenen te torpederen.
Na deze afscheiding was de Belgische katoenindustrie uiteraard van geen nut
meer voor de Nederlandse vorst. Teneinde de strijd tegen Engeland vol te kunnen
houden besloot hij daarom op advies van de ondernemende Gouverneur-Generaal
Van den Bosch dat er ook in de noordelijke romp van zijn rijk een katoenindustrie
zou moeten verrijzen.
Daartoe moesten de oude textielcentra worden gemoderniseerd en zich gaan
richten op het veelbelovende nieuwe produkt: katoen. Als in een herhaling van de
situatie in de late 16e eeuw werd opnieuw met ondernemingstalent uit Vlaanderen
de modernisering van de Nederlandse textielindustrie ter hand genomen. Alhoewel
de eerste aanzetten tot mechanisering en gebruik van stoomkracht reeds waren
33.
gegeven, vangt de geschiedenis van de Nederlandse katoenindustrie daarom aan
in 1830. De bedrijfstak moest in tweeërlei opzicht van de grond af aan worden
opgebouwd. In de eerste plaats liep Noord-Nederland technologisch gezien fors
achter op de buren in het westen en zuiden. In de tweede plaats was de export van
Nederlandse lijnwaden naar Indië in 1832 teruggevallen naar 13% van de totale
34.
invoer uit Nederland en Engeland.
Met Engelse en Belgische know-how en machines werd oude textielcentra zoals
Haarlem en Twente nieuw leven ingeblazen. Smokkel van machines uit Engeland,
dat zijn grenzen scherp trachtte te bewaken om zijn technische en economische
35.
voorsprong te behouden, werd daarbij niet geschuwd.
Dankzij de export van ‘katoentjes’ naar Java en Madura zou dan tevens het
verpauperde werkvolk in de verkommerende oude handelsnatie een nieuw bestaan
kunnen opbouwen. Voor de vorst was daarbij de Engelse katoenindustrie een
voorbeeld, zowel in negatieve als in positieve zin. De nijverheid werd gelaakt
vanwege zijn ernstige sociale neveneffecten, die men in Twente dan ook trachtte
te vermijden. Fabrieksarbeid werd door de stichters van de Nederlandse
katoenindustrie verafschuwd. De huisnijverheid zou de spil worden waar de
katoenindustrie om zou moeten draaien. Een door hen sterk geïdealiseerde
half-agrarische nijverheid achtte men voor de bevolking meer geschikt dan het
36.
afstompende werk in sinistere fabrieksgebouwen.
Twente zou niet zozeer het Nederlandse Lancashire als wel het Nederlandse
Ulster moeten worden, een verwijzing naar de bloeiende huisnijverheid in dit arme
37.
deel van het Britse Imperium. De Engelse katoenindustrie was in positieve zin het
lichtend voorbeeld vanwege zijn rol als voortbrenger van werkgelegenheid en
welvaart en als gangmaker van industriële ontwikkeling. Van begin af aan was het
opbouwen van de katoenindustrie ingebed in een economische politiek die er op
was gericht de gehele nijverheid, en uiteindelijk de gehele economie, ingrijpend te
moderniseren. Onder leiding van de in 1824 opgerichte Nederlandsche
Handel-Maatschappij (NHM) zouden ondernemers, kamers van koophandel en
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fabrieken en commissies van landbouw de Nederlandse economie moeten
38.
hervormen. De export van katoenen weefsels naar Indië zou daarbij net zoals in
39.
Engeland het geval was, een sleutelrol kunnen spelen.
In de Nederlandse geschiedschrijving is herhaaldelijk de vraag opgeworpen waarom
de in de Gouden Eeuw toch zo sterke en moderne textielnijverheid in de eerste helft
van de negentiende eeuw zo hopeloos achterop was geraakt. Hierbij heeft men zich
volledig gefixeerd op het eigen vermeende onvermogen te moderniseren en zich
weinig aangetrokken van het Engelse debat over de betekenis van de
katoenindustrie. Noch aan de sterke relativering van de mate waarin de industrie
‘modern’ genoemd kon worden, noch aan het beperkte aandeel in het Engelse
nationale inkomen is aan deze zijde van de Noordzee veel aandacht besteed. De
constatering van De Jonge, in zijn standaardwerk De industrialisatie in Nederland
tussen 1850 en 1914 uit 1968, dat in Nederland de katoenindustrie geen ‘leading
sector’ is geweest, strookt met het Engelse onderzoek, maar verwijst niet naar de
40.
discussies hierover.
Opmerkelijk is dat juist de ‘buitenlandse’ auteurs die zich in het Nederlandse
industrialisatie debat mengden, Mokyr en Griffiths, de potentiële sleutelrol van de
katoenindustrie in het industrialisatieproces handhaven. Dat zij de vraag opwerpen
waarom de Nederlandse katoenindustrie zo laat mechaniseerde, is allerminst
toevallig. Een antwoord op die vraag zou inzicht moeten geven in de economische
ontwikkeling van Nederland. Als de Nederlandse katoenindustrie in de eerste helft
van de negentiende eeuw wat meer aan het nationaal inkomen had kunnen bijdragen
dan een magere één procent, was de economische groei wellicht sneller verlopen,
zo lijkt
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41.

de gedachte te zijn. Maar wanneer duidelijk is dat de Engelse katoenindustrie
eigenlijk niet meer dan een vreemde eend in de industriële bijt was, verliezen hun
case-studies naar de Twentse katoenindustrie als potentiële motor van de
industrialisatie hun symbolische waarde.
De obsessie met het mechaniseringsvraagstuk is in de Nederlandse historiografie,
net als in Engeland, inmiddels wel verminderd. Enerzijds wordt dit vraagstuk
tegenwoordig in het kader van de totale bedrijfsgeschiedenis geplaatst. Bos en
Fischer hebben ervoor gepleit om via een factorkostenanalyse te achterhalen of
mechanisering ‘à l'Anglaise’ in Nederland bedrijfseconomisch gesproken haalbaar
was. Wanneer mechanisering geen kostenvoordelen oplevert, is zij economisch
gesproken immers niet rationeel. Als aangetoond kan worden dat vanuit economische
motieven, dat wil zeggen ongunstige factorprijsverhoudingen, mechanisering niet
wenselijk is, wordt de discussie over de beruchte Nederlandse ‘Jan-Salie-geest’
van minder belang.
Anderzijds is het economisch-historisch onderzoek minder eenzijdig georiënteerd
op de industrie.
Landbouw en dienstensector worden belangrijker. Economische groei en
42.
industrialisatie zijn niet meer synoniem. De aandacht is vooral gericht op het totale
proces van economische groei. Het onderzoek verplaatst zich net als in Engeland
43.
als het ware ‘van spillen en paardekrachten naar nationaal inkomen’. De onttroning
van de Engelse katoenindustrie als motor en voorbeeld van economische
ontwikkeling is een nieuwe reden de fixatie op de achterstand van Nederland los te
laten. Uit het voorafgaande is gebleken dat de technische ontwikkelingen in Engeland
minder vlot liepen dan ons collectieve geheugen ons ingaf. Het weinig
kapitaalintensieve familiebedrijf behoefde nog geen modern bankwezen om te
kunnen floreren en fabrieksarbeid was nog geen gemeengoed. Lage lonen in de
huisnijverheid remden de modernisering. Mechanisch spinnen gebeurde nog voor
een belangrijk deel met waterkracht, power-looms vonden maar langzaam ingang,
de handspinnerij met de ‘spinning jennies’ was nog niet uitgestorven en het
katoendrukken was nog lang niet volledig gemechaniseerd.
Was het in Nederland wezenlijk anders? Wanneer Mokyr de NHM verwijt de
voorkeur te hebben gegeven aan de handweverij ziet hij over het hoofd dat deze in
Engeland nog altijd in betekenis toenam. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Griffiths die
zich erover zegt te verbazen dat de schietspoel pas een eeuw na de uitvinding ervan
in Nederland werd geïntroduceerd. Hij wekt daarmee de suggestie dat Nederland
44.
achterliep. Bos heeft er al op gewezen dat de gelaakte negatieve houding van de
Nederlandse ‘haute finance’ tegenover industrialisatie in het licht van de Engelse
45.
ontwikkelingen niet zorgelijk was.
Terzijde kan hier nog worden opgemerkt dat de in de Engelse industriële revolutie
zo belangrijke waterkracht in de oude Nederlandse textielcentra geen alternatief
was. De in Lancashire gebruikte techniek van het bovenslagrad was in Nederland
niet onbekend en werd onder andere in de Veluwse papierindustrie gebruikt. Maar
in Twente was waterkracht onvoldoende voorhanden.
Er is dus alle reden hernieuwd onderzoek te doen naar de technische
ontwikkelingen in de Nederlandse katoenindustrie in de negentiende eeuw. De
Engelse geschiedschrijving van na 1960 heeft de Nederlandse katoenindustrie
ongewild bevrijd van de last de motor van de industriële ontwikkeling te hebben
moeten zijn. De relativering van het industrialisatietempo in Engeland werpt de vraag
op in hoeverre Nederland nu werkelijk ernstig achterliep. In het licht van de langzame
technische vooruitgang in het spinnen, weven en drukken in de Engelse
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katoenindustrie is het van belang en interessant om de ontwikkeling van deze drie
belangrijke stadia in het produktieproces ook in Nederland opnieuw te bestuderen.
Los van het vraagstuk van deze achterstand kan ook de eigen aard van de
Nederlandse industrialisatie nuchterder worden bestudeerd. Is het eigenlijk wel
zinvol Engeland als lichtend voorbeeld te nemen?
Mechanisering van de Nederlandse katoenindustrie in de negentiende eeuw
geschiedde in navolging van de Engelse (en tot op zekere hoogte de Franse)
textielindustrie. Nederland was in de eerste plaats meer een land van
46.
technologie-verspreiding dan van -ontwikkeling. In het historisch onderzoek stonden
aanvankelijk de uitvinding en de genialiteit van de uitvinder centraal. Toepassing
en verspreiding van nieuwe technieken werden als vanzelfsprekendheden aanvaard
en verder niet het bestuderen waard geacht. Iedere vertraging in de toepassing en
verspreiding van techniek komt in deze visie op rekening van inerte breinen die nu
eenmaal tijd nodig hebben om de potenties van de uitvinding te doorzien. Een
dergelijk ‘technologisch determinisme’ is bijvoorbeeld te vinden in één van de eerste
overzichtswerken over de industriële revolutie, uit 1908. Hierin wist de Britse
historicus Toynbee de gehele industriële revolutie te reduceren tot de uitvinding van
47.
de stoommachine en een viertal katoenmachines.
In het debat over de Nederlandse industrialisatie gaat het evenwel om de vraag
in hoeverre buitenlandse technieken, ontwikkeld onder geheel andere economische
condities zoals schaalvoordelen en het beschikken over goedkope waterkracht en
steenkolen, geschikt konden worden gemaakt voor de Nederlandse onderneming.
Maar alvorens de verspreiding en aanpassing van
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buitenlandse technieken in de navolgende hoofdstukken aan de orde kunnen worden
gesteld, zal een globaal overzicht moeten worden gegeven van de technische
ontwikkelingen in het buitenland en met name Engeland.

Technische ontwikkelingen in de Engelse katoenindustrie 1730-1850
In de katoenindustrie wordt katoen via allerlei tussenbewerkingen verwerkt tot
weefsel. De in balen aangevoerde ruwe katoen wordt eerst, in een voorbereidende
fase, gesorteerd, gereinigd en ontward. Dat laatste geschiedde vroeger, net als in
de wolindustrie, met twee van metalen pennen voorziene houten blokken waartussen
de grondstof werd ‘gekaard’. De katoenvezels worden vervolgens tot lange banden
gesorteerd: de lonten. Deze lonten worden voorgesponnen tot het zogenaamde
‘voorgaren’ en op spillen gewonden. Via gelijkmatig strekken en draaien (‘twisten’)
wordt het voorgaren tot het eigenlijke garen gesponnen en wederom op een spil
gewonden.
De volgende fase in het produktieproces is het weven. Het garen wordt verdeeld
in ketting- en inslaggaren. Draden kettinggaren worden op evenwijdige afstand van
elkaar in de lengte op het weefgetouw gespannen tussen enerzijds de kettingboom
en anderzijds de doekboom. Als het garen van de kettingboom wordt afgewonden
wordt het tegelijkertijd op de doekboom opgewonden. Tussen ketting- en doekboom
vindt het eigenlijke weven plaats. Het garen wordt over verschillende schachten
verdeeld die op en neer kunnen worden bewogen. Door één of meerdere schachten
omhoog te bewegen en de anderen omlaag ontstaat een opening tussen de
kettingdraden: de sprong. Het inslaggaren wordt met een spoel door de sprong
gehaald en met het riet aangedrukt op de vorige inslag. Daarna worden de schachten
op een andere wijze naar boven en beneden bewogen en onstaat een nieuwe sprong
waar het inslaggaren doorgehaald kan worden. Het op de doekboom opgewikkelde
weefdoek kan dan nog enige nabewerkingen ondergaan; het appreteren. Daarna
wordt het geverfd of gedrukt.
Centraal in de ontwikkeling van de techniek in de katoenindustrie staan de spinen weeftechniek. Deze ontwikkelden zich in Engeland, in tegenstelling tot onder
andere Nederland, min of meer zonder noemenswaardige bemoeienis van de
overheid. Het doel van de modernisering van de Britse katoenindustrie was immers
niet het beconcurreren van het buitenland, zoals in Frankrijk en Nederland. De
Engelse katoenindustrie werd ook niet gehinderd door gilden en andere gevestigde
48.
belangen zoals die in de wolindustrie bestonden.

Een spinster aan het werk aan de spinning jenny, ca. 1800. De spinning jenny was een
produkt voor de huisnijverheid. De constructie was vervaardigd van traditioneel materiaal,
hout. Met de rechterhand wordt het handrad met een zwengel rondgedraaid, waardoor de
verticale spillen achter aan het frame aangedreven worden. Met de andere hand beweegt
men de zogeheten wagen die op rolletjes loopt, heen en weer. Het op het handrad
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voorgesponnen garen, op spillen op het schuinstaande rek tussenin, wordt hierdoor gerekt.
De wagen werd langzaam heen en weer bewogen, waarbij de spinster door middel van het
handrad de controle over de juiste verhouding tussen de rek en de draaiing van het garen
had. De jenny was vooral geschikt voor zacht gesponnen inslaggarens. Na elke gang moest
het proces onderbroken worden.

De onderlinge (wan)verhouding tussen de produktiviteit van de spin- en
weeftechnieken had grote invloed op de richting en het tempo van de mechanisering.
Dit in tegenstelling tot de Nederlandse situatie. Eventuele tekorten aan garen konden
hier altijd worden aangevuld met Engelse importen. De modernisering van weverij
en spinnerij konden daardoor hier te lande onafhankelijk van elkaar geschieden.
De opkomst van een ‘eigen’ spinsector was niet, zoals in Engeland, voorwaarde
voor de opkomst van een weefsector.
Weefgetouwen en spinnewielen werden aanvankelijk slechts korte tijd achtereen
gebruikt. Spinnen, weven en een agrarisch bedrijf gingen moeiteloos samen. Bij
opvoering van de produktie trad de katoenindustrie echter in concurrentie met het
boerenbedrijf. In het oogstseizoen bijvoorbeeld eiste de landbouw alle aandacht en
49.
arbeid op. Daarbij kwam dat de produktiviteit van het spinnewiel lager lag dan die
van het weefgetouw. In hetzelfde tijdsbestek kon op een weefgetouw meer garen
worden verwerkt dan er op een spinnewiel kon worden gesponnen. Het opvoeren
van de produktiviteit van de spinsector was daarom een groot struikelblok in de
vergroting van de produktie van de katoennijverheid. Toen dit in de tweede helft
van de achttiende eeuw gelukte keerden de rollen om. Rond
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1800 bleef juist de produktie van weefsels sterk achter bij het aanbod van garen.
Het gevolg was een forse overproduktie van garens die goedkoop werden afgezet
in het buitenland. Door het succes van de mechanisering van de spinnerij werden
50.
vele kleine spinners op het continent brodeloos. Ook het opzetten van een eigen
moderne spinnerij in Nederland werd gehinderd door de Engelse overcapaciteit.
Diezelfde overcapaciteit gaf in Engeland vervolgens weer de stoot tot de ontwikkeling
van diverse soorten met stoomkracht aangedreven weefgetouwen, de ‘powerlooms’,
die, vanwege hun hoge produktie per wever, beter in staat waren de enorme output
van de spinnerijen te absorberen. Voor- en nabewerking, waaronder het kaarden
en drukken, werden gemechaniseerd om de produktievergroting van de spinnerij
51.
mogelijk te maken, dan wel de produktie van de weverijen af te kunnen nemen.
Het probleem van de kwantiteit stond dus centraal in de technische ontwikkelingen
in de Engelse katoenindustrie. Omdat de nieuwe technieken in de eerste plaats
waren bedoeld om massaproduktie mogelijk te maken, kenden zij in kwalitatief
opzicht soms hun beperkingen. Zolang dat het geval was konden oudere, of andere
technieken die geschikt waren voor kwaliteitsgoederen zich in de niches van de
afzetmarkt handhaven. Met name de Franse weef-en druktechnieken waren
ontwikkeld voor de produktie van hoogwaardige doeken ten behoeve van de Franse,
en de op Frankrijk georiënteerde internationale aristocratische elite. De Jacquard,
waarmee zeer gevarieerde patronen konden worden geweven, is dan ook een
52.
typisch Franse vinding.
Wat waren nu de nieuwe vindingen waarmee de Engelse katoenindustrie zijn enorme
overwicht op de wereldmarkt verwierf?
De ‘produktiewedloop’ tussen weverij en spinnerij in Engeland ontstond toen een
techniek, bedoeld voor speciale weefsels, toepasbaar bleek op gewone
weefgetouwen. De eerste baanbrekende uitvinding in de achttiende eeuwse Engelse
katoenindustrie, Kay's flying shuttle (de schietspoel) uit 1733 was niet ontwikkeld
om de produktie van de weverijen op te voeren, maar om problemen bij het weven
53.
van zeer breed doek te helpen oplossen. Bij gebruik van een smijtspoel kan het
doek niet breder zijn dan de afstand tussen de ellebogen van de wever. Voor brede
doeken waren daarom twee wevers nodig. Met Kay's vinding (zie afbeelding) werd
door een ruk aan een met de spoel verbonden touw, de spoel over een geleidebak
door de schering gejaagd. Het voor de weverijen zo kenmerkende ‘kletteren’ van
de spoelen deed daarmede zijn intrede. De wever had nu nog maar één hand nodig
om de spoel door de schering te leiden, de andere hand bediende tegelijkertijd het
riet. Tempo en ritme van het weven konden hiermee aanmerkelijk worden verhoogd
en verbeterd. De veelzijdigheid van het weefgetouw werd vergroot door Kay's zoon,
die in 1760 de ‘multi shuttle box’ introduceerde. Door het gebruik van meerdere
spoelen kon er uit meerdere kleuren inslag worden gekozen. Het gebruik van de
schietspoel bij de produktie van gewone weefsels vergrootte de produktieachterstand
van de spinnerijen. Enige decennia lang bleef de spinnerij ondanks allerlei
inspanningen en stimulering vanuit wetenschappelijke genootschappen, het antwoord
54.
op de flying shuttle schuldig.
De eerste succesvolle verhoging van de arbeidsproduktiviteit in het spinnen werd
bereikt met Hargreaves' ‘spinning-jenny’ (ca.1764, gepatenteerd in 1770, zie
55.
afbeelding). Met de jenny was één spinner in staat acht, later een veelvoud daarvan,
spillen garen tegelijk te spinnen. Aan het einde van de achttiende eeuw voorzagen
de grootste jennies zelfs ruim honderd spillen tegelijk van garen. De drie bewerkingen
die de spinner uitvoert, te weten: rekken, twisten (draaien) en opwinden van de
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voorgesponnen vezels (de lonten), werden gedeeltelijk gemechaniseerd. Met een
groot door mankracht bewogen wiel waaraan een greep, ook wel de ‘mechanische
hand’ genoemd, en de spillen waren verbonden, werd het handwerk van de spinner
geïmiteerd. Op de jennies werd hoofdzakelijk inslaggaren gesponnen. De jenny
verspreidde zich snel, mede omdat de techniek weinig kapitaalintensief was en dus
geschikt voor de huisindustrie. ‘Het spinnewiel werd haastig naar de rommelzolder
56.
verwezen’, aldus Deane. De kleinere jennies konden door vrouwen en kinderen
worden bediend. Het grote obstakel in de garenvoorziening voor de weefgetouwen
was hiermee verdwenen. De getouwen konden nu dagin dag-uit in werking zijn. De
agrarische basis van de huisnijverheid kwam daarmee onder druk te staan.
Desalniettemin betekende noch de flying shuttle, noch de jenny het afscheid van
de huisindustrie. Het oude systeem werd niet op de helling gezet. Kooplieden of
andere kapitaalkrachtige intermediairen bleven de spinners en wevers van grondstof,
garen en kapitaalgoederen voorzien en het werk werd uitbesteed (‘putting out’) aan
de in naam zelfstandige thuiswerkers. Van fabrieksmatige produktie was nog maar
zelden sprake.
Deze fabrieksmatige produktie werd door andere uitvinders wel nagestreefd.
Belangrijke inspiratiebron was daarbij de werkwijze in de zijde-industrie. In deze
industrie voor luxe weefsels werd al vroeg in de achttiende eeuw op grote schaal
gemechaniseerd geproduceerd. In uitzonderlijke gevallen bedienden de zijdespinners
57.
wel honderd spillen tegelijkertijd. Het wezenlijke verschil tussen het zijde-
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Schema van de mule-spinmachine van Crompton. Hoewel deze machine vanaf de
oorspronkelijke uitvinding circa 1780 voortdurend verbeterd werd, bleef het principe lange
tijd gehandhaafd. Evenals de jenny was deze machine bedoeld voor handaandrijving (door
middel van een handwiel) en kende een onderbroken werking. Maar zij had onder meer een
betere controle over de rek door middel van een rekwerk met drie paar rekwalsen (A, B en
C), terwijl de controle van de draaiing mede gebeurde door de spillentrommel (h) in de
wagen. Ook hier een houten constructie, met touwen voor de overbrenging.

en het katoenspinnen is dat de katoenvezels in sterke mate gerekt moeten worden.
Dit vereiste speciale technieken die niet voorhanden waren. Al voor de uitvinding
van de spinning-jenny werd er getracht katoenspinmachines te vervaardigen die
58.
niet met handkracht werden aangedreven.
Een belangrijk kenmerk van deze machines was dat de katoenvezels niet meer
met de (al dan niet mechanische) hand werden gerekt. Zij werden door achter elkaar
geplaatste paren rollers geleid die met verschillende snelheden draaiden en zo de
59.
katoen uitrekten. De eerste succesvolle machine was die van Arkwright. Diens
‘water-frame’ werd gepatenteerd in 1769, vrijwel tegelijkertijd met de spin-
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Gezicht in een Britse katoenspinnerij in het begin van de jaren dertig van de negentiende
eeuw. Groot-Brittannië telde toen zo'n 1125 stoomkatoenspinnerijen, die te zamen bijna 140
miljoen kg ruwe katoen verwerkten. De machinale spinnerij stond aan de vooravond van
een geweldige opmars: tussen 1830 en 1845 verdubbelde het aantal spillen van 10 tot 20
miljoen. De hier afgebeelde spinnerij was, zoals vrijwel alle, nog niet uitgerust met selfacting
mules, de spinmachines vereisten naast mechanische aandrijving ook nog handkracht. De
spinner rechts beweegt de wagen door aan een aandrijfwiel te draaien. Links een vrouwelijke
hulpkracht, die de gebroken draden aaneenknoopt en op de vloer een jongetje dat de afval
opveegt.

ning-jenny. De produktiviteit per manuur lag 200 maal hoger dan die van een
spinnewiel. Aanvankelijk belemmerde Arkwright's patent de wijde verspreiding van
de machine. Dit is een typisch voorbeeld van de nadelen van te grote
kennisbescherming op de verspreiding van nieuwe technieken. Na een
geruchtmakend proces werd zijn patent in 1785 nietig verklaard en was zijn vinding
voor iedereen beschikbaar. Aan het licht kwam toen dat Arkwright niet de uitvinder
van het waterframe was, maar dat slechts uit zakelijke overwegingen het patent op
zijn naam stond.
De machine luidde de doodsklok voor de Engelse bombazijnproduktie (produkten
van half-linnen en half-katoen). Tot dan toe was het kettinggaren van linnen geweest,
maar het garen gesponnen op Arkwright's machine was sterk genoeg om als
60.
kettinggaren dienst te doen. Aan de vergrote vraag naar katoen kon worden
voldaan dankzij het in gebruik nemen van de ‘cotton-gin’ (eigenlijk: ‘cotton-engine’)
61.
uit 1793 op de katoenplantages in het zuiden van de VS.
In tegenstelling tot de jenny was het water-frame van begin af aan bedoeld voor
fabrieksgebruik. De machine kon niet met mankracht worden aangedreven maar
vereiste paarde-, water- of stoomkracht. De machine ontleende zijn naam aan het
gebruik van waterkracht. Concentratie van de energietoevoer op een centraal punt
in plaats van over talloze cottages maakte het water-frame ongeschikt voor de
huisindustrie. In 1785 werd als vervolg een stoommachine verbonden aan een
water-frame.
Arkwright's water-frame was vooral een technologisch succes. Van groter
economisch belang werd de beroemde ‘mule’ of muilezel van Samuel Crompton,
gepatenteerd in 1787 (zie de afbeelding). De benaming was een min of meer
gekscherende verwijzing naar het feit dat de machine een kruising was tussen de
jenny en het water-frame. Zowel ketting- als inslaggaren van hoge kwaliteit konden
op de mule worden gesponnen. De Engelse katoenindustrie kon daardoor voor het
eerst concurreren met de hoogwaardige Indiase produkten. Het induwen en uitrekken
van de greep uit de jenny werd overgenomen door een wagentje op rails, vandaar
de Nederlandse benaming van ‘wagenspinner’. De greep zelf werd vervangen door
de cilinders van Arkwright's machine. De spillen werden op de wagen geplaatst.
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Wagen, spillen en walsen waren verbonden aan een wiel. Bij het uitrijden van de
wagen werd het garen gesponnen. Het induwen van de wagen bleef mensenwerk.
Bij handbediening kon slechts een beperkt aantal spillen, net als bij de jenny tot
over de honderd, worden voorzien van garen. Door het gebruik van stoom-of
waterkracht bij het in beweging zetten van het wiel kon het aantal spillen van de
mule oplopen tot 1200. Dergelijke mule's waren vervaarlijke machinerieën met een
wagen van veertig meter breedte die in- en uitreed over een afstand van anderhalve
62.
meter.
De laatste technische stap in de vroege mechanisering van de katoenspinnerij
was de ‘self-actor’ van Roberts uit ca. 1830. De machine werd ontwikkeld op verzoek
van fabrikanten die na een staking in 1824 trachtten de macht van de spinners te
breken. De benaming dankt de machine aan het feit dat hierop ook het opwinden
van het gesponnen garen op de spoelen mechanisch geschiedde. De technische
problemen waren groot, met name het zodanig beheersen van de snelheid van de
duizenden draaiende spillen dat het garen correct werd opgewonden. Pas omstreeks
1850 werden de self-actors daarom efficiënt. De machine gold, ondanks zijn
kinderziekten, als de ‘perfecte’ machine: de arbeid van de spinner werd beperkt tot
bewakings- en herstelwerk. Omdat deze nu verantwoordelijk werd voor de zeer
kapitaalintensieve produktie nam zijn status eerder toe dan af, zulks in tegenstelling
tot de bedoeling van de opdrachtgevers.
Na de uitvinding en introductie van de flying shuttle in het midden van de achttiende
eeuw kwamen er lange tijd geen nieuwe technische ontwikkelingen in de weverij
van de grond. Er werden verscheidene pogingen ondernomen om powerlooms
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te construeren, maar pas in de jaren twintig van de negentiende eeuw verschenen
er machines die werkelijk goed functioneerden en de concurrentieslag met de
huisnijverheid aankonden. Ook die machines hadden evenwel nog nadelen. De
breedte die aanvankelijk kon worden geweven was beperkt. De eerdere versies
waren verder slechts geschikt voor effen stoffen. Het aantal inslagen per minuut lag
63.
niet veel hoger dan mogelijk was met de flying-shuttle in het handweefgetouw.
Groot technisch obstakel was het inbouwen van een mechanisme dat er voor zorgde
dat bij garenbreuk de machine stopte. Zolang een dergelijk mechaniek ontbrak kon
een wever slechts enkele machines tegelijk bedienen en was de concurrentie van
64.
de huiswever nog sterk. In 1834 werd voor dit probleem een goede oplossing
gevonden. Deze hield in dat op het kettinggaren een soort vorkje kwam te rusten
dat bij draadbreuk naar beneden viel en daarbij een stop-mechaniek in werking
stelde.
De stijging van de produktiviteit bij het spinnen en weven vereiste zoals gezegd ook
aanpassingen in de voor- en nabewerking. Zeker gold dit voor het drukken van de
weefsels.
In het katoendrukken werd al vroeg in de achttiende eeuw getracht om het drukken
met de hand te vervangen door paren rollers om zo het drukproces continu te kunnen
65.
maken. De rollen waren aanvankelijk van hout. Het te drukken motief was in één
van de rollen in reliëf gegraveerd. Later werd koper gebruikt. Aan het einde van de
achttiende eeuw waren de problemen in deze zogenaamde ‘rouleau druk’ verholpen.
De produktiviteit van de rouleau machines was aanvankelijk nog gering. Het
controleren en bijsturen van het drukproces vereiste veel arbeidskracht. Hierdoor
kon de oude techniek de concurrentie nog lang volhouden. Via een vernuftig systeem
had Fransman Perrot in de jaren dertig van de negentiende eeuw bovendien een
concurrerende machine ontwikkeld. Naar goed Frans gebruik was deze naar hem
genoemde ‘perrotine’ vooral geschikt voor luxere produkten.
In de literatuur wordt over de mechanisering van het katoendrukken nogal
laatdunkend gesproken. Schwartz stelt bijvoorbeeld dat de mechanisatie in het
66.
katoendrukken ‘did not require a great effort of the imagination’. Ten onrechte.
Technisch was het drukken van katoen minstens zo gecompliceerd als het spinnen
en weven. Niet voor niets duurde het zeer lang voordat het drukken met de hand
definitief was verdwenen. Ook in economisch opzicht mag de betekenis van de
katoendrukkerij niet veronachtzaamd worden. Tenslotte lag de oorsprong van de
industrie in de handel in bedrukte katoentjes. De manufactuur speelde al in een
vroeg stadium een rol van betekenis in deze nijverheid. Ook aan het drukken van
katoen zal daarom in deze studie veel aandacht worden besteed.
Hoe werden nu deze technische ontwikkelingen toegepast in de Nederlandse
context? De eerste vraag die daarbij moeten worden beantwoord, betreft het tempo
waarin nieuwe technieken zich in Nederland verspreidden. Hoe groot was de
‘achterstand’ op Engeland nu werkelijk?
Een tweede serie vragen behelst de opbouw van de Nederlandse katoenindustrie
in de negentiende eeuw. Beschikte de Nederlandse economie over voldoende
middelen om van de grond af aan een ‘eigen’ katoenindustrie op te kunnen zetten?
En waar vandaan werden dan kapitaal, arbeid en knowhow betrokken? In de derde
plaats dient te worden bezien onder welke economische voorwaarden de industrie
moest zien te overleven. Op welke markt richtte de nieuwe bedrijfstak zich en was
zij daarop wel concurrerend? Daaruit vloeit de vraag voort met behulp van welke
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techniek de Nederlandse katoenindustrie zich een positie kon verwerven. In hoeverre
was het haalbaar om het Engelse voorbeeld na te volgen? Waren Engelse
technieken, die tenslotte onder geheel andere economische omstandigheden waren
ontwikkeld, wel bruikbaar en rendabel in de Nederlandse context? Daarbij is het
van belang de opkomst van de fabrieksarbeid te volgen. In welk tempo en wanneer
voltrok zich de overgang van huis-, via manufactuur naar fabrieksarbeid en welke
factoren remden of stimuleerden dit proces?
Tenslotte moet er aandacht worden besteed aan de rol van de overheid. Was
deze richtinggevend ten aanzien van het gebruik van bepaalde technieken? In de
navolgende drie hoofdstukken zal worden getracht voor drie fasen van het
produktieproces, namelijk spinnen, weven en drukken, een antwoord op deze vragen
te geven.
S.W. VERSTEGEN
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Interieur grofspinncrij Gebr. van Heek, Enschede, circa 1895. De spinners - mannen - hadden
elk twee handlangers, aanlappers genaamd. Enschede werd in de tweede helft van de
negentiende eeuw hét centrum van de katoenspinnerij in Nederland. Zowat de helft van de
spincapaciteit in Nederland was hier geconcentreerd. Voor een deel ging het om
geïntegreerde ondernemingen, waarbij de spinnerij een onderdeel vormde van een totaal
textielbedrijf, zoals hier het geval is. De Gebr. van Heek zijn de voorgangers van het zo
bekende Schuttersveld, genoemd naar het door hen aangekochte landgoed van Ch. de
Maere.

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

27

2
Katoenspinnen
Lieven Bauwens en de mechanisering van de katoenspinnerij in
België
Mechanisering in de Noordelijke Nederlanden tot 1830
De stoomspinnerij van Hofkes
Het stoomspinbedrijf 1830-1850
Belemmeringen en mogelijkheden: een prospectus uit de jaren vijftig
De katoenspinnerij 1850-1890
Van manufactuur naar fabrieksarbeid
Linnen en wol waren tot de negentiende eeuw de belangrijkste grondstoffen van de
textielnijverheid in de Noordelijke Nederlanden. De katoennijverheid bestond uit
katoendrukkerijen, die in de zeventiende eeuw in Holland tot bloei waren gekomen
en hun katoenen weefsels importeerden.
Daarnaast kwam de produktie van de half-katoenen, half-linnen stoffen - de
zogenaamde fusteinen en bombazijnen - tot ontwikkeling. Deze tak van nijverheid
had de Noordelijke Nederlanden bereikt via het Duitse achterland en de Zuidelijke
Nederlanden. De centra van de bombazijnenfabricage waren in de achttiende eeuw
Zuidoost Brabant, Amersfoort, de Achterhoek en Twente. Twente zou uiteindelijk
1.
uitgroeien tot de belangrijkste regio.
Katoen werd in de loop van de tijd relatief gocdkoper, kwam overvloedig
beschikbaar en verdrong het linnen en in mindere mate de wol. Het gunstige
prijsniveau van de katoenen produkten werd ook bevorderd door grootscheepse
mechanisatie. Op basis van prijs, kwaliteit en gebruiksmogelijkheden werd katoen
de meest populaire stof op de markt. In het midden van de negentiende eeuw
omvatte de linnennijverheid nog geen 14% van de totale werkgelegenheid in de
textiel, tegen 41% voor katoen en 23% voor wol.
De mechanisering in de katoennijverheid verliep - zoals in het vorige hoofdstuk
werd geconstateerd - verschillend, naar onderdeel van het produktieproces en naar
land. Wij beperken ons hier tot het spinnen van katoen en nemen als uitgangspunt
van de analyse het opmerkelijke contrast in de eerste helft van de negentiende
eeuw tussen de Zuidelijke Nederlanden met de aanwezigheid van grootschalige
stoomspinnerijen en de Noordelijke Nederlanden, waar de garenproduktie met
handaangedreven apparatuur domineerde.
2.

Lieven Bauwens en de mechanisering van de katoenspinnerij in België

In de tweede helft van de achttiende eeuw werden diverse nieuwe typen
spinmachines ontwikkeld, onder andere de spinning jenny en het waterframe. De
jenny vond al enkele jaren na de introductie in Groot- Brittannië navolging in Frankrijk.
De eerste aan de continue-spinmachine verwante machines, de throstle en de mule
jenny, werden na 1780 op het Europese vasteland geïntroduceerd. In Frankrijk
kwamen, met behulp van Britse vakkrachten, in die tijd diverse moderne mechanische
spinbedrijven op commerciële basis tot stand. In 1790 waren er in Frankrijk zo'n
9.000 jeanettes - plaatselijke kopieën van de jenny - tegen 20.000 in Engeland,
3.
waar daarnaast ook nog zo'n 7 à 8000 waterframes in bedrijf waren. Op het
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grondgebied van het huidige België vonden deze nieuwe ontwikkelingen op
spingebied ook ingang.
De belangrijkste sector eind achttiende eeuw binnen de op het grondgebied der
Oostenrijkse Nederlanden gevestigde katoennijverheid was aanvankelijk, evenals
in de Noordelijke Nederlanden, de katoendrukkerij. Deze bediende zich van
buitenlands geweven doek. Daarnaast was er een fusteinnijverheid, waar gemengd
katoenen/linnen stoffen werden vervaardigd. Beide sectoren kenden in de tweede
helft van de achttiende eeuw een behoorlijke groei. De groei versnelde met de
Franse bezetting en zijn handelspolitieke gevolgen. De Vlaamse textielnijverheid
kreeg door de inlijving bij Frankrijk in 1795 een groot potentieel afzetgebied erbij en
ondervond tevens een krachtige stimulans door het wegvallen van de overzeese
aanvoer van katoenen stoffen, zo'n tien jaar later.
De nieuwe spin- en weeftechnieken trokken allerwege belangstelling van
ondernemende lieden. Het
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prototype van dit nieuwe ondernemerstype is Lieven Bauwens, die bij de stichting
van de moderne Gentse katoenindustrie een centrale rol heeft gespeeld. Bauwens,
geboren te Gent in 1769, aan de vooravond van de industrialisatie van het continent,
kwam aanvankelijk in het bedrijf van zijn vader terecht. Zijn vader was betrokken
bij een looierij, een handelshuis en actief in de wijnhandel. Verder bezat hij een
aantal gebouwen in Gent. Lieven Bauwens ging rond zijn zestiende jaar voor drie
jaar naar Groot-Brittannië, vanwaar hij de snellooitechnieken die hij zich daar eigen
had gemaakt, overbracht naar het familiebedrijf in Gent. De familie Bauwens raakte
in die tijd geïnteresseerd in het Gentse katoenbedrijf. Mede onder invloed van de
stagnatie in de aanvoer van katoenen stoffen van overzee gingen Lieven Bauwens
en enkele familieleden zich, met geld, verdiend aan oorlogsleveranties, toeleggen
op de vervaardiging van katoenen stoffen. In eerste instantie gebeurde dat in
Frankrijk, in een eigen atelier te Passy bij Parijs. Hiervoor werd in 1798 een
gedeeltelijk gelukte poging gedaan om mule jennies uit Engeland binnen te
smokkelen. Met deze machines kwam ook een aantal Britse vakkrachten mee. Deze
werden onder meer ingeschakeld bij de eigen produktie van mule jennies, waarmee
Lieven Bauwens kort na 1800 startte. Daarnaast werd door Bauwens de schietspoel
in de Gentse katoenweverij geïntroduceerd en maakte hij als een van de eersten
gebruik van een stoominstallatie. De invloed van Lieven Bauwens was bij deze
vliegende start van de Oostvlaamse katoennijverheid, zo tussen 1800 en 1810,
groot. Hij was de belangrijkste werkgever, met verschillende werkhuizen in Gent en
daarbuiten. Ook was hij betrokken bij de oprichting en inrichting van diverse andere
textielbedrijven. Bauwens gaf eveneens op technisch gebied de toon aan, waarbij
hij andere Gentse constructeurs inschakelde voor de toelevering van spinmachines
en -apparatuur. Zijn ondernemingsgeest en oog voor techniek hebben sterk
bijgedragen aan de grote voorsprong die de katoenspinnerij in de eerste helft van
de negentiende eeuw in de Zuidelijke Nederlanden ten opzichte van het noorden
bezat.
De groei van de Gentse katoennijverheid kan geïllustreerd worden aan de
arbeidsbezetting. Deze liep op van circa 1.000 in 1792 tot bijna 11.000 twintig jaar
later. De gunstige invloed van het continentale stelsel op de Zuidnederlandse
industrialisatie weerspiegelde zich ook in de groei van de spinnerijsector. Hier nam
de werkgelegenheid toe van 600 personen in 1804 tot 2246 in 1808. Na een terugval
onder invloed van het grotendeels wegvallen van de Franse afzetmarkt na de
Napoleontische oorlogen, ging de katoenindustrie in het Zuiden wederom groeien
onder het Koninkrijk der Nederlanden Ook in technisch opzicht ging de industrie
vooruit. Voor de afscheiding in 1830 werden er 11 stoomspinnerijen opgericht, alle
te Gent. Het aantal spillen nam toe van 150.000 in 1826 tot 283.000 in 1830.
Overigens bleven er in Gent vele kleine spinnerijbedrijfjes bestaan. In 1830 hadden
slechts drie van de 65 spinnerijen meer dan 10.000 en 45 minder dan 5.000 spillen.
Er werd tussen 1815 en 1830 tevens een drastische rendementsverbetering in
de Belgische spinnerijsector bereikt. De gemiddelde jaarproduktie per spil werd in
dat tijdvak twee-en-een-half keer zo groot. Deze groei werd extra gestimuleerd door
de heffing van invoerrechten vanaf 1822 van ruim een vijfde van de netto inkoopprijs
van garens.

Mechanisering in de Noordelijke Nederlanden tot 1830
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Zoals we zagen lag het zwaartepunt van de bombazijnfabricage in de tweede helft
van de achttiende eeuw in Twente. Enschede was daarbij het centrum. De
Enschedese weeffabrikeurs traden op als inkopers van grondstoffen en halffabrikaten
en als verkopers van het gereed produkt. De verschillende stadia van de produktie,
zoals spinnen, weven en de afwerking, lieten zij zowel in eigen beheer verrichten
als via derden. Daarbij lieten zij de katoenen garens eerst voor een deel ter plaatse
vervaardigen, maar toen er omstreeks 1765 een tekort ontstond aan handspinsters
4.
werd het spinnen steeds verder weg uitbesteed. De weeffabrikeurs beheersten
zo'n toeleveringsbedrijf op verschillende manieren. Zij lieten onder eigen toezicht
spinners of spinsters voor zich werken of sloten contracten met spinnersbazen. In
1764 bijvoorbeeld sloten Enschedese fabrikeurs een overeenkomst met een
Oldenzaalse spinnersbaas. De grondstof en de apparatuur, in dit geval spinnewielen,
werden hierbij voor het grootste deel geleverd door de fabrikeur. Ook de verkoop
en de prijs van het garen werd door de Enschedese fabrikeurs bepaald. Oldenzaal
telde in 1795 een honderdtal spinners en spinsters en ontwikkelde zich tot een
belangrijk centrum van de katoenspinnerij. Het spinnen geschiedde in de vorm van
huisnijverheid met behulp van spinnewielen. Maar de beperkte beschikbaarheid
van geschikt werkvolk maakte de organisatie omslachtig en ook relatief duur. Rond
1793 werden in het noordelijke deel van het Rijnland moderne spinmachines, naar
Brits voorbeeld, ingevoerd. Van deze uitbreiding van de spincapaciteit profiteerden
in eerste instantie de bombazijnfabrikanten in het Munsterland. Omstreeks 1800
kwam het ook in de Twentse textiel tot de invoering van mechanische spinapparatuur.
Het tekort aan geschikte en beschikbare spincapaciteit in de regio en de problemen
in de garenvoorziening van ver afgelegen gebieden brachten de En-
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schedese fabrikeurs er in 1796 toe spinmeesters uit Schermbeck naar hun stad te
halen. De meeste van deze spinmeesters waren loonspinner. In twee gevallen was
een fabrikeur eigenaar van een spinbedrijf, terwijl slechts een enkel voorbeeld
bekend is van een zelfstandige spinnerij. Dit was het bedrijf van de Gebr. Jannes
en Gerhard Schophaus, die in 1800 vanuit Schermbeck een eigen spinnerij te
Enschede oprichtten. Omstreeks 1810 had deze spinnerij zowel in de stad Enschede
als daarbuiten 93 ‘machinen’ aan de gang, waardoor 500 personen arbeid vonden.
De loonsom die jaarlijks in dit bedrijf omging schommelde tussen de ƒ 60.000 en ƒ
70.000. Maar ook Jannes en Schophaus waren in een latere periode als loonspinner
5.
voor weeffabrikanten aktief. De investeringskosten voor een mechanische spinnerij
waren, ook bij een beperkte opzet, zo hoog dat de meeste spinnersbazen een
beroep op externe geldschieters - meestal hun opdrachtgever(s) - deden.
Met de Duitse spinmeesters kwamen de nieuwere spintechnieken naar Twente.
Deze spinmachines werden naar modellen en aanwijzingen van de spinmeesters
6.
vervaardigd door plaatselijke molenmakers. In 1806 waren er 30 mechanische
(hand)spinbedrijven in Twente. Ook elders in gebieden waar katoen bewerkt werd,
kwam het omstreeks 1800 tot invoering van spinmachines. Zo voerde omstreeks
1795 de uit Dusseldorf afkomstige F.W.R. Spatz de spinning-jenny in Haarlem in.
De agent der nationale economie, J. Goldberg, trof in 1800 twee Engelse,
verscheidene Franse spinmachines en ‘zeer schone’ schoffel- en kaardmachines
aan in Eindhoven. Een plaatselijke molen- en werktuigmaker had deze vervaardigd.
Toch bleef in deze introductieperiode van de mechanische spinapparatuur de
handspinnerij thuis met het spinnewiel nog belangrijk. Het merendeel van de 1460
en de 1700 spinners en spinsters die Eindhoven en Helmond ca. 1810 tezamen
telden, was thuisarbeid(st)er. Van Hogendorp constateerde op zijn reis door Twente
in 1819 bij zijn verblijf te Almelo dat bijna ieder huisgezin zich met de garenspinnerij
7.
bezighield.
Het spinbedrijf veranderde met de invoering van de spinmachines van karakter.
De huisnijverheid van het katoenspinnen op spinnewielen verdween binnen zo'n 25
jaar om in een vrij snel tempo plaats te maken voor manufactuurbedrijfjes. Het ging
hierbij om bedrijfslokalen waar een aantal spinmachines met de bijbehorende
apparatuur aanwezig was, bediend door manufactuurarbeiders in loon- en dagdienst.
Onder de arbeidskrachten waren in verhouding veel kinderen, die voor het eentonige
mechanische werk werden gebruikt. In 1800 waren er 10 handmatige mechanische
spinnerijen te Enschede, een aantal dat 8 jaar later toegenomen was tot 18 en weer
8 jaar later 28 bedroeg, met 640 werklieden. In Twente waren er in 1811 reeds 39
van zulke bedrijfjes, met 738 werklieden. Naar een ruwe schatting waren er in Twente
in 1819 zo'n 250 à 300 spinmachines van 100 spillen aanwezig in de spinbedrijfjes,
waar een 1200 à 1500 personen werkzaam waren.
In Oost-Brabant (Eindhoven, Stratum en Tilburg) waren in 1810 zo'n 3000 spillen
voorhanden of in werking in de mechanische spinnerijen. In heel Noord-Brabant
waren in 1819 48 spinnerijen waarin 419 personen werkzaam waren. In een aantal
dorpen in Zuidoost-Brabant vestigden zich na 1816 spinmeesters uit Gulik en
omstreken, die in opdracht van Helmondse en Eindhovense fabrikeurs werkten.
Hun bedrijven waren gebaseerd op de overvloedige beschikbaarheid van goedkope
kinderen vrouwenarbeid. Ook daarbuiten kwam het tot vestigingen van Duitse
ondernemers. J.F. Huyssen verplaatste zijn spinnerij van Keulen naar Nijmegen in
1817-1820, waar deze tot 1842 werd voortgezet. Te Venlo was omstreeks 1830 de
8.
fa. G.W. Rosenkranz-Beckenbach gevestigd, met ongeveer 100 arbeiders. Tabel

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

2.1 geeft de schatting van het aantal arbeiders in de spinlokalen in Twente voor de
periode 1801-1831, die een stijging laat zien.

Tabel 2.1: aantal spinners in spinlokalen in Twente 1800-1831
Jaar
1800

Aantal
275

1811

750

1821

1100

1831

1400

Bron: Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 65

Tabel 2.2: mechanische katoenspinnerijen in Nederland 1815-1820
Plaats
Amersfoort

Jaar
1819

bedrijven
6

arbeiders
500

Opmerkingen

Eindhoven

1819

3

110

Tilburg

1816

7

50

Haarlem

1819

2

59

(+23
buitenshuis)

Utrecht

1819

1

24

(ongeschoolden)

Enschede

1816

28

640

Oldenzaal

1816

1

30

Meppel

1816

1

30

Hilversum

1816

1

67

Oldenzaal

1819

5

143

Totaal

(1815-1820)

55

1.653

Bron: Brugmans, statistieken van de Nederlandse Nijverheid
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Maar ook in de rest van Nederland was in de beginperiode van het Koninkrijk der
Nederlanden het mechanische spinbedrijf in opmars (zie tabel 2.2). De technische
uitrusting van deze bedrijfjes was vergeleken met wat er in Engeland en België aan
machines werd gebruikt, verouderd. Vermoedelijk werden in de jaren twintig
verbeterde constructies en modernere voorbewerkingsapparatuur toegepast. Exacte
gegevens hierover ontbreken echter. Voor 1830 kwam het, afgezien van een enkele
vroege poging, in de Noordelijke Nederlanden nergens tot de vestiging van het
grootbedrijf waar water- of stoomkracht werd ingezet. Die enkele poging betrof
Utrecht waar in 1779 een grootschalige spinonderneming - met behulp van een
Leidse fabrikant- werd opgericht. Deze inrichting was geheel op Engelse leest
geschoeid, waarbij een waterrad voor de aandrijving van de twaalf waterframes
zorgde, waarnaast zich nog diverse handgedreven voorspinmachines en dito
9.
mule-spinmachines bevonden. Omstreeks 1793 is deze onderneming al stopgezet.

De stoomspinnerij van Hofkes
De fa. Hofkes & Co was in 1830 de eerste onderneming in de Noordelijke
Nederlanden die stoomkracht aanwendde voor de aandrijving van
katoenspinmachines. Een stoomspinnerij produceerde op andere schaal en op
andere wijze dan de manufactuur en vormde daarom een nieuw verschijnsel in de
katoennijverheid. De spinstoelen bij een stoomspinnerij telden omstreeks 1 830
tussen de 250 en 600 spillen per stoel, tegen gemiddeld 100 à 130 bij een
10.
handspinmachine. Wij zullen bij de geschiedenis van het bedrijf van Hofkes langer
11.
stilstaan. Ergens in de tweede helft van de achttiende eeuw vestigde L. Hofkes,
afkomstig uit Winterswijk, zich te Almelo. Hij was daar onder meer actief in de textiel
en niet zonder succes, getuige het stamhuis van de familie dat hij omstreeks 1775
liet bouwen. Omstreeks 1815 associeerde zijn zoon Lambert Hofkes (1769-1845)
zich met een andere Almelose textielfirma, L. Coster & Co. In 1816 was de firma L.
Coster, Hofkes & Co een van de meest belangrijke kooplieden/textielfabrikeurs te
Almelo. Almelo was toen een voornaam textielcentrum in Twente. Op dat ogenblik
overheerste nog de linnennijverheid, met Almelo, na Haarlem, als het grootste
bleekcentrum.
In de jaren twintig van de negentiende eeuw maakte de Almelose textielnijverheid
een vrij radikale omschakeling naar katoenen weefsels. Hierbij speelden de firmanten
Hofkes een actieve rol. De drie zonen van de grondlegger waren allen hierbij
betrokken. Het familiebedrijf werd in 1823 als één van de rijkste in Twente gezien,
maar toen speelde linnen damast nog de hoofdrol. Vanaf 1825 echter ondernam
de familie Hofkes actief pogingen om ook op de markt van katoenen goederen door
te dringen. Hiervoor vroegen zij monsters aan bij de Nederlandsche
Handel-Maatschappij (NHM) en voerden daarvoor proefbestellingen uit. In of kort
voor 1828 bracht de zakelijk leider van Hofkes, Herman Egbert Hofkes, een bezoek
aan Gent. De mechanische spinnerij was daar in die tijd juist in volle opkomst. Hij
kwam onder de indruk van de (winst)mogelijkheden van het machinaal spinbedrijf.
Op basis van zijn indrukken en adviezen uit Gent besloten de firmanten tot de
oprichting van een middelgrote spinnerij, die vooral ingericht zou worden voor de
produktie van middelfijn garen, geschikt voor het weven van calicots (effen,
eenvoudige katoenen weefsels). Hiernaar was toentertijd veel vraag. De weverij en
blekerij werden verder voortgezet onder de naam L. Hofkes & Zonen, terwijl voor
de spinnerij een nieuwe vennootschap werd opgericht, onder de naam Hofkes &
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Co. Twee van de zonen van L. Hofkes, de al genoemde Herman Egbert en Lambert,
werden in deze beide ondernemingen deelnemer, terwijl later ook hun derde broer
in de zaak werd opgenomen. In 1829 werd begonnen met de bouw van de
stoomspinnerij, waarmee men in de herfst van dat jaar klaar was. Daarna duurde
het nog een jaar voordat een deel van de inrichting geïnstalleerd was. De
mule-jennies en de stoominstallatie moesten uit België en Frankrijk komen. In
november 1830 werd de fabriek voor een deel op gang gebracht.
De totstandkoming van de spinnerij verliep moeizaam. Zo speelde de vertraging
in de aflevering van de machines als gevolg van de Belgische afscheiding de firma
parten. Maar ook de opbouw ter plaatse bleek geen sinecure. Pas medio 1832
waren de spinmachines uit Rijssel zo ongeveer allemaal in werking. Naast technische
strubbelingen waren er problemen van financiële aard. De spinnerij telde eind 1833
13 mule-jennies, terwijl ze ingericht was voor 40 spinmachines. Deze inrichting had
toen al een investering vereist van ƒ 80.000. Dit bedrag was zelfs voor een grote
onderneming als Hofkes, met een toentertijd geschat bedrijfskapitaal van ƒ 300.000,
een te grote opgave. Een groot deel van het bedrijfskapitaal zat namelijk vast in
garenvoorraden en weefgoederen. De NHM gaf in dat jaar een voorschot van ƒ 50.000
en stond enkele jaren later de firma eenzelfde bedrag toe voor de afbouw van een
tweede spinnerij.
Technisch waren de firmanten vrijwel geheel afhankelijk van derden. De Almelose
werklieden bleken niet te kunnen omgaan met de spinmachines. In de eerste drie
maanden na de inbedrijfstelling werd in totaal slechts een paar honderd kilo garen
gesponnen Daarop ging H.E. Hofkes wederom naar Gent
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om met een tiental Belgische spinners terug te keren, die aanvankelijk optraden als
leermeesters voor de plaatselijke werklieden. Hun optreden was echter geen
doorslaand succes. De produktie steeg, maar nog lange tijd was de kwaliteit van
de geleverde garens zeer slecht. Noch de fabrikanten, noch het merendeel van de
arbeiders hadden ervaring met de organisatie en arbeid in een centraal
produktiebedrijf. Ooggetuigen klaagden dan ook over de ‘verregaande liederlijkheid
en onordentelijkheid’. In het bedrijf heerste wanorde, er bestond weinig discipline
en het was er smerig. Controle op de vochtigheidsgraad en de temperatuur, zeer
belangrijk voor het welslagen van het spinproces, was er niet.
Hofkes kreeg daardoor problemen met de NHM. Zo stelde de NHM in 1834 de
betaling van een voorschot van ƒ 10.000 uit, totdat ‘verbeteringen in hun fabricatie
worden gebragt welke ons gebleken zijn volstrekt noodig te wezen’. Het garen werd
gekwalificeerd als grof en onrein, terwijl het door gebruik van goedkope grondstof
minder blank was. Het bevatte veel knopen en was ongelijkmatig. Ook in 1837 werd
een klacht vernomen over het inslaggaren dat zo vast in elkaar gewerkt was dat het
spoedig onbruikbaar werd. Dit leverde een hoog afvalpercentage op. Hofkes was
in eerste instantie niet bereid om de ervaringen en voorbeelden in het buitenland
te volgen. Maar omstreeks 1835 werd een Engelsman aangesteld en namen de
klachten geleidelijk af.
Een ander probleem vormde de afzet. Het produkt bestond uit middelfijne
inslaggarens. In 1830 werd het beschermende tarief op buitenlandse garens vrijwel
opgeheven. Het nieuwe tarief, naar gewicht, was vooral onvoordelig voor de
binnenlandse produktie van fijnere garens. De afzet van deze garens werd enige
jaren daarna tijdelijk begunstigd door de premie op calicots, die geheel vervaardigd
waren uit Nederlands garen. In 1836 werd ook deze beschermende maatregel
afgeschaft. Steun van de zijde van de NHM gaf daarentegen de garens van Hofkes
een zekere mate van bescherming op de markt van leveranciers van de NHM. Het
grootste toeleveringsbedrijf van calicots voor de NHM, de firma G. & H. Salomonson,
kocht bijvoorbeeld in 1842 af en toe iets bij Hofkes ‘teneinde de NHM, die ons dikwijls
daarover aandeed, te vriend te houden’.
Desalniettemin zagen de eigenaren voldoende mogelijkheden voor het machinaal
garenbedrijf. In 1836 besloten zij in ieder geval tot de oprichting van een tweede
spinnerij. De eerste spinnerij werd omgevormd voor de produktie van grovere garens.
Hiervoor maakte de eigenaar en beheerder H.E. Hofkes samen met de Engelsman
Th. Ainsworth - vertegenwoordiger van de NHM te Twente - een reis naar
Groot-Brittannië, waar bij de bekende machinefabriek Sharp, Roberts & Co.
spinmachines werden besteld. Ook werden er nog enkele machines in België besteld
voor de inrichting van de tweede spinnerij. Het grootste deel van het machinepark
voor deze spinnerij werd gevormd door de overname van de mule-jennies van de
spinnerij-afdeling van het voormalige Belgische textielbedrijf De Heyder & Co. te
Leiden. Bij de bouw en de inrichting van de spinnerij traden wederom problemen
op. In november 1836 werd de ruwbouw, waarvan de muren reeds overeind stonden,
door een storm geheel verwoest. Al met al was in augustus 1838 deze tweede
spinnerij nog niet in werking. Een jaar later bevonden de uit Engeland afkomstige
spinmachines zich nog in de haven van Antwerpen. In 1840 waren beide spinnerijen
in werking, juist toen de calicotweverij, de belangrijkste afzetmarkt, een ernstige
crisis doormaakte wegens grote stagnatie van de afzet in Nederlands-Indië. Beide
spinnerijen bleven doorwerken. In 1841 werd zelfs de tweede spinnerij uitgebreid
van 1800 tot 4000 spillen.
In 1843 telden de beide bedrijven 115 werklieden, waaronder 20 kinderen. De
overschakeling op grovere garens werd echter niet voor het hele bedrijf doorgevoerd.
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Vermoedelijk werd een belangrijk deel van de fijnspinnerij-produktie verwerkt in de
eigen, omvangrijke thuisweverij, waarvoor in 1846 1000 à 1200 wevers in dienst
waren. Toen ook de weverij minder goed liep - de gegarandeerde orders van de
NHM liepen terug van 92.800 stuks calicot in 1845 tot 60.200 in 1847 - kwam de
spinnerij in de problemen. In september 1847 werd het werk in beide spinnerijen
stopgezet, waarna de helft van de aanwezige mule-jennies ingericht werd voor de
produktie van grovere garens. In de loop van 1848 werd de arbeid weer hervat.
Voor deze omschakeling schonk de NHM, die nog vorderingen op het bedrijf had en
belang had bij het voortbestaan, een vergoeding van ƒ 15.000 en verstrekte daarnaast
een hypothecaire obligatie van ƒ 56.000.
Bij de deling van de nalatenschap van de ouders L. Hofkes in 1847 verkreeg H.E.
Hofkes de beide spinnerijen waarvan de gezamenlijke waarde op ruim ƒ 50.000
12.
werd gesteld. Dit betrof vermoedelijk slechts de waarde van de onroerende
goederen. De problemen werden steeds duidelijker, ook voor niet-ingewijden. De
burgemeester van Ambt Almelo tekende in het gemeenteverslag over 1849 bij de
spinnerij van Hofkes aan dat deze niet tegen die van Enschede scheen te kunnen
concurreren. Toch bleef het personeelsbestand in de beide bedrijven nog vrij
13.
omvangrijk. In 1853 werkten er 286 arbeiders, het jaar daarop 244.
Eind 1855 moesten beide bedrijfsonderdelen van de fa. Hofkes surséance van
betaling aanvragen. De firmanten, H.E. en E. Hofkes en de Wed. Coster, konden
ondanks het omvangrijke bedrijfskapitaal
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geen accoord bereiken met de voltallige schuldeisers, waarna in 1856 het
faillissement volgde. Een belangrijk struikelblok voor de positieve afwikkeling van
de surséance vormde de financiële waardering van de goederen en andere
onderpanden. Het bedrijfskapitaal werd door de firmanten zelf op ƒ 1.268.000
gewaardeerd, waarvan het grootste deel uit grondstoffen, goederen en uitstaande
vorderingen bestond. De fabrieksgebouwen, waarvan de waarde afhankelijk was
van een eventueel nieuw gebruik, werden door de schuldeisers als slooprijp
14.
beschouwd, evenals de inrichting. De Enschedesche Katoenspinnerij (EKS) nam
in 1857 de gebouwen voor ƒ 37.000 over. Wat er precies met de inventaris is gebeurd
is onduidelijk. De spinnerij te Ambt Almelo werd in 1864 overgenomen door de
Gebrs. Scholten & Co. en na een brand in 1881 niet meer opgebouwd. De vestiging
te Almelo onderging een soortgelijk lot. Deze brandde in 1882 af, wat leidde tot
stopzetting van de bedrijfsactiviteiten. Het is moeilijk uit te maken of de financiële
problemen bij Hofkes nu samenhingen met de weverij of de spinnerij. Vermoedelijk
heeft de teruglopende afzet in beide bedrijfsonderdelen hen de das omgedaan.
Schuldbetalingen van de spinnerij werden voor een belangrijk deel voldaan in de
vorm van weefgoederen. Door de gemengde bedrijfsstructuur, waarbij de
weverij-sector voor een belangrijk deel de tekorten in de spinnerij moest goedmaken,
werd een efficiënte manier van werken in beide bedrijfsonderdelen niet bevorderd.
Uit de literatuur rijst een beeld op van de firmanten Hofkes, met name Herman
Egbert, als (te) dynamische ondernemers. In de overgangsperiode van
fabrikeur/entrepreneur tot industrieel ondernemer toonden zij een grote
ontplooiingsdrift, waarbij echter niet altijd een voldoende zakelijke basis aan hun
activiteiten ten grondslag lag. De oprichting van een stoomkatoenspinnerij lijkt toch
een waagstuk geweest te zijn voor een ondernemersfamilie die weinig ervaring had
met de katoenfabricage, laat staan met het katoenspinnen.
Bij de invoering van technische innovaties liep het bedrijf voorop. De gebruikte
stoommachine was van Cockerill en werkte met een stoomdruk van drie atmosfeer,
hetgeen voor die tijd uiterst modern was. In 1831 richtte Hofkes als eerste een
kunstblekerij op, terwijl zij ook als voorloper in Twente optrad bij de invoering van
de snelspoel. In 1832 behoorde de onderneming tot de eerste die opdrachten van
de NHM voor calicots wist te krijgen. Ook met de invoering van ‘mecanique
weefgetouwen’, in 1846, liep Hofkes voorop in Twente. Die technische voorsprong
moet men evenwel niet overdrijven. Zo waren de mule-jennies die men in 1837 van
De Heyder overnam vermoedelijk al een kleine twintig jaar oud. Tot aan de opheffing
bleef men doorwerken aan de technische verbetering van het bedrijf. Zo werd begin
jaren vijftig nog een stoombesparingssysteem toegepast. Maar, zoals gezegd, was
de bedrijfsleiding bij deze activiteiten en voor haar technische outillage afhankelijk
van de adviezen en de praktische hulp van buiten. De stoommachine was het
ontwerp van Cockerill, de introductie van de snelspoel gebeurde onder leiding van
Ainsworth, die tevens verantwoordelijk was voor de aanleg en inrichting van de
kunstblekerij. Met de stoomweefgetouwen kwamen Engelse instructeurs mee, de
adviezen voor de verbetering van de stoominstallatie waren van de
15.
ingenieur-werktuigkundige H.C. Bosscha uit Deventer. De vele nieuwe activiteiten
gingen uiteindelijk de financiële draagkracht en de organisatorische capaciteiten
van het familiebedrijf te boven.

Het stoomspinbedrijf 1830-1850
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Het spinbedrijf kende in Nederland in het tweede kwart van de negentiende eeuw
geen grote ontwikkeling. Het aantal stoomspinnerijen was in 1850 beperkt tot drie.
De spinnerijen met stoomkracht die in het zuiden en in het westen van het land
gevestigd waren, werden in deze periode allemaal opgeheven.
In 1820 werd al in de spinnerij van J.F. Smits te Eindhoven stoomkracht toegepast,
maar deze is vermoedelijk slechts voor maar een klein deel van de aanwezige
spinapparatuur gebruikt. Bij de stoomspinnerij van J.F. de Bruyn Prince te Haarlem,
die in 1827 werd opgericht, bleef eveneens de toepassing van de stoomkracht
16.
voorbehouden aan een klein deel van het bedrijf.
Een korstondig intermezzo vormde verder de introductie in de jaren dertig, onder
invloed van de Belgische afscheiding, van de stoomspinnerij in twee Hollandse
steden. Dit gebeurde zowel te Leiden, waar de Belgische ondernemer De Heyder
een geïntegreerde textielonderneming vestigde -van spinnen tot bedrukken- als ook
te Haarlem, waar de Gentse textielfabrikant Poelman een mechanische
katoenspinnerij en later ook een weverij onder de naam De Phoenix liet verrijzen.
Dit bedrijf ging in 1835 van start naast het al genoemde bedrijf van J.F. de Bruyn
Prince, dat echter spoedig daarna opgeheven werd. De spinnerij van De Heyder
werd na drie jaar alweer opgedoekt. In 1837 werden de machines verkocht aan de
fa. Hofkes & Co. te Almelo. De Phoenix verging het niet veel beter. Poelman ging
al spoedig aan malversaties ten gronde, waarbij onder meer bleek dat hij in zijn
weefsels Engels garen had verwerkt in plaats van, zoals opgegeven, garen van
eigen fabrikaat. Engels garen importeren kwam hem goedkoper uit, zij het dat in dit
geval de uiteindeliike rekening Poelman duur kwam te staan.
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Briefhoofd van de Enschedesche Katoenspinnerij, circa 1860, met afbeeldingen van alle
drie de bedrijfscomplexen. De eigenaardige, langgestrekte, smalle vorm van de toenmalige
stoomspinnerijen is hier goed te zien. Bij de grote brand van Enschede in 1862 bleef de
vestiging te Lonneker, die een eind buiten de bebouwde kom aan de straatweg naar Hengelo
lag, gespaard. Het linker bedrijfscomplex is de zogeheten ‘grote stoom’, met toentertijd 57
pk, aan de overkant van de weg is de ‘kleine stoom’ afgebeeld, voorzien van een
stoominstallatie van 30 pk. De bedrijven van de Enschedesche Katoenspinnerij bevatten te
zamen het overgrote merendeel van de circa 40.000 stoomspillen die toen in de Twentse
textiel opgesteld stonden.

De spinnerij en weverij veranderden daarna nog twee keer van eigenaar. In 1840
telde de spinnerijafdeling nog 20.000 spillen. In 1842 werd de Haarlemse
textielfabrikant Prévinaire, al eerder mede-eigenaar, alleen-eigenaar, waarbij het
bedrijf direkt sterk werd ingekrompen. In 1843 werd gemeld dat bijna de helft van
de spinmolens - vermoedelijk van een achterhaalde Belgische constructie - buiten
werking was. In 1848 werd ook deze spinnerij opgeheven.
Na de start van Hofkes werden er voor 1850 nog twee stoomspinnerijen in Twente
opgericht. In 1833 werd de naamloze vennootschap de Enschedesche Katoen
Spinnerij (EKS) opgericht, waarbij een aantal Enschedese weeffabrikeurs als
initiatiefnemer optrad. Het startkapitaal werd slechts met moeite bijeen gebracht en
kwam voor een belangrijk deel van buiten de kring van de initiatiefnemers. De
uitvoering van het plan werd bevorderd door de komst van de Britse technicus John
Dixon, die zijn sporen al verdiend had in de fabricage van textielmachines. Het
bedrijfsgebouw kwam vlakbij Enschede te staan, onder de gemeente Lonneker. In
1835 was de bouw gereed en in oktober van dat jaar werden de eerste machines
in bedrijf gesteld. Technisch kende het bedrijf weinig aanloopproblemen, mede
dankzij de ervaring van Dixon. Het bedrijf bepaalde zich aanvankelijk tot middelgrove
inslaggarens. Met uitzondering van de jaren 1840-1842, toen de textielnijverheid
een algemene crisis doormaakte, werd er winst gemaakt. In 1841 schakelde de
bedrijfsleiding -inmiddels zonder Dixon- voor een deel over op de produktie van
grovere garens. De produktie steeg daarna voortdurend. Naast de door zijn vader
geleide spinnerij begon zoon Charles John Dixon in 1838 met een kleine
stoomspinnerij eveneens te Lonneker Dit bedrijf werd echter geen succes en ging
17.
in 1845 over naar de EKS.
Bij de overgang van mechanische spinbedrijven naar grootschalige
stoomspinnerijen speelden de reeds aanwezige spintechnici (de loonspinnersbazen)
geen rol. Het ontbrak hun aan kennis en kapitaal, terwijl bovendien hun afhankelijke
positie jegens hun grondstofleverancier annex afnemer hen niet stimuleerde of kans
gaf tot een zelfstandige investeringspolitiek. De spinmeester Hendrik Bekker te
Gemert is eigenlijk de enige geweest die, voor zover bekend, op eigen initiatief en
op basis van eigen kennis een stoominstallatie aan zijn bedrijf verbond. Dat was in
1829. Het bescheiden vermogen van 4 pk wijst er op dat het hier ging om een zeer
beperkte inzet van stoomkracht, waarschijnlijk ter vervanging van een
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paardenmolengang. Het bedrijf vertoonde verder alle kenmerken van de
gemechaniseerde handspinbedrijven uit die periode. Voor de financiering en
opdrachten was men geheel afhankelijk van derden, terwijl de uitrusting, gezien het
grote aantal, meest jeugdige, arbeidskrachten, zeer eenvoudig zal zijn geweest.
Tot het midden van de eeuw was de introductie van stoomkracht in de Nederlandse
spinnerijen dus weinig succcesvol verlopen. Daarentegen slaagde in de jaren dertig
de oprichting van spinlokalen in Oost-Nederland op meerdere plaatsen wel. In 1834
richtten zowel Anton Bierman, afkomstig uit Bocholt, en Johan Heinrich Felderhoff,
18.
afkomstig uit Scharenbeck, in Eibergen katoenspinnerijen op.
De uitrusting bestond uit eenvoudige imitaties van de Britse mule-spinmachines.
Verder was er rond 1846 in Enschede zelfs nog een twintigtal spinnersbazen die in
19.
hun spinlokalen gebruik maakten van hondentrekkracht.
De afschaffing van de invoerheffing op garens in 1830 luidde echter het einde in
van het spinbedrijf
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in Zuidoost-Brabant. Het grootste bedrijf hield zich nog tot 1854 staande door zich
op beperkte schaal bezig te houden met de vervaardiging van lampekatoen.

Belemmeringen en mogelijkheden: een prospectus uit de jaren vijftig
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden dat de met stoomkracht werkende
katoenspinnerij in de eerste decennia na 1830 geen echt voorspoedige groei kende
en beperkt in omvang bleef. Diverse pogingen faalden en ook de gelukte initiatieven
kenden een nogal wisselvallig bestaan. De handspinnerij was nog tot 1840, qua
spillen, in de meerderheid, hoewel in de jaren daarna deze sector van de spinnerij
snel in belang afnam.
Rond het midden van de negentiende eeuw produceerden de katoenspinnerijen,
inclusief de handspinnerijen, circa 2,3 miljoen kilo garens tegenover een import van
4,5 miljoen kilo uit Engeland. De binnenlandse spinnerijen wisten dus slechts
ongeveer een derde van de landelijke behoefte te dekken. Er was een grotere
binnenlandse afzet voor de Twentse spinnerijen denkbaar, maar zij konden op deze
markt kennelijk niet het buitenland overvleugelen. Dat veranderde in de tweede helft
van de eeuw. We zullen hieronder een aantal factoren behandelen die van invloed
zijn geweest op deze ontwikkeling. Daarbij kan een prospectus, die midden jaren
vijftig investeerders probeerde te interesseren voor de oprichting van een machinale
katoenspinnerij in Rotterdam,

Tabel 2.3: exploitatielasten, opbrengsten en winst van een
stoomspinnerij met een produktie van circa 600.000 kilo garen per jaar,
omstreeks 1855 (exclusief de grondstof ruwe katoen), in guldens

Steenkolen

Manchester
7.500

Rotterdam
7.900

Enschede
12.500

Arbeidslonen

75.400

61.900

48.400

Verdere
personeelslasten

10.000

10.000

10.000

Afschrijving

22.000

22.000

22.000

Rente kapitaal (5%) 20.000

20.000

20.000

Algemene
bedrijfskosten

12.700

12.700

12.700

Totaal

147.600

134.500

125.600

Geschatte
175.500
opbrengst
(Minimaal, minus de
ruwe katoen)

175.500

175.500

Winst

41.000

49.900

27.900
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van dienst zijn. In de prospectus wordt een kostenvergelijking gemaakt tussen
drie (mogelijke) vestigingsplaatsen: Manchester, Rotterdam en Enschede. Ter
vergelijking is bij de bespreking van de cijfers ook nog gebruik gemaakt van een
soortgelijke, zij het veel minder uitvoerige, prospectus gepubliceerd in 1861. Hierin
20.
werd de opzet van een katoenspinnerij in oprichting te Almelo toegelicht.
In alle gevallen ging het om een rendabele investering, wat kenmerkend is voor
de winstmogelijkheden die de mechanische katoenspinnerij volgens de prospectus
bood. Het meest opmerkelijke is dat deze bedrijfstak de beste vooruitzichten had
in Enschede. Enschede was, vanuit de winstmogelijkheden bezien, verre te
prefereren boven Manchester en Rotterdam. Het zal duidelijk zijn dat de prospectus
met zijn speciale bedoelingen een beeld schetst dat door tijdsomstandigheden en
door de doelstellingen beperkt is. We zullen de verschillende produktiefaktoren de
revue laten passeren.

Kapitaal en machines
De oprichting van een stoomspinnerij vergde grote kapitalen. De prospectus bevatte
een opgave van de kosten van het gebouw en de machinale inrichting. Gebouw en
stoommachine van 80 pk werden gesteld op ƒ 60.000 respectievelijk ƒ 28.000, de
voorspinmachines en de eigenlijke spinapparatuur werden becijferd op ƒ 116.000,
terwijl een sterkinrichting nog eens ƒ 16.000 vroeg, totaal dus ƒ 220.000. We moeten
hierbij wel bedenken dat het om een vrij omvangrijke inrichting gaat, bedoeld als
single-spinnerij om op de commerciële garenmarkt te kunnen concurreren. In de
prospectus over een katoenspinnerij te Almelo kwam men tot een vergelijkbaar
totaalbedrag, maar hierbij was voor de stoominstallatie (stoommachine van eveneens
80 pk inclusief twee stoomketels, benevens pilaren, drijfwerk en verwarmingspijpen)
een post van ƒ 46.750 begroot. In deze opzet ontbrak een sterkerij. Volgens de
Almelose prospectus vereiste een stoomspinnerij voor 250 getouwen het tweevoudige
aan investeringen van een weefinrichting.
Een aantal Nederlandse (textiel)ondernemers was vermoedelijk wel in staat om
dergelijke bedragen te verschaffen of te verkrijgen. We hebben al gezien dat Hofkes
tegen een lage rente ruime voorschotten kreeg voor zijn spinnerij. Ook de andere
twee stoomspinnerijen die na Hofkes in Twente kwamen, hadden te maken met
financiële strubbelingen, maar zij slaagden er beide in om met behulp van vreemd
kapitaal de basis te leggen voor hun onderneming. De EKS had bij de oprichting
problemen om de intekening van het startkapitaal van ƒ 150.000 vol te krijgen, maar
ook hier bood de NHM een oplossing door deelname in het maat-
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Gezicht op een deel van het fabriekscomplex, het zogeheten Paradijs, van de firma J.Th.
Smits te Eindhoven. Schilderij, na 1820, toegeschreven aan J.A. Knip. In een landelijke
omgeving, goed geschikt voor bleek- en droogvelden, was hier eind achttiende eeuw rond
een landhuis een textielonderneming tot stand gekomen. Begin negentiende eeuw werd
rond een nabijgelegen watermolen een tweede vestiging opgericht en zo ontstond aan twee
kleine stromen een moderne geïntegreerde textielonderneming. Het hier afgebeelde complex
omvatte een verfhuis (vermoedelijk links, met de droogrekken met strengen garens ernaast),
een drogerij, een wolwasserij en verder een garenpakhuis en een kunstblekerij. Tot slot was
er een katoenspinnerij, waar in 1820 een stoominstallatie van 4 pk werd geplaatst. De
spinnerij werd na 1832 echter voornamelijk door een waterrad aangedreven. De
stoommachine werd alleen nog gebruikt bij lage waterstand of strenge vorst.
G.K. van Hogendorp bezocht de onderneming in 1818, vlak na de voltooiing van het tweede
complex, Den Bouw, en toonde zich enthousiast. ‘Op deze wijze heeft alles het vrolijkste
aanzien en de luchtigheid wordt zodanig bevorderd, dat ik nergens gezonder werkvolk in
eenige fabrijken gevonden heb’.
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schappelijk kapitaal via een lening van ƒ 39.000 (tegen 2½% rente). Ook het fonds
voor de Nationale Nijverheid sprong bij en nam voor ruim ƒ 20.000 aandelen. Verder
nam koning Willem I zes, later acht en uiteindelijk - in 1841 - zestien aandelen, ter
waarde van ƒ 16.000. De koning was ook geïnteresseerd in de fa. Charles John
Dixon & Co., waarbij hij ƒ 8.000 van het totale kapitaal van ƒ 44.000 voor zijn rekening
nam. Bovendien beschikten de Twentse weefondernemers over zoveel kapitaal dat
na enkele jaren vrijwel het gehele aandelenkapitaal van de grote stoom(spinnerij)
en de kleine stoom(spinnerij) te Enschede in hun kring terecht kwam. Een idee van
de vermogens in deze groep geeft de kapitaalkracht van de Salomonsons, die in
1827 geschat werd op ƒ 300.000. H. en G. Salomonson kochten bijvoorbeeld in
21.
1830 samen met G.J. van Heek voor ƒ 75.000 het Huis te Almelo. Twee
geïntegreerde bedrijven die kort na 1850 eigen stoomspinnerijen oprichtten, konden
voor de financiering vermoedelijk voor een deel putten uit de reserves, opgebouwd
in hun reeds bestaande textielactiviteiten. Voor de nieuw opgerichte gecombineerde
bedrijven was een omvangrijk kapitaal vereist, respectievelijk ƒ 800.000, later ƒ 1
miljoen, en ƒ 500.000. Deze ondernemingen werden gefinancierd door een
uitgebreide groep geldschieters en ondernemers uit Amsterdam. Voor zowel de
Veenendaalse als de Twentse ondernemingen gold dat een belangrijk deel van het
kapitaal afkomstig was uit het westen des lands, zoals in de spinnerij van Gelderman,
Stork & Eekhout (1860) en de N.V. Nederlandsche Katoenspinnerij (1865). Bij de
financiële reorganisatie van dit laatste bedrijf, in 1870, kwam geen van de aandelen
in Twente terecht. De 61 geplaatste aandelen en prioriteitsaandelen, ter waarde
van ƒ 286.700, waren verdeeld over een 25 aandeelhouders, waarvan een groot
deel afkomstig uit de familiekring van een van de oprichters en toenmalige directeur,
R.A. de Monchy.
De investeringen die de zelfstandige spinnerijen vereisten, gingen de financiële
draagkracht van de individuele fabrikanten te boven. Reden waarom de meeste van
deze bedrijven als compagnonschap werden opgericht, in de vorm van een
vennootschap op aandelen. Daarbij werd ook een beroep op kapitaal buiten Twente
gedaan. De vier initiatiefnemers van de stoomspinnerij te Almelo hadden slechts
70 van de 400 aandelen in Twente geplaatst, toen zij hun prospectus uitgaven. De
bankiersfirma Leembrugge, Guepin & Muysken te Amsterdam werd ingeschakeld
bij de plaatsing van de resterende aandelen. Het intiatief mislukte blijkbaar, daar de
aangekochte gronden overgingen naar de fa. J.J. Engberts & Co. Deze bracht in
januari 1863 de spinnerij in werking, die in het eerste jaar al 120 werklieden telde.
De NHM speelde in deze periode geen financiële rol van betekenis meer. Haar
actieve bemoeienis met de textielnijverheid nam drastisch af en het belang van de
bevordering van stoomspinnerijen als onderdeel van een soort innovatief
speerpuntbeleid verdween. Het laatst trad zij op als geldschieter bij de oprichting
van de eerste stoomspinnerij door een weeffabrikant, Jannink te Enschede, in 1852.
Wat de machinerieën betreft waren de Nederlandse bedrijven voor de specifieke
spinapparatuur vrijwel geheel afhankelijk van het buitenland, een situatie die
gedurende de negentiende eeuw niet veranderde. Hofkes was, qua technische
outillage, vooral georiënteerd op België al haalde hij ook apparatuur uit Frankrijk en
Engeland. De Dixons verloochenden hun vaderland niet en haalden hun materiaal
vooral uit Groot-Brittannië, hoewel de eerste spinmachines, kaarden en andere
spinapparatuur eveneens uit Gent afkomstig waren.
Het importeren van machines ging in aanvang niet alleen met veel moeite en
omwegen gepaard, maar ook met grote extra kosten. De kosten van een
stoominstallatie te Twente waren omstreeks 1840 zo'n 50 tot 80% hoger dan in
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Engeland; textielmachines circa 75%. De hogere inrichtingskosten werden echter
voor een deel gecompenseerd door de lagere grondprijzen en bouwkosten.
Bovendien kon de Nederlandse machinenijverheid al vrij spoedig in een deel van
de behoefte aan reparaties en onderhoud van de stoominstallatie voorzien. In een
toenemend aantal gevallen leverde zij ketels en stoommachines aan Nederlandse
textielbedrijven en installeerde, niet te vergeten, het drijfwerk en de pijpleidingen.
Zo kocht Hofkes in 1843 een stoommachine van 20 pk van het Deventer bedrijf
Nederburgh, Nering Bögel en Co. Ook Van Vlissingen en andere Nederlandse
machinefabrieken leverden voor het midden van de eeuw reeds aan de Twentse
22.
textielnijverheid. De vrachtkosten voor de machinerieën zullen niet onbelangrijk
geweest zijn, terwijl ook de verpakking, met name voor verzending overzee, extra
kosten met zich mee bracht. Rond 1860 werden in de Almelose prospectus deze
posten op respectievelijk 5% en 10% gesteld. Voor de aankoopprijs van de
textielmachines werd toen uitgegaan van de gewone, in Groot-Brittannië geldende,
kostprijs.
De geografische afstand tot de leveranciers van machines was lange tijd nadelig.
Men kampte met lange levertijden, want niet alleen het vervoer overzee maar ook
het transport over land was, zeker voor de komst van de spoorwegen, een langdurige
en bovendien kostbare affaire.
Verder moest vaak een beroep gedaan worden op buitenlandse monteurs bij het
opstellen van de machines. De nieuwe stoommachine van Britse make-

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

37
lij voor de kunstblekerij van de Erven C. Kuyper te Goor, arriveerde eind oktober
1846 in Zwolle, ging per boot naar Deventer en werd vanuit Deventer met drie
wagens naar het bedrijf getransporteerd. Een halfjaar later was het stoomwerktuig
nog steeds niet op gang gebracht. De maker, Mathers uit Salford, kwam daarop
speciaal naar Goor om advies te geven.
Veel uitgebreide stoometablissementen op het Europese vasteland waren
aanvankelijk voorzien van eigen reparatiewerkplaatsen. Bij de hiervoor genoemde
kunstblekerij te Goor was er in 1844 een uitgebreide werkplaats voor de ‘millwright’
en een smederij bij de machinekamer. De onder dezelfde leiding staande
kettingsterkerij te Nijverdal, waaraan overigens ook een - zij het veel kleinere reparatie-inrichting verbonden was, kon in een voorkomend geval van ernstige
machinebreuk, een beroep doen op deze inrichting. Aan grotere bedrijven waren
soms nog uitgebreidere machinewerkplaatsen verbonden. De reparatiewerkplaats
van de EKS beschikte bijvoorbeeld over een platform om raderen te snijden, waarvan
de waarde in 1843 op ruim ƒ 3.300 werd getaxeerd, ongeveer de waarde van twee
23.
voorspinmachines.
Met de stoomspinnerij kwam ook de technische kennis voor een belangrijk deel
uit het buitenland, vooral uit Groot-Brittannië. In Twente werden complete spinnerijen
opgericht die geheel op Britse leest geschoeid waren. De eerste zogenaamde
Lancashire-spinnerij te Twente, opgericht in 1884 door de firma Gelderman, was
24.
bijvoorbeeld een ontwerp van het architectenbureau Stott te Manchester.
Wel werden de stoominstallaties, maar ook onderdelen van de fabrieksinrichting
als kolommen en pilaren en een beperkt aantal machinerieën van Nederlandse
leveranciers betrokken.

Grondstoffen: steenkool, turf en ruwe katoen
Een handicap die de Nederlandse katoenspinnerijen moesten overwinnen waren
de, vergeleken bij het buitenland, dure grondstoffen en brandstoffen. Hierbij
verkeerde Twente in een ongunstige situatie ten opzichte van bijvoorbeeld Rotterdam,
en zeker ten opzichte van Manchester. Dit gold ook voor de aanvoer van ruwe
katoen en de afvoer van garens. De transportkosten varieerden nogal in het
binnenland en konden als gevolg van infrastructurele ontwikkelingen soms sterk
veranderen. De infrastructuur in Twente was tot circa 1860 een niet onbelangrijke
hinderpaal in het tempo en de geografische spreiding van de mechanisering van
de katoennijverheid. Omstreeks 1830 werd een net van straatwegen gerealiseerd
tussen de belangrijkste plaatsen in Twente en de havensteden Zwolle en Deventer.
Het ging hier nog altijd om onverharde wegen die bovendien talrijke tolposten kenden
die geld en oponthoud kostten. De vaarwegen boden niet veel meer mogelijkheden.
Slechte bevaarbaarheid en periodieke onbevaarbaarheid als gevolg van vorst en
andere weersomstandigheden waren regel. De scheepjes kenden bovendien een
geringe laadcapaciteit en het vervoer verliep traag. Verder waren de meest inlands
gelegen plaatsen als Enschede en Oldenzaal niet per schip bereikbaar. In de jaren
dertig trad mede onder invloed van de verbetering van het landwegennet een daling
op van de transportkosten. Maar nog altijd liepen de kosten sterk op bij wegvervoer
over grotere afstanden. In het midden van de jaren dertig betaalden Enschedese
ondernemers per ton gemiddeld zo'n 18 gulden aan transportkosten voor vrachten
vanuit Zwolle tegen 8 gulden voor hun collega's in Nijverdal.
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De prijs van de steenkool was een ander punt. In een aantal streken, waaronder
Enschede en omgeving, bedroegen in 1838 de transportkosten het drievoudige van
de aankoopprijs van steenkool. Volgens een prijsvraag, in die periode uitgeschreven
door de Maatschappij van Nijverheid, betaalden Engelse fabrikanten 70 tot 75%
25.
minder voor steenkool dan hun Nederlandse collega's. Een aantal Nederlandse
gebruikers van stoomketels voorzag voor een deel in hun brandstofbehoefte door
middel van turf. Deze kon vaak uit de min of meer directe omgeving betrokken
worden. Ook Hofkes richtte zijn eerste stoommachine in op het stoken met turf. Zo
was er een aparte turfloods bij het bedrijf aanwezig. Ook de twee stoomketels der
Goorsche stoomblekerij die daar in de jaren veertig werden geïnstalleerd werden
met turf gestookt. Turf bracht echter weer extra kosten met zich mee omdat er veel
bergruimte vereist was. Bovendien moest in de regel 3 à 4 keer zoveel op het vuur
gelegd worden als bij het stoken van steenkool om dezelfde verbrandingswarmte
26.
te bereiken.
De katoenprijzen lagen in Nederland hoger dan in Engeland. De Nederlandse
textielhandelaar Muller berekent voor 1855 het prijsverschil voor een ruwe baal
katoen op 8%. Dit prijsverschil op de inkoop van de ruwe grondstof is in de tweede
helft van de negentiende eeuw vermoedelijk geringer geworden. Bovendien stond
daar een zekere compensatie op de afzetmarkt tegenover, omdat de binnenlandse
afnemers van het gereed produkt een prijsvoordeel ten opzichte van het Britse garen
geboden kon worden. Men bespaarde op het commissieloon (de Engelse
garenhandel verliep vrijwel geheel via handelshuizen), op vracht, verzekering,
invoerrecht en handelingskosten in de plaats van invoer, hetgeen ruim 5 tot 7%
extra kosten met zich meebracht. Na 1860 verbeterde de verkeerssituatie in Twente
en ook elders in het binnenland van Nederland over het algemeen sterk door de
uitbreiding en verbete-
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De voorbereidingsafdeling van de spinnerij van de firma Gebr. van Heek, Enschede, circa
1895. De spinnerijen van de geïntegreerde ondernemingen waren in het algemeen geringer
van omvang dan de zogeheten single-spinnerijen. De voorbereidingsafdeling was dan ook
niet heel groot qua omvang en telde een beperkt aantal machinerieën. Hier de slagmachines,
waar de uit geperste balen afkomstige ruwe katoenmassa in lappen of vliezen van 1 m
breedte wordt uiteen geslagen. De pluizige katoenmassa wordt daarbij door walsen gevoerd,
waarvan de centrale as zo'n 1000 omwentelingen per minuut maakt. Het vlies wordt dan op
een wikkelwals opgevangen ter verdere bewerking.

ring van de wegenstructuur en vooral door de vorming van een spoorwegnet. Het
verschil in prijs van steenkool en andere grondstoffen is echter in de hele negentiende
eeuw niet van doorslaggevend belang geweest. De steenkool maakte bijvoorbeeld
slechts 5 à 10% van de exploitatiekosten uit.

Arbeidslonen en arbeidsproduktiviteit
Tegenover hogere grondstofkosten stond het lage loonpeil in Nederland. In het
westen van het land lag het loonpeil een stuk hoger dan in Twente, een van de
redenen voor de mislukking van het stoomspinbedrijf aldaar. De verschillen in
loonsom tussen Twente en Manchester zijn imponerend. De Almelose prospectus
stelt, zondere verdere specificatie of toelichting, dat de arbeidslonen in Manchester
minstens het dubbele bedragen van die in Almelo. De Rotterdamse prospectus komt
bij haar vergelijking tussen Manchester en Enschede van de lonen van de gewone
werklieden iets meer dan 50% hoger uit voor de Engelse vestigingsplaats. Of deze
grote verschillen in de loop van de negentiende eeuw zijn toe- of afgenomen is
moeilijk te zeggen. De Engelse lonen voor grofspinners bedroegen rond 1840
omgerekend ca. ƒ 15 per week. De daglonen voor mannelijke werklieden in de eerste
27.
Nederlandse stoomspinnerijen lagen tussen de 40 cent en de gulden. Dat is
aanmerkelijk minder. In de jaren veertig is dat verschil mogelijk nog groter geworden
omdat toen in Engeland mede door de totstandkoming van de sociale wetgeving,
zoals regelingen voor overuren en een verbod op kinderarbeid, het gemiddelde
loonpeil steeg. Maar de opsteller van de prospectus is in tweëerlei opzicht erg
optimistisch. Hij gaat ervan uit dat de katoenspinnerij in Nederland dezelfde
arbeidsproduktiviteit en dezelfde kwaliteit garens kon leveren als in Engeland.
Manchester had geoefende arbeiders als gevolg van een lange traditie in het
machinaal katoenspinnen, kende een grote specialisatie en leverde kwalitatief goede
garens. Een vergelijking van de arbeidsproduktiviteit is echter moeilijk te maken,
omdat omvang van produktie of grondstofgebruik samenhangt met de kwaliteit en
hoedanigheid van het eindprodukt. Desalniettemin lijkt Nederland, qua loonkosten,
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veruit te preferen boven Engeland, zij het dat de loonkosten slechts zo'n 10% van
de totale bedrijfskosten omvatten.
De Nederlandse spinnerijen maakten destijds nog veelvuldig gebruik van jeugdige
arbeidskrachten. Zo werkten bij de spinnerij van Gelderman, Stork & Eekhout te
Oldenzaal in 1863 58 kinderen van 12 tot 17 jaar. Rond 1840 bestond ⅓ van het
totale personeel van de EKS uit kinderen onder de 16 jaar. Bij de spinnerij van
Gelderman bestond in 1881 43% van het totale personeelsbestand uit kinderen van
zestien jaar of jonger. In Veenendaal tenslotte overtrof in 1865 het aantal jeugdige
arbeidskrachten zelfs het aantal volwassenen.
Anderzijds vormde de afhankelijkheid van buitenlandse specialisten, zeker in de
beginperiode, een handicap voor Nederland. Omdat deze vakkrachten duur betaald
moesten worden, werd het relatieve loonkostenvoordeel voor een deel weer teniet
gedaan. Functies zoals directeur, machinist, kras- en spinmeester, baas over de
voorspinafdeling en de eigenlijke spinnerij, waren aanvankelijk vrijwel uitsluitend in
buitenlandse handen. De Britse krasmeester van de EKS ontving in 1841 een
jaarsalaris van ƒ 1.150, bijna evenveel als de toen nieuw benoemde directeur. De
Rotterdamse prospectus ging uit van een jaarsalaris van ƒ 2.000 voor de mechanicus,
ƒ 1.600 voor een directeur, terwijl de spin- en de krasmeester elk ƒ 1.200 zouden
moeten toucheren.
De afhankelijkheid van buitenlandse technici bleek schrijnend toen de
commissarissen van de EKS in 1835 gedwongen waren de directeur, John Dixon,
binnen veertien dagen na zijn ontslag weer in dienst te nemen bij gebrek aan een
geschikte opvolger. Dixon bedong daarbij een aanzienlijk beter contract dan hij
voorheen had. Zo kreeg hij naast een vast jaarsalaris van ƒ 1.500 en vrije woning,
ook nog een bonusregeling met recht op 30% van de zuivere
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winst. Bij het overlijden van Dixon had de familie het recht voor een opvolger te
28.
zorgen, onder goedkeuring van de commissarissen.
Verder was er het probleem van de aanvankelijk geringe geoefendheid van de
binnenlandse spinnerijarbeiders en hun relatieve onbekendheid met het
fabriekssysteem. De lonen in de stoomspinnerijen lagen omstreeks 1840 overigens
een stuk hoger dan in de handbedrijven, maar of er arbeiders van de
spinmanufactuurbedrijfjes overgegaan zijn naar de stoomspinnerijen is niet bekend.
Deze afhankelijkheid van buitenlandse vakkrachten nam in de loop der tijd af,
terwijl de bekwaamheid van de Nederlandse spinners vrij snel toenam. Zo wist de
EKS in de jaren veertig haar produktiecapaciteit met hetzelfde personeelsaantal op
te voeren mede als gevolg van de toenemende handigheid van het personeel. Begin
1836 werd in de jaarvergadering van de aandeelhouders der EKS nog geklaagd over
‘onkundige werklieden’, in de volgende vergadering kwamen de eerste resultaten
van het eigen leerlingenstelsel ter sprake. Dit leverde vooralsnog een schadepost
op door ‘de onvolkomenheid van het door hun gesponnen wordende katoen’. De
directeur nam deze verliezen in eerste instantie op de koop toe. Hij gaf er de voorkeur
aan ‘inboorlingen te vormen en daardoor de inrigting op den duur minder kostbaar
en tevens voordeliger voor de Stad Enschede te maken’. Het verslag merkt verder
op dat volgens dezelfde directeur ‘hij altijd meer ondergeschiktheid ondervindt van
29.
de inlandsche werklieden dan van den vreemde’.
In hoeverre de Twentse stoomspinnerijen al of niet het voordeel van
schaalvergroting deelden is moeilijk te zeggen. De omvang van de EKS en Hofkes
lag in 1841 duidelijk boven de gemiddelde grootte van de grofspinnerijen in
Lancashire. (177 respectievelijk 132 werklieden versus 110 werklieden). Wat
stoomvermogen betreft, lagen zij echter wel achter. Het gemiddelde stoomvermogen
per werknemer bedroeg in de Lancashirse grofspinnerijen 0,25 pk, terwijl dat bij
Hofkes en de EKS in dezelfde periode ca. 0,15 pk bedroeg.
Ook door verbetering van het machinepark konden rendementsverbeteringen
bereikt worden. De EKS bijvoorbeeld voerde in de jaren vijftig grotere mules en, als
eerste, selfactors in. De Nederlandse spinnerijen liepen in technisch opzicht voor
wat de grovere garens betreft aan het einde negentiende eeuw niet achter op het
buitenland. Voor de fijnere soorten bleef de weverijsector aangewezen op import.
De ondernemers zelf trokken in de tweede helft van de negentiende eeuw meer
dan voorheen naar het buitenland om daar de theoretische en praktische ervaring
op te doen. Naast zakenman werden zij ook technicus, in ieder geval maakte dit
een deel uit van hun opleiding. De Rotterdamse katoenhandelaar

Interieur kraskamer stoomspinnerij Noorderhagen van de fa. Van Heek & Co. te Enschede,
circa 1895. Deze onderneming was eind 19e eeuw de grootste textielonderneming in
Nederland. Haar spinnerijen onwatten in 1895 42.000 spillen.
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Het in kaardmachines gezuiverde katoenvlies komt als een samengevoegde band of lont in
een langzaam ronddraaiende blikken trechterbus terecht. Vrouwelijke arbeidskrachten breken
de lonten af als de bussen vol zijn om deze door lege te vervangen.

H. Muller schreef over de toestand rond het midden van de negentiende eeuw nog:
‘Eene wetenschappelijke industriële opleiding onzer fabrikanten behoort tot de
uitzonderingen’. Maar dit veranderde. Zo waren in de periode 1859-1880 een
vijfentwintigtal zonen van Twentse textielondernemers ingeschreven aan de
30.
Technische Hochschule te Hannover. Daarnaast volgden enkelen van hen
onderwijs aan de verschillende gespecialiseerde textielonderwijsinstellingen in het
buitenland. Voor de leerschool der praktijk was Groot-Brittannië het belangrijkst. In
de Britse textielbedrijven was na 1850 voortdurend een aantal Twentse ondernemers
aanwezig. Zo schreef een van hen, G.J. van Heek, in 1858 uit Engeland dat er ‘een
geheele compagnie Twentenaren’ in de buurt was. Zes met name genoemde
Twentse textielfabrikantenzonen waren op weverijen en spinnerijen te Manchester
31.
en omgeving werkzaam. Verder ontstond in Twente, maar ook daarbuiten, een
technisch netwerk. Er kwamen machinefabrieken, reparatiewerkplaatsen en
technische agenturen beschikbaar. Ook kwamen er eigen opleidingsinstellingen,
zoals de fabrieksscholen en de Industrie- en Handelsschool uit de jaren zestig.
32.
Middelbaar en hoger technisch opgeleiden werden belangrijker.
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De katoenspinnerij 1850-1890
De gunstige vooruitzichten die Twente volgens de voornoemde prospectus bood
voor de stichting van nieuwe spinnerijen, werden niet geloochenstraft. De
binnenlandse katoenfabrikeurs waren zoals gezegd voor hun garens in het midden
van de eeuw voor het overgrote deel op het buitenland aangewezen. Problemen
met de aanvoer hiervan, maar ook een betere technische- en verkeersinfrastructuur
leidden kort na 1850 tot de oprichting van nieuwe stoomspinnerijen in Twente. In
de jaren vijftig voegden diverse Enschedese katoenfabrikanten een stoomspinnerij
toe aan hun handweefonderneming. In 1859 waren er reeds 7 stoomspinnerijen te
Enschede met een geïnstalleerd vermogen van 162 pk en in het totaal 22.600 spillen.
Daarnaast bestonden er nog altijd 6 kleine spinnerijen met handmachines, die naar schatting - gezamenlijk een 2.400 spillen telden. De zelfstandige spinnerij
beperkte zich in die periode tot een enkel bedrijf. De EKS nam in 1856 de failliete
boedel van Hofkes te Almelo over. Daarnaast richtte zij in 1850 een
filiaalonderneming te Gronau op, even over de Duits-Nederlandse grens. Na 1860
werden er weer enkele nieuwe singlespinnerijen (ondernemingen die zich uitsluitend
bezighouden met het spinbedrijf) opgericht, maar het gecombineerde spin- en
weefbedrijf bleef overheersend.
Buiten Twente ontstonden er nog twee grote geïntegreerde bedrijven, terwijl ook
enkele weefondernemingen in de Achterhoek een stoomspinnerij aan hun bedrijf
verbonden. Het grootste bedrijf, de Veenendaalsche Stoomweverij, werd binnen
een jaar na de oprichting, in 1861, reeds uitgebreid met een stoomspinnerij.
Daarnaast ontstond er een soortgelijk, kleiner, bedrijf te Hilversum, opgericht in
1867. Deze twee bedrijven telden in 1870 38.000 respectievelijk 24.000 spillen. De
spinnerij-afdeling te Hilversum werd echter na een brand in 1884 niet meer
heropgericht. De firma Heinrich Driessen te Aalten, in de Achterhoek, vlakbij de
Duitse grens, richtte in 1849 een stoomspinnerij op, maar deze werd na tien jaar
reeds opgeheven, mede omdat de technisch leider, een van de firmanten, zijn
interesses had verlegd. Ondertussen had een dorps- en familiegenoot een eigen
stoomspinnerij tot stand gebracht - de fa. Gebr. Driessen - die van 1855 tot 1896
bleef bestaan. Het ging hierbij om een relatief klein bedrijf met 4.000 spillen, waar
omstreeks 1890 vijftig personen werkzaam waren.
Tot slot ontstond er binnen de Roermondse textielnijverheid, die omstreeks het
midden van de negentiende eeuw een grote opbloei kende, ook het mechanisch
spinbedrijf. De spinnerijen zouden er echter niet lang blijven bestaan. Omstreeks
1890 was de katoenspinnerij van de firma Ph. Claus de enig overgeblevene, met
een zestigtal werklieden. Maar vrij spoedig daarna is ook dit bedrijf opgeheven. Zo
was aan het einde van de negentiende eeuw het machinaal spinnen buiten Twente
beperkt tot Veenendaal.
33.

Tabel 2.4: spillen in de Nederlandse stoomkatoenspinnerijen, 1861-1891
Jaar
1861

Aantal spillen (x 1000)
55,8

1871

229,6

1881

212,2

1891

264,7

Bron: De Jonge, Industrialisatie, 104
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Twente was gedurende de gehele tweede helft van de negentiende eeuw de
34.
belangrijkste regio van de stoomspinnerij. Het aantal spillen nam in de jaren zestig
fors toe: van 41.100 in 1861 tot 128.900 in 1866 en 173.550 in 1873. Ook het aantal
werknemers in de spinnerijsector nam snel toe: 734 in 1861, en bijna het dubbele
in 1866: 1435. In Twente kwam het zwaartepunt van de spinnerijcapaciteit steeds
meer in Enschede.
Daarbij steeg de produktiviteit door de invoering van nieuwe machines. Eerst
waren dat de self-actors, later vonden ook de ringspinmachines op grote schaal
ingang in de Nederlandse spinnerijen, maar dit alles ging in een langzaam tempo.
Van de zes nieuwe spinnerijen die tussen 1850 en 1860 werden opgericht, waren
er maar twee uitgerust met self-actors. Bij de NKS, opgericht in 1865, werden
35.
bijvoorbeeld pas in 1877 de eerste tien self-actors ingevoerd. Verder bleven oudere
typen selfs-actor tientallen jaren in bedrijf. De stijging van de produktiviteit kan
worden afgelezen uit tabel 2.5.
36.

Tabel 2.5: produktiviteit per spil (kg/jaar)
Naam onderneming

Jaar
1839

Opbrengst
18.5

Hofkes

1847

15

Enschedese spinnerijen

1866/67

17

Twentse spinnerijen

1867

24,7

Enschedese spinnerijen

1871

32,4

EKS

De produktiviteit bleef vermoedelijk vanaf de introductie van de stoomspinnerij in
de jaren dertig over een periode van bijna 25 jaar vrijwel ongewijzigd maar steeg
37.
daarna snel.
Ook het gemiddeld aantal arbeiders per spinmachine nam af door de invoering
van grotere spinmachi-
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nes die tevens minder toezicht vereisten. In 1867 waren op 1.000 spillen 18,5
arbeiders werkzaam, in 1873 was dit reeds gedaald tot 8,9 arbeiders.
In de jaren 1870-1890 vond een verdere uitbouw plaats, wat vooral inhield dat
bestaande spinnerijen hun capaciteit verder vergrootten. Het gemiddeld aantal
spillen per onderneming steeg te Twente van zo'n 10.000 omstreeks 1870 tot bijna
20.000 in 1890.
Een voorbeeld van de geslaagde groei van een van de nieuw opgerichte
spinnerijen in de tweede helft van de negentiende eeuw vormt de Nederlandsche
38.
Katoenspinnerij (NKS) te Hengelo. In kringen van Amsterdamse en Rotterdamse
handelshuizen die zaken deden met de Twentse fabrikanten, begon rond het midden
van de eeuw steeds meer belangstelling te komen voor de
ontwikkelingsmogelijkheden van de textielindustrie in Nederland. De al uitgebreid
behandelde prospectus is hiervan een uiting. Hoewel de initiatiefnemers aanvankelijk
uitgingen van een mogelijke vestiging in het westen des lands, werd Enschede ook
nadrukkelijk in de beschouwingen meegenomen.
Een zoon van een van de belangstellenden in Rotterdamse (textiel)handelskringen,
Hendrik Veder, was de eerste bedrijfsleider van de in 1863 opgerichte spinnerij van
Stork, Gelderman & Eekhout te Oldenzaal, waarin ook de Rotterdamse koopman
C.J. Thooft deelgenoot was. Hij wees zijn Rotterdamse kennissen op een gunstig
gelegen terrein aan de in 1862 gereedgekomen spoorweg Almelo-Salzbergen. Niet
alleen de betere infrastructuur maar ook de katoencrisis als gevolg van de
Amerikaanse burgeroorlog en de brand te Enschede in 1862 stimuleerden de
vestiging van nieuwe textielbedrijven in Twente. Toen eenmaal een terrein gekozen
was, kwam de naamloze vennootschap vrij vlot tot stand. Een aantal van 67
aandeelhouders, waarvan het overgrote deel uit Rotterdam en Amsterdam, kocht
de 90 aandelen waarmee de onderneming in 1865 werd opgericht. De opbouw van
de spinnerij nam nogal wat tijd in beslag. Op 23 augustus 1865 vond de eerste
steenlegging plaats, op 15 october 1866 volgde de stoominstallatie en 7 maart 1867
39.
startte de produktie met 23.000 spillen. Deze kwam langzaam op gang. Er waren
klachten over ongeoefendheid, ongeschiktheid en drankmisbruik onder het werkvolk,
waaronder veel kinderen. De produktie per spil steeg echter jaarlijks: van 21,7 kg
in 1868 tot 29,2 in 1870.
Over de jaren 1868/69 werd nog een verlies van ƒ 120.000 geleden. De financiële
opzet werd als gevolg hiervan herzien. In 1870 volgde een statutenwijziging, waarbij
de aandelen een belangrijke waardevermindering ondergingen, terwijl door de uitgifte
van prioriteitsaandelen in nieuw kapitaal werd voorzien. De opbouw van de spinnerij
werd na een brand in 1872, waarbij het bedrijfscomplex tot de grond toe afbrandde,
direct weer ter hand genomen.
De NKS is een goed voorbeeld van een geplande bedrijfsvestiging, waarbij
financieel en technisch deskundigen betrokken waren.

Van manufactuur- naar fabrieksarbeid
Omdat in het hoofdstuk over de weverijen dit onderwerp uitvoeriger aan de orde
komt, kan hier worden volstaan met een korte uiteenzetting. In de katoenspinnerijen
deden de manufactuurarbeid en de fabrieksarbeid eerder hun intrede dan in de
weverij. Het aantal spinners in spinlokalen nam in de eerste dertig jaren van de
negentiende eeuw in Twente voortdurend toe: van 275 rond 1800 tot 1400 omstreeks
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1830. Toen de eerste stoomspinnerijen werden opgericht nam het belang van de
spinlokalen af (zie tabel.2.6).
40.

Tabel 2.6. aantal arbeiders in de spinnerijen in Twente
Jaar
1831

Hand
1400

Stoom
50

1846

300

500

1860

25

734

Bron: Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten, 84.
De spinlokalen waren in het algemeen betrekkelijk klein van omvang. Zo waren
er in 1841 buiten de 5 stoomspinnerijen in Twentse dorpen nog verscheidene
handspinbedrijven waaronder 3 te Borne met gemiddeld 8, in Delden 4 met
gemiddeld 11 en in Haaksbergen 1 met 20 werklieden. De handspinbedrijven waren
gevestigd in kleine gebouwen met meerdere verdiepingen. Het produktieproces
verliep daarbij van boven naar beneden: op de zolderverdieping bevond zich de
wolf of opener, de voorspinmachines hadden hun plaats op de verdieping daaronder,
41.
terwijl de eigenlijke spinmachines op de begane grond waren opgesteld.
De stoomspinnerij was van aanvang af een grootbedrijf. In 1841 telden bijvoorbeeld
de vijf produktieeenheden in deze sector in Twente gemiddeld 93 werklieden. Het
werk in de spinnerijen vereiste voor een aantal onderdelen meer oefening,
lichamelijke kracht en geschiktheid dan in de weverij. De gemiddelde lonen in de
spinnerijsector lagen daar dan ook een stuk hoger. In de jaren zestig was de
overgang van manufactuur naar fabrieksarbeid vrijwel voltooid.
G. VAN HOOFF
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Interieur van de mechanische weverij Gebr. van Heek, Enschede circa 1895.
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Katoenweven
De vervaardiging van katoenen stoffen
De Nederlandsche Handel-Maatschappij en de
katoennijverheid ca. 1825-1850
Weefscholen en schietspoelen
De katoenweverij 1830-1850
Handspoel, schietspoel en stoomgetouw
De eerste met stoomkracht werkende weverijen
De firma Salomonson
De weg naar een zelfstandige katoenweefnijverheid 1850-1890
De overgang van huisarbeid naar fabriekssysteem

De vervaardiging van katoenen stoffen
Het gebruik van katoenen stoffen was in de voormalige Noordelijke Nederlanden
voor de Franse overheersing al wel bekend, de vervaardiging echter ongebruikelijk.
Katoenen stoffen werden hier vanuit Indië geïmporteerd om verder bewerkt en
bedrukt te worden. In Amsterdam en een aantal andere steden in Holland bestond
een uitgebreide nijverheid op dit gebied, maar deze raakte in de tweede helft van
de achttiende eeuw in verval. In dezelfde periode ontstond in de Oostenrijkse
Nederlanden naast de aloude lijnwaadindustrie een uitgebreide
katoendrukkerijnijverheid, eerst in Antwerpen, vanaf 1760 ook in Gent en later verder
in Brussel, Brugge, Lier, Doornik en andere plaatsen. Gent ontwikkelde zich daarbij
tot het centrum, met 9 katoendrukkerijen in 1790 en 20 tien jaar later. De Franse
overheersing rond 1800 was van grote invloed op de ontwikkeling van de
katoenindustrie in de Lage Landen. Omdat de Zuidelijke Nederlanden al gauw een
economische eenheid met Frankrijk vormden, werd de grote Franse markt voor de
Vlaamse katoenindustrie toegankelijker. De relaties met Frankrijk speelden ook een
belangrijke rol in de technische ontwikkeling van de Zuidnederlandse textielnijverheid.
Zo werden de eerste mule-jennies vanuit Frankrijk hierheen overgebracht. In de
Franse periode kwam niet alleen de mechanisering van de katoenspinnerij op gang,
ook de schietspoel (flying shuttle) werd geïntroduceerd. De eerste stoommachines
en rouleaudrukkerijen verschenen in die tijd.
Het invoerverbod voor katoenen weefsels begin 1806 in verband met het
afgekondigde continentale stelsel, sneed de invoer vanuit Engeland af en betekende
voor Gent een enorme stimulans voor de plaatselijke katoenweverij en spinnerij.
De Napoleontische politiek leverde wel problemen op met de grondstofvoorziening,
maar dankzij grote voorraden en smokkel konden de spinnerijen, drukkerijen en
weverijen nog een aantal jaren vooruit.
De enorme groei in de katoensector wordt weerspiegeld in de cijfers van de
werkgelegenheid in West-Vlaanderen. Deze nam toe van 306 personen in 1789 tot
4815 in 1810. Er was zelfs al een enkel bedrijf dat powerlooms invoerde. De diverse
(handels)politieke veranderingen in de jaren na 1810 maakten voorlopig een eind
aan de opbloei van de Vlaamse katoennijverheid. Was er in 1810 in totaal, inclusief
thuiswerkers, sprake van 10.000 betrokkenen, in 1824 was dit cijfer gedaald tot de
helft.

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

De Nederlandsche Handel-Maatschappij en de katoennijverheid ca.
1825-1850
Juist in het laatstgenoemde jaar startte de Nederlandsche Handel-Maatschappij
(NHM) met haar activiteiten om de overzeese markten, en vooral de eigen koloniën,
te voorzien van goederen, waaronder textiel, gemaakt in het thuisland. De Engelsen
hadden, als gevolg van hun overheersende positie in wereldhandel en zeevaart,
deze markten stevig in handen. Maar daaraan kwam nu een einde. De waarde van
de in de Nederlanden geproduceerde weefsels die in Nederlands Oost-Indië werden
ingevoerd, steeg in korte tijd van ƒ 213.000 in 1825 tot ƒ 3 miljoen in 1828 en 3,485
miljoen in 1829. Van de 40.000 stukken in dat jaar werden er 37.000 door Gentse
ondernemingen geleverd. In deze periode begon de opmars van de powerlooms
(mechanische weefnijverheid). Na een bescheiden begin in 1822 telde de Gentse
katoennijverheid in 1826 reeds zo'n 600 powerlooms. De afscheiding van België en
daarmee het wegvallen van de Nederlandse koloniale markten betekende geenszins
het einde
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van de opmars van de mechanisering. Integendeel, juist in de jaren dertig, toen er
qua prijs/prestatie steeds betere powerlooms beschikbaar kwamen, groeide het
aantal in de Gentse textiel tot 2900 in 1838, om nog verder toe te nemen tot 3500
in 1845. Rond 1840 werd meer dan 60% van de Belgische produktie van katoenen
weefsels op powerlooms geweven. Dit ondanks de in verhouding tot Groot-Brittannië
relatief dure machines. Een factor die de groei van de Vlaamse katoennijverheid
daarbij bevorderde was het grote arbeidsaanbod op het platteland, dat de lonen
drukte.
Hoe anders was de toestand in het noorden, waar voor 1830 vrijwel geen andere
katoenen stoffen dan gemengd met linnen werden vervaardigd en de invoering van
de vliegende spoel nog lange tijd op zich liet wachten. In Nederland ontwikkelde de
produktie van zuiver katoenen weefsels zich maar langzaam. Het overgangstijdperk
onder het Franse bestuur betekende voor de katoennijverheid in de noordelijke
Nederlanden lang geen stimulans zoals bij de zuiderburen. De periode direct na de
opheffing van het continentale stelsel bracht voor enkele jaren een herstel, maar
vanaf 1816 trad een periode van weinig vooruitgang in. In de spinnerijen werden
wel langzamerhand nieuwe machines geïntroduceerd maar het betrof in vergelijking
met Groot-Brittannië en andere omringende landen oudere, handbediende
apparatuur. Aan de produktie van katoenen goederen voor de gebieden overzee
had de Nederlandse katoennijverheid vrijwel geen deel. De produktie van katoenen
goederen voor de binnenlandse markt nam wel geleidelijk toe. De algemene stagnatie
valt af te lezen uit het aantal getouwen in de Twentse textielnijverheid, geschat op
7300 in 1800 en 8000 dertig jaar later. Voor een belangrijk deel werden hierop
bombazijnen vervaardigd. In 1819 waren er ruim 6000 personen in deze tak van de
1.
Twentse textiel werkzaam, 2000 kinderen inbegrepen. Ook in een ander belangrijk
gebied van de textielproduktie, Zuidoost-Brabant, was de gemengd katoen/
linnenproduktie veruit overheersend. Omstreeks 1830 bestond ruim ¾ van de textiele
produktie in dit gebied uit gemengde stoffen. In deze regio waren in diezelfde tijd
2.
1000 of meer getouwen aanwezig. Hoe groot het deel van de textielnijverheid was
dat zich met de vervaardiging van katoenen stoffen bezighield en welk deel met
andere weefsels, is overigens niet duidelijk.
De Belgische afscheiding dwong de NHM en de regering tot een heroriëntatie op
de produktiemogelijkheden in Nederland. Eind 1832 lagen de uitgangspunten voor
een nieuwe handels- en industriepolitiek min of meer vast. De aloude textielnijverheid
in de steden in het westen des lands zou moeten herleven. Twente en andere
streken kwamen in aanmerking voor het arbeidsintensieve weven. Een aantal
Belgische ondernemers, een enkele uit politieke, de meeste uit economische
overwegingen, toonde zich bereid hun bedrijfsactiviteiten te verplaatsen naar het
Noorden. Zachte leningen en gegarandeerde bestellingen fungeerden daarbij als
financiële lokkertjes. De eerste die overstak was de Oranje-gezinde weeffabrikant
Charles de Maere uit Sint Niklaas. Deze vestigde zich in Twente met zijn lange
textielervaring en zijn arbeidzame bevolking die lage lonen gewend was. Maar de
Belgische ondernemers die een gemechaniseerd bedrijf overbrachten, gaven de
voorkeur aan de oude textielsteden in het westen van het land en vestigden zich in
Haarlem en Leiden. In Haarlem werden achtereenvolgens de blekerij annex weverij
van Th. Wilson, de gecombineerde spinnerij en weverij van Poelman en de
roodververij en katoendrukkerij van Th. Prévinaire gevestigd. De Lierse onderneming
van De Heyder & Co. werd in 1834 naar Leiden overgeplaatst. Aan verschillende
1.
2.

E.J. Fischer, Fabriqueurs en fabrikanten (Utrecht 1983), 65.
W.A.J.M. Harkx, De Helmondse textielnijverheid in de loop der eeuwen (Tilburg 1967), 123
en 303, 304.
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van deze ondernemingen waren weverijen verbonden waar powerlooms gebruikt
werden, maar deze leidden in tegenstelling tot de Twentse huisnijverheid geen
florerend bestaan. De machinale weverij van Wilson werd in 1836 verkocht aan
Poelman, die dit bedrijfsonderdeel op zijn beurt zes jaar later weer overdeed aan
Prévinaire. In sterk afgeslankte vorm bleef de weefafdeling bij Prévinaire bestaan
tot 1886.

Weefscholen en schietspoelen
De fabricage van katoenen goederen voor de Indische en andere overzeese markten
was in de Nederlanden in het tweede kwart van de negentiende eeuw vrijwel beperkt
tot de zogenaamde calicots. Het ging hier om eenvoudige ongebleekte weefsels
waarvan de benaming is afgeleid van de Indiase havenstad Calcutta, die in de
zeventiende en achttiende eeuw het centrum was van de uitvoer van katoenen
weefsels. Deze exportgoederen waren bestemd voor verdere verwerking ter plaatse.
De calicotproduktie werd na 1830 in Noord-Nederland volop gestimuleerd. De
Nederlandse fabrikeurs waren aanvankelijk niet goed in staat om het nieuwe produkt
te leveren. De eerste proeven waren zo weinig bemoedigend dat de president van
de NHM zich begin 1832 afvroeg of ‘de fabricage der katoenen lijnwaden wel met
goed gevolg in onze provinciën gevestigd zou kunnen worden’. Toch bleek het
handweven met de schietspoel bij de Twentse loonstandaard een lonend alternatief
ten opzichte van de Britse machinale goederen.
Belangrijk was ook de introductie van de kettingsterkerij, waardoor het tijdrovende
sterken van de ketting tijdens het weven (wat een kwart tot een derde van de
produktieve tijd in beslag nam) ver-
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Wever van voren gezien. Schilderij, Vincent van Gogh, 1884. Nederland kende eind
negentiende eeuw nog een uitgebreide textiele huisnijverheid, vooral wat het weven betreft.
De thuisweverij was vooral geconcentreerd in de dorpen rond textielcentra als Eindhoven
en Helmond. Zo telde het dorp Nuenen omstreeks 1880 op een bevolking van zo'n 2500
zielen ruim 400 personen die zich beroepshalve in min of meerdere mate met de thuisweverij
bezighielden. In veelal kleine behuizingen stond in de weefkamer het getouw opgesteld,
waarbij raam en gewitte muren dienden om zo veel mogelijk van de natuurlijke lichtinval te
kunnen profiteren.
De houten weefgetouwen waren toentertijd vrijwel alle voorzien van een schietspoelinrichting,
zoals hier op dit schilderij te zien. In de lemen vloer is een deel van de trapinrichting
weggewerkt, zodat het geheel minder hoogte in beslag nam.
Rechts een schematische voorstelling van de inrichting en toebehoren voor
schictspoelinrichting. De schietspoel (1), met daarin het pijpje garen (3), wordt door het
trekken aan de klos (8), van de ene kant van de schuifbak (5) in de lade (2) voor de audere
kont ‘geschoten’.
De klos is door een samenstel van touwen (7) verbonden met een in de schuifbak beweegbaar
plankje (6), met daaraan een leren lus waarwee de spoel wordt opgevangen en
weggeschoten.
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viel. Een aantal weeffabrikeurs richtte een eigen sterkerij op, maar er kwamen ook
loonbedrijven. Al spoedig werd evenwel het kettinggaren, gesterkt en al, uit Engeland
betrokken.
De kennis van het snelweven werd in eerste instantie overgedragen door
buitenlanders. Zo namen Belgische fabrikanten kennis en wevers van hun oude
vestigingplaatsen mee. Maar vooral de rol van de Engelsman Thomas Ainsworth
was van belang. Hij introduceerde het snelweven bij de Almelose firma Hofkes en
kreeg van de NHM de opdracht een weefschool te Goor op te richten. Hiervoor ging
hij naar Engeland om zich te laten informeren over de laatste verbeteringen. Ook
trok hij de Engelsman Thomas Walsh aan als leraar en opzichter tegen een weekloon
van ƒ 14. Toen deze eind 1833 vertrok, hadden echter enkele van zijn leerlingen het
zover gebracht dat zij hem konden vervangen.
3.
Op de weefschool, die op 1 juni 1833 in werking kwam, werden jeugdige
arbeidskrachten opgeleid en wevers omgeschoold. Aan de onderneming was ook
nog een schrijnwerkerij verbonden, waar snelweefgetouwen werden vervaardigd.
De getouwen, naar Engels model, kostten met alles erop en eraan ƒ 30. Verder werd
er nog een kettingsterkerij aan verbonden, die in 1834 gereed was. Binnen een tijd
van acht weken na de oprichting waren de wevers zover gevorderd dat zij ieder een
kind onder hun hoede konden nemen. Midden oktober waren er reeds 40 kinderen
bezig met weven en voor 1 januari waren er al meer dan 100 kinderen opgenomen.
Een aantal van hen had de weefschool inmiddels al weer verlaten, met medeneming
van een weefstoel om thuis het geleerde verder in praktijk te brengen. Het was,
aldus een verslag uit die tijd, ‘een bijenkorf, waar de jongen uitzwermden, terwijl
een nieuw broed dadelijk hunne verlaten plaatsen weder innam.’
In de lente van 1834 besloot de NHM de produkten en diensten van de weefschool
ook aan fabrikanten aan te bieden. Van deze gelegenheid werd volop gebruik
gemaakt. Sommige fabrikanten bezochten zelf de weefschool, andere stuurden een
wever om de verworven kennis ter plekke verder door te kunnen laten geven. In de
periode 1834-1837 kwamen in een vijftiental plaatsen in Twente en de Achterhoek
weefscholen tot stand, drie als filialen, terwijl de overige hun garen verkregen vanuit
de moederschool te Goor. In ruim drie jaar tijd werden door de school te Goor zo'n
5 à 6000 snelweefgetouwen in omloop gebracht. De produktie van de weefschool
werd aan de NHM geleverd, die zo min of meer over een eigen produktiebedrijf
beschikte. In 1836, toen de nieuwe technieken volop verspreid waren en de
particuliere ondernemers aan de vraag konden voldoen, concentreerde de NHM zich
op haar handelstaak. De weefschool te Goor werd opgeheven, terwijl er een nieuwe
nederzetting met pakhuizen gesticht werd op een plek genaamd Nijverdal. Hier
werden de geleverde waren gekeurd en verder verzonden. De vestiging te Nijverdal
stond nog altijd onder leiding van Thomas Ainsworth, die er zijn voor eigen rekening
gedreven garensterkerij naar overbracht en een vlasspinnerij oprichtte. Aan de
inrichting van de NHM was een modelweverij verbonden, die in 1839 werd opgeheven.
Hier werden voor Twente nieuwe patronen en stoffen als cambrics vervaardigd. Op
een aantal plaatsen bleven weefscholen bestaan in de vorm van kleine werkplaatsen
waar fabrikanten hun nieuwe wevers het vak lieten leren: in 1854 was er nog sprake
4.
van weefscholen in Oldenzaal en Ootmarsum.
In Zuidoost-Brabant vond de invoering van de schietspoel vrijwel niet plaats door
middel van een dergelijke georganiseerde voorlichting. De NHM bemoeide zich
minder met dit gebied. In de tweede helft van de jaren twintig waren er via haar
3.
4.

J.H. Halbertsma, ‘Weefschool te Goor’, in: Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren
1837, 81-121.
R.A. Burgers, 100 jaar G. en H. Salomonson (Leiden 1954), 54.
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vertegenwoordiger F. van Lanschot te 's-Hertogenbosch incidenteel bestellingen
gedaan bij de textielfabrikeurs te Helmond maar na 1830 was dit contact verlopen.
Pas in 1835 kregen de Helmondse fabrikanten kennis van de mogelijkheden om op
bestellingen van weefgoederen voor de NHM in te schrijven. Tot de vervaardiging
van effen stoffen zoals calicots, gingen de fabrikanten van bonte weefsels vooralsnog
niet over. Wel werden ook in dit gebied, evenals elders in het land, op enkele plaatsen
nieuwe calicotweverijen opgericht, onder meer te Bergeyk, Uden, Helmond, Mierlo
en Gemert. In de drie laatste plaatsen ging het oorspronkelijk om commissiekantoren
van Haarlemse ondernemers. Een van hen, Hartog Couvreur, richtte in 1837 een
weeflokaal met weefschool te Gemert op. Vermoedelijk is vanuit deze weeffilialen
de verspreiding van de schietspoel in Zuidoost-Brabant bevorderd. De staf van deze
5.
weefschool bestond uit buitenlanders, in dit geval Duitsers.

De katoenweverij 1830-1850
De stimulerende maatregelen in combinatie met tariefmaatregelen gaven een enorme
impuls aan de katoennijverheid. Het Nederlands aandeel in de invoer van katoenen
goederen te Java en Madoera steeg van 3% in 1832 tot meer dan 66% eindjaren
dertig. Deze stijging was ook te danken aan handelsmaatregelen. Diverse besluiten
volgden elkaar in de jaren dertig op. In 1831 werd het Indisch invoerrecht op
buitenlandse katoenen goederen verlaagd van 25% tot 12,5%, onder voorwaarde
dat de goederen vanuit een Nederlandse haven en met een Nederlands schip
werden vervoerd. Deze maatregel werd echter na een jaar buiten werking gesteld,
waarna de vroegere, hogere invoerrechten weer

5.

Harkx, Helmondse textielnijverheid, passim; H.F.J.M. van den Eerenbeemt, F. van Lanschot
als intermediair tussen de NHM en de nijverheid in Noord-Brabant (Nijmegen z.j.); G. van
Hooff, Johan Theodor Prinzen (1781-1864) en de Gemertse textielnijverheid (Gemert 1981).
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golden. In 1835 werden deze nog eens verhoogd tot 25% voor Nederlandse, 50%
voor Engelse en 75% voor Belgische textielprodukten. Bovendien zat op elk stuk
Nederlands calicot een premie van 25 cent als het met inlands garen was geweven.
Daarnaast was de NHM van regeringswege verzekerd tegen een verlies op haar
zendingen naar Indië tot 12% van de factuurwaarde. Door diplomatieke druk van
Britse zijde werd de tariefwijziging aangepast aan een traktaat uit 1824, dat een
differentieel recht van 12,5% voor Nederlandse goederen en 25% voor andere,
bevriende, naties inhield. Om de positie op de Indische markt te behouden sloot de
NHM met de regering een geheim contract waarbij de NHM het invoerrecht op de
door haar in Indië geleverde stoffen zou terugkrijgen. Deze zogenaamde geheime
lijnwaadcontracten bleven gelden van 1835 tot 1850. Tijdens deze periode zou het
overgrote deel van de overzeese textielhandel vanuit Nederland zich via de NHM
afspelen. Haar bestedingspolitiek was dan ook van zeer grote invloed op de
ontwikkeling van de Nederlandse textielnijverheid.
Om de produktie van calicots, het belangrijkste handelsartikel op het gebied van
geweven katoenen goederen, te bevorderen, stelde de NHM niet alleen via de
weefschool te Goor en haar filialen kennis beschikbaar, maar werden ook alom in
den lande ondernemers voorzien van bestellingen tegen vaste prijzen. Een groot
aantal ondernemende lieden stapte in deze nieuwe markt, enkele als eigen
producent, het merendeel als zetbaas voor andere, grotere, ondernemers. Het
weven gebeurde vaak in weeflokalen waar een aantal wevers bijeen zat. De fabrikeur
betrok het garen van de NHM. Het geweven goed werd tegen een vastgestelde prijs
aan deze zelfde instelling weer afgeleverd. Veel expertise hoefde de ondernemer
niet te hebben. Niet alleen gevestigde textielfabrikeurs maar ook nieuwe, onervaren,
ondernemers waagden zich daarom op deze nieuwe markt. In 1840 waren er
bijvoorbeeld calicotweverijen gevestigd in Huizen, Naarden, Groningen en Appeltem,
de laatste onder leiding van de freule van Rechteren. In Drente waren tezelfdertijd
in Meppel, Assen, Beilen en Hoogeveen weefondernemingen actief of in oprichting.
In de Achterhoek bevonden zich bedrijven in Aalten, Eibergen, Borculo, Winterswijk,
Batenburg, Dinxperlo, Bredevoort, Groenlo, Rekken, 's Heerenberg en Ruurlo. Ook
vestigde zich vanuit België een aantal textielondernemers die actief betrokken waren
bij de verspreiding van het snelweven. Naast De Maere, die zich eind 1832 vanuit
Hengelo in Enschede vestigde, zochten twee andere Belgische fabrikeurs de
Achterhoek uit voor hun vestiging. Een gewezen ondernemer, J.B.P. Bouquié, koos
Eibergen tot standplaats, waar hij in 1834 een voor die tijd reusachtig fabrieksgebouw
liet oprichten Bij zijn overlijden in 1855 stonden hier 300 snelweefgetouwen. De te
Sint Niklaas gevestigde - maar oorspronkelijk uit Helmond afkomstige textielfabrikeur Henricus van Eijck begon in hetzelfde jaar als Bouquié een
6.
weeffabriek in Bredevoort. In sommige streken met een al langer gevestigde
katoennijverheid, zoals rond Amersfoort en Hilversum waar veel katoenen baaien
werden vervaardigd, ging deze nijverheid achteruit ten gevolge van de concurrentie
van de nieuwe calicotweverijen elders.
Hieronder bevonden zich zowel kleine als grotere ondernemingen. De weverij
van Lavino te Arnhem telde bijvoorbeeld in 1834 100 getouwen en beschikte over
een eigen sterkerij. Eenzelfde onderneming in de stad Groningen verschafte in 1838
aan meer dan 100 werklieden arbeid. Voor een deel geschiedde de produktie ook
als werkverschaffing. Particuliere ondernemers namen de exploitatie voor hun
6.

B.C. Sluijk, ‘Charles de Maere en de vernieuwing van de handweverij in Overijssel’, in:
Jaarboek Twente 2, (1957), 39-56; H. Odink, 60 Jaar aan- en verkoop coöperatie te Eibergen
(Eibergen 1963), 38-39; Bredevoort een heerlijkheid (z.p. 1988), 186 e.v.; H. de Beukelaer,
Nijver in het Groen. Twee eeuwen industriële ontwikkeling in Achterhoek en Liemers
(Doetinchem 1990), 60-63.
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rekening en sloten voor de beschikbaarheid van arbeidskrachten en gebouwen een
contract met de stedelijke overheid of het plaatselijke armenbestuur. Begin 1845
werd door de gemeenteraad van Kampen een verzoek van de firma Wolff &
Bottenheim ingewilligd tot verkoop van een stuk grond voor de bouw van een
calicotweverij. De onderneming zou daarbij jaarlijks een gemeentesubsidie van ƒ
800 (ƒ 200 minder dan gevraagd) worden verleend. Op Schokland kwamen in 1838
twee kleine calicotweverijen, waarin voornamelijk kinderen tewerk werden gesteld.
Ook hier speelde het motief van de armenzorg een belangrijke rol bij de vestiging.
Het weeflokaal was gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Emmeloord. Deze
twee vestigingen waren filialen van de fabrikeur E. Ekker te Vollenhove die op zijn
beurt weer als zetbaas voor de firma G. & H. Salomonson werkte. De bepalingen
voor de werklieden waren vrij streng. Zij verbonden zich in principe voor drie jaar.
Om de aanwezigheid te bevorderen kregen de arbeiders die geregeld aanwezig
7.
waren, een extra uitkering, betaald uit een algemene inhouding.
In de jaren veertig ging de NHM noodgedwongen tot een nieuwe
aanbestedingspolitiek over. De markt in Indië was in 1840 geheel ingestort, de NHM
bleef met een onverkoopbare voorraad zitten en leed voor miljoenen verlies. Zij zag
zich bovendien opgescheept met een katoenindustrie, die door de bijbedoelingen
van sociaal-politieke aard tot een onnatuurlijke omvang was opgeblazen. In plaats
van vaste orders tegen vaste prijzen kwamen er nu open inschrijvingen, terwijl
daarnaast de ondernemers via de NHM hun goederen in consignatie konden
verzenden. Veel van de calicotweverijen buiten Twente gingen in deze periode ten
onder. Daarnaast schakelde menig producent over op de vervaardiging van nieuwe
produkten, bedoeld voor de binnenlandse markt.

7.

Burgers, Salomonson, 63-83; D.v.d. Vlis/J. Noldus, De tuin van een stad (Kampen 1980), 13;
A.J. Geurts, Schokland, de historie van een weerbarstig eiland (Zutphen 1991), 66-67.
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Handspoel, schietspoel en stoomgetouw
De NHM koos bij het opzetten van de Twentse katoenweverij voor de snelweverij
met schietspoelen. Deze techniek had een aantal voordelen boven de traditionele
handweverij. Het snelweven kon, vergeleken bij de traditionele handweefmethode,
betrekkelijk vlug aangeleerd worden. De weefschool te Goor gaf in de beginperiode
als leertijd drie à vier maanden op, tegenover drie tot vier jaar voor de gewone
handweverij. Dit lijkt enigszins overtrokken. Uit het leerlingenverloop blijkt niet direct
dat de leerlingen al zo snel de school verlieten, terwijl de opgegeven leertijd voor
de traditionele handweverij vermoedelijk gebaseerd is op een door de seizoenen
onderbroken leer- en werkperiode tot allroundwever. Maar desalniettemin leverde
de korte scholingsduur een belangrijke tijdsbesparing op en bood de mogelijkheid
tot een snelle verspreiding van de nieuwe techniek. Een ander belangrijk economisch
winstpunt was dat de snelweverij, omdat zij minder armlengte en kracht vroeg, ook
door jeugdige arbeidskrachten verricht kon worden. Samengevat in de woorden van
de reeds eerder aangehaalde tijdgenoot:
‘De zoon van eenen arbeider verdiende aan het oude weefgetouw voor
zijne 18 jaren zelden iets; dan begonnen gewoonlijk zijne drie leerjaren
en op zijn 21ste jaar was hij een volleerd wever. Voor zijn achttiende jaar
was hij veel tot last zijner ouders of van een of andere diaconie. Bij de
nieuwe weefmethode leert men het weven in zoo veel maanden als
voorheen jaren, de kinderen beginnen er reeds op hun elfde en twaalfde
jaar, en, in plaats van een last voor de ouderen te zijn, brengen zij hun
8.
groote voordelen aan’.
Al omstreeks 1800 was de schietspoel bekend in Nederland, althans in Amsterdam.
Hofkes zou er kort voor de invoering door De Maere mee geëxperimenteerd hebben.
De ‘Brabanders’ die hij hiervoor in dienst had genomen werden wegens ‘verregaande
liederlijkheid’ ontslagen.
Wanneer we de hiervoor genoemde voordelen van de snelweefmethode ten
opzichte van de traditionele handweverij in aanmerking nemen, rijst de vraag waarom
de schietspoel ondanks deze initiatieven niet, of pas laat, aansloeg in de weverij in
de noordelijke Nederlanden. Over de rendementsverhoging bij invoering van de
schietspoel bestaat in de literatuur geen eensgezindheid. In de Twentse situatie, in
de jaren 1830, zou hiermee een drievoudige produktie ten opzichte van de oude
handweefmethode bereikt zijn. Daarbij moeten we bedenken dat het snelweefgetouw
9.
al bijna een eeuw van ontwikkeling achter de rug had. De spoel had inmiddels
wielties en een symmetrische vorm gekregen. Door een vaste pin voor het spoeltje
met inslaggaren en zwaardere houtsoorten ontstond een goede combinatie van
soliditeit en produktiviteit. Dit spoeltje had in de loop van de ontwikkeling een
conische vorm gekregen, waardoor het inslaggaren gemakkelijk afliep. Ook de
afwikkeling van het garen door een gat onder in de spoel werd verbeterd. Er kwamen
aan beide zijden van het getouw zogenaamde spoelbakken, waarin drijvers ofwel
pickers werden aangebracht. Deze pickers waren door een snaar verbonden die
over een rol liep en in het midden, ongeveer ter hoogte van het hoofd van de wever,
bijeenkwamen in een handvat. Met de linkerhand bediende de wever de lade met
het riet, met de rechter regelde hij door middel van rukken naar links en rechts de
8.

9.

Halbertsma, ‘Weefschool te Goor’, 106-107. Zie voor de leertijd o.a. Fischer,
Fabriqueurs, 75, waar voor het snelgetouw een leertijd van 4 à 6 weken wordt genoemd.
Dit heeft vermoedelijk betrekking op de omscholingsperiode van al geoefende wevers.
A. Pauliny, ‘John Kay's Flying Shuttle’, in: Textile History, 17 (1986), 149-166.
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beweging van de spoel. Het pickersysteem werd verder ontwikkeld, de eerste
slagblokjes waren van hout, later van speciaal geprepareerd leer. Het
allerbelangrijkste was echter dat er in de loop van de negentiende eeuw sterk,
machinaal gesponnen garen beschikbaar kwam. Dit sterkere garen was een uitkomst
omdat de schade bij draadbreuk bij het gebruik van de schietspoel relatief groot
was: dezelfde wachttijd leverde een groter produktieverlies op. Het getouw met
schietspoel kende in de loop van de tijd ook nog een aantal extra voorzieningen ten
opzichte van het traditionele handweefgetouw, zoals een mechaniek, een zogeheten
regulateur, om de garen- en doekboom automatisch op te rollen en strak te houden
en een breedtehouder. Hierdoor kon de wever zich -in kombinatie met voorgesterkt
garen- steeds meer richten op het eigenlijke weven. Tot slot kon de produktie per
getouw door een intensievere benutting ook nog opgevoerd worden. In
Groot-Brittannië steeg de produktie per getouw in de jaren tussen 1820 en 1830
met zo'n 25 tot 30% door het inzetten van meer arbeid.
Kortom, de invoering van het snelweefgetouw in de jaren dertig hield een heel
andere kosten- en rendementsberekening in dan bijvoorbeeld zo'n twintig jaar eerder.
Het is dus nog maar de vraag of slechts conservatisme de invoering van deze
nieuwigheid in Nederland heeft vertraagd.
De NHM liet in Twente de powerlooms links liggen. De keuze voor de schietspoel bij
de bevordering van de calicotweverij in Twente en als grondslag van de weefschool
was gebaseerd op een advies van Ainsworth, dat geheel in de sociaal-politieke lijn
van de toenmalige leiding van de NHM paste. Het beroemde citaat van Ainsworth
dat het gebruik van powerlooms in de Overijsselse situatie een ‘undeniable absurdity’
zou zijn, werd met instemming begroet op de burelen van de NHM in Amsterdam.
Aan dit advies lag vermoedelijk de ervaring van
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Ainsworth met de beperkte mogelijkheden van de toenmalige powerlooms ten
grondslag. Pas in de loop van de jaren dertig, met name door de vinding van Richard
Roberts, kwamen er min of meer bedrijfszekere en voor stoomaandrijving geschikte
weefgetouwen op de markt. Daarbij zou het gezien de verhouding met de Belgische
buren en het Britse uitvoerverbod moeilijk zijn om deze getouwen inclusief al de
verder benodigde randapparatuur in te voeren. Namaken lag gezien de geringe
traditie op het gebied van de machinebouw in Nederland ook niet erg voor de hand.
Het beperkte vermogen van de eerste looms valt af te lezen uit de produktiviteit
van de stoomweverij van Wilson. De stoomweefgetouwen hier waren aanvankelijk
niet veel produktiever dan de getouwen met schietspoel zoals die op de weefschool
in Goor in gebruik waren. Eind 1834, toen Wilson al ruim een halfjaar met zijn
stoomweverij aan de gang was, leverden zijn powerlooms gemiddeld 4,2 stukken
per week, waar een goede snelwever, die zojuist was omgeschoold, in dezelfde tijd
10.
3 stuks kon produceren. De schattingen over de produktiviteit van de powerloom
liepen volgens tijdgenoten uiteen. Er bestaat een opgave, waarin de produktiviteit
in 1830 op zo'n 3 meter per dag (± 18 meter per week) wordt gesteld, terwijl andere
bronnen voor het stoomweefgetouw van Roberts, dat net in die tijd in gebruik kwam,
met 120 slagen per minuut een weekproduktie van 40 meter opgeven. Nu was de
produktiviteit per arbeider bij een fabrieksmatige produktie zoals bij Wilson
vermoedelijk wat hoger dan in de thuisweverij, omdat in de fabriek allerlei voor- en
nabewerkingswerkzaamheden gemechaniseerd waren. Maar ook hier was de
verhouding wever/getouw 1:1. Verder was de toegevoegde waarde van het
fabrieksmatig produkt waarschijnlijk hoger, omdat -conform de uitgangspunten van
de NHM- deze looms alleen bedoeld waren voor fijne calicots die niet goed met de
hand geweven konden worden. Het fijne goed kende ten opzichte van de ruwere
calicots meer inslagbewegingen en bewerkingen per geweven eenheid. Een
vergelijking is daarom moeilijk te maken. Factoren zoals een betere beheersing van
het produktieproces (garentoevoer en -controle, grotere beheersing van temperatuur,
vochtigheid en licht en van de factor arbeid) speelden ook een rol ten voordele van
de fabrieksmatige produktie, hoewel hierin in de handweeffabrieken voor een deel
11.
al was voorzien. Powerlooms waren uiteraard veel duurder in aanschaf. Het atelier
van Voortman te Gent rekende bijvoorbeeld in 1826 een prijs van ruim ƒ 200 voor
een powerloom, exclusief de rieten, terwijl de kostprijs van een snelweefgetouw op
ƒ 12 à ƒ 20 kwam. De algemene onkosten waren bij het met stoomkracht werkende
12.
bedrijf veel groter.

De eerste met stoomkracht werkende weverijen
Zoals we gezien hebben vonden de eerste powerlooms hun toepassing in de nieuw
opgerichte bedrijven in het westen des lands. De primeur was voor de firma Fortike
te Leiden, die in 1832 haar handweefgetouwen verkocht en in plaats daarvan een
onbekend aantal looms aanschafte. Ter aanmoediging ontving het bedrijfin april
1833 voor twee jaar achtereen een order van 10.000 stuks calicots van de NHM.
Deze order is nauwelijks geëffectueerd, omdat Fortike nog in hetzelfde jaar zijn
10.
11.
12.

R.T. Griffiths, ‘Eyewittnesses at the birth of the Dutch cotton industry 1832-1839’, in:
Economisch en sociaal-historisch jaarboek, 40 (1977), 147.
Griffiths, ‘Eyewittness’, 172: De Maere wil zijn weeflokalen opruimen maar geeft aan dat hij
bij een voortzetting van de produktie middels thuiswevers veel minder produktie verwacht.
Griffiths, ‘Eyewittnesses’, 172; J. Voortman, Les Débuts de l'Industrie Cotonnière et les Crises
Economiques (Gand 1940), 325.
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13.

stoomweverij stopzette. Het bedrijf van Thomas Wilson in Haarlem, dat in de loop
van 1834 gereed kwam, was het tweede bedrijf in Nederland dat over een
gemechaniseerde weverij beschikte. De weverij omvatte 216 looms, naast de
bijbehorende machines voor het sterken en opmaken van de ketting. In juni 1834
werd gemeld dat Wilson 107 van de 237 bestelde powerlooms in werking had. Al
deze getouwen moesten uit Groot-Britannië gesmokkeld worden, wat grote risico's
en extra onkosten, bijvoorbeeld voor de omkoping van douane-beambten, met zich
mee bracht. De getouwen waren onder meer afkomstig uit de bekende fabriek van
Sharp Roberts & Co. Bovendien zorgden de illegale orders voor veel vertraging en
14.
onzekerheid. Op dezelfde leest, zij het op bescheidener voet, was de weverij van
het bedrijf van de eveneens uit Belgie afkomstige en in Haarlem gevestigde
onderneming van Poelman fils & Fervaecke ingericht. Hier stonden eind 1835, negen
maanden na de oprichting, 75 powerlooms opgesteld. En bij stadgenoot Prévinaire
15.
tenslotte waren tezelfdertijd powerlooms aanwezig. De inventaris van het
textielbedrijf van De Heijder & Co., dat in datzelfde jaar compleet van Lier naar
Leiden werd overgeplaatst, omvatte een onbekend aantal getouwen. Vermoedelijk
was hier echter vooral sprake van handweefgetouwen. Bij de overdracht van het
bedrijf in 1846 waren slechts twee looms inbegrepen, tegen 29 gemonteerde en 12
16.
ongemonteerde handgetouwen. Van al deze initiatieven was in 1840 slechts de
stoomweverij van de Phoenix te Haarlem over. De invoering van de powerlooms in
het westen des lands was dus geen succes.
In Twente verschenen de eerste powerlooms in 1846, bij de fa. Hofkes, die hiermee
trachtte haar overcapaciteit in de spinnerij op te vangen. Het bleef hier echter beperkt
tot enkele stuks, vier in 1846 en 20 in 1852. Eenzelfde constructie werd toegepast
bij de spinnerij van Driessen & Zoon te Aalten, waar in 1849 een aantal looms
afkomstig van Bavink te Almelo werden geplaatst. Ook de spinnerij van Stroink in
17.
Enschede telde een aantal looms, 16 in 1852. De eerste grote onderneming

13.
14.
15.

16.
17.

Stof uit het Leidse verleden (Utrecht 1991), passim; Burgers, Salomonson, 152.
R.T. Griffiths, Your Obedient Servant, Thomas Wilson (niet gepubliceerd manuscript).
H. Huygers, ‘De NHM en Haarlem’, in: De strijd om het bestaan, (Amsterdam 1983), 50-62;
R.T. Griffiths, ‘Iets meer over de Haarlemse katoenindustrie’, in: Textielhistorische Bijdragen,
15 (1974), 38-59; W.T. Kroese, ‘Haarlem, textielstad in de negentiende eeuw’, in:
Textielhistorische Bijdragen, 20 (1979), 53-91.
Gemeentearchief Leiden, Archief Leidsche Katoen Maatschappij, inv. no. 4.
Burgers, Salomonson, 152.
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met een stoomweverij was de firma G. & H. Salomonson, waarvan we de
geschiedenis hier in het kort verhalen.

18.

De firma Salomonson

In de tweede helft van de achttiende eeuw vestigde een linnenkoopman genaamd
Mozes Salomonson zich vanuit Nordhorn in Almelo, toen al een belangrijke
handelsplaats en een centrum van linnennijverheid. Twee van zijn vijf zonen werden
in 1814 naar Amsterdam gestuurd waar zij ervaring opdeden in de textielhandel en
-grossierderij. Na een aantal jaren keerden zij weer terug in Almelo waar zij hun
handelszaak, in 1816 opgericht onder de naam G. & H. Salomonson, voortzetten.
Zij hielden zich bezig met de handel in manufacturen die zij zowel in eigen beheer
lieten vervaardigen als van andere Twentse fabrikeurs betrokken. Hun zaken
omvatten verder een importhandel, waar naast garen en katoen, ook koloniale waren
als rijst, suiker en koffie gevoerd werden. Een specialisatie vormde de theehandel.
De firmanten - goed vertrouwd met het textielbedrijf- waren in eerste instantie
kooplieden. De nieuwe markt voor calicots die na de afscheiding van België werd
opengelegd voor Noordnederlandse ondernemers, bracht echter verandering in
deze zaken. Zij waren een van de eersten die van de NHM een bestelling kregen
voor deze nieuwe weefsels. In 1833 ging er voor ƒ 100.000 aan geweven stoffen en
garen om. De firmanten concentreerden zich nu hierop, waardoor de overige
handelsactiviteiten uit hun pakket verdwenen. In 1834 richtten zij, met hun broers,
een eigen weefschool te Borne op.
In een korte tijd groeide het bedrijf uit tot de grootste textielonderneming in
Nederland. Al vrij vroeg wist de firma Salomonson grote bestellingen via de
particuliere handel te verwerven. Het waren vooral de grote bestellingen van de
NHM, die opliepen van 13.700 stuks in 1837 tot 200.000 in 1840, die hen groot
maakten. Een belangrijke factor in de begunstiging door de NHM was de combinatie
van de weeffilialen met werkverschaffing. In 1839 sloot de NHM een overeenkomst
met de provinciale staten van Zeeland, waarbij zij zich verbonden om in een aantal
steden weeffilialen te vestigen. Tussen 1838 en 1852 openden zij met medewerking
van de plaatselijke armen- en gemeentebesturen in zeventien plaatsen, waaronder
negen in Zeeland, zogenaamde armenfabrieken. In 1840 had de firma Salomonson
verspreid over Twente, Oost-Gelderland en naaste omgeving 21 en zes jaar later
circa 35 zetbazen voor zich aan het werk. In het totaal werkten er in 1842, naar
eigen zeggen, 2800 arbeiders voor Salomonson. Belangrijk voor de verdere
ontwikkeling van het bedrijf was de vestiging in 1844 van de firma Salomonson &
Co. te Manchester. Twee zoons van Godfried hielden zich in het centrum van de
wereld-katoenindustrie bezig met de garenhandel, zowel voor het familiebedrijf te
Almelo als voor derden. Hun contacten en ervaringen met de Britse textielwereld
werden ook voor het ‘vader’-bedrijf gebruikt.
Omzet en omvang van het weefbedrijf namen ondertussen gestaag toe. De
(financiële) basis voor de uitbreidingen na 1850 werd in deze periode gelegd. De
Salomomsons verdienden niet alleen goed aan de orders van de NHM, zij hadden
daarnaast nog altijd een lucratieve garenhandel. Verder kochten zij door de NHM
afgekeurde goederen op die zij voor eigen rekening lieten bleken en opmaken om
daarna zelf te verzenden. De zetbazen waren zeer afhankelijk van hen:
schommelingen op de markt werden op hen verhaald. Een contract met de Wed.
18.

Burgers, Salomonson, passim.
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Th. Kistenmaker en Zoon te Oldenzaal uit 1845 geeft een goed beeld van de
verhoudingen. De duur van het contract was beperkt, meestal ging het om een
jaarcontract, dat bovendien nog op korte termijn opzegbaar was. Verder waren alle
transportkosten voor rekening van de zetbaas. De investeringen bleven zo beperkt,
het overgrote deel van het bedrijfskapitaal zat vast in goederen en voorraden. De
Salomonsons konden omstreeks 1830 dan ook gemakkelijk de voormalige Havezathe
Langeveldsloo kopen en in 1849 bijvoorbeeld naast hun bezittingen in diverse
plaatsen, ook nog het eigendom verwerven van de Hengeler Weide van het
voormalige huis Hengelo.
Toch bleek het moeilijk om goede en geschikte zetbazen te vinden en te houden,
zeker in drukke tijden als de onderlinge concurrentie op de arbeidsmarkt groot werd.
De geografische spreiding van de activiteiten werd ook steeds groter. Het vinden
van gebieden met geschikte thuiswevers werd door de toegenomen concurrentie
niet makkelijker. De controle op produktie en zetbazen vereiste veel organisatie en
kon niet altijd even efficiënt gebeuren. Als gevolg van de sterk aantrekkende vraag
in 1851 ontstond een golf van omkopingen en een loonopdrijving door de thuiswevers
tot ruim dertig procent, wat de twee ondernemers eind van dat jaar
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deed besluiten tot de oprichting van een stoomweverij. De firma wist bij een veiling
het oude fabrieksgebouw van Ainsworth te Hellendoorn te verwerven en op deze
plaats lieten de Salomonsons de eerste stoomweverij in Twente bouwen. De plaats
van vestiging werd omgedoopt in Nijverdal, gunstig gelegen aan vaarwater en
landwegen. Door deze stap, die een investering van ƒ 400.000 vereiste, werden de
firmanten G. en H. Salomonson definitief van kooplieden tot fabrikanten. De
onderneming breidde zich snel uit. In aanvang stonden er 50 powerlooms, twee
jaar later al 360 en tien jaar later 1000. Daarnaast waren de firmanten actief
betrokken bij de oprichting van textielveredelingsbedrijven en bij de totstandkoming
van een transportnetwerk in Overijssel.
De firmanten Salomonson hadden al veel langer plannen in de richting van een
stoomweverij. In 1841 hadden zij reeds tekeningen en berekeningen via hun zoons
te Manchester aangevraagd, om deze later voor te leggen aan een Duitse relatie.
Het bezoek van de oudste firmant, Godfried, aan de wereldtentoonstelling te Londen
in 1851 kan tot het zetten van deze stap bijgedragen hebben. In december 1851
lag er een definitief plan, medio 1852 volgde de eerste steenlegging. De drie
stoomketels arriveerden met de eerste looms in november '52, de stoommachine
echter pas ruim een halfjaar later. April 1853 waren de eerste vier looms opgesteld
en in de loop van een jaar werd de rest van de 360 stoomweefgetouwen geplaatst.
In augustus '53 begon de weverij te draaien. De machinale weverij was ingericht
voor de vervaardiging van fijne calicots en cambrics, terreinen waarop men de eigen
handweverij voorlopig geen concurrentie aandeed. In hoeverre ondervonden nu de
oprichters problemen met de eerste invoering op dergelijke schaal in Nederland van
deze technische noviteit? Voor een deel was er kennis binnenslands en binnenshuis
aanwezig. Het ontwerp voor de inrichting en de stoominstallatie was afkomstig van
een machinefabriek in Amsterdam. Waar deze op zijn beurt de kennis vandaan had,
is niet bekend. Zoals we al gezien hebben, hadden de Salomonsons goede relaties
in Groot-Brittannië. Voor deze gelegenheid reisden de firmanten naar Engeland,
om daar persoonlijk contact te leggen met de Britse machinefabrikanten. Een van
de Salomonsons werd daarbij vergezeld door een in Goor verblijvende Britse
werktuigkundige, Rothwell genaamd. Deze Rothwell zou als machinist in dienst van
de firma treden. Met de machines kwamen een monteur, een getouwsteller, een
Engelse opzichter en instructeurs mee om de machinewevers te onderrichten.
Ervaren stoomwevers waren in Nederland vrijwel niet voorhanden, behalve een
groep in Haarlem. Een aantal hiervan meldde zich ook bij Salomonson, maar als
gevolg van hun overdreven geachte (loon)eisen - gebaseerd op hun Haarlemse
standaard - verdwenen zij al gauw. Het overgrote deel van het fabriekswerkvolk
bestond uit voormalige handwevers, voor een belangrijk deel uit de eigen weeffilialen
19.
en veel ook uit de armenkolonies van de Maatschappij van Weldadigheid. Een
geschoolde wever kon het werk binnen 3 à 4 weken leren. Voor de nieuw te werven
arbeidskrachten werden in 1854 120 woningen gebouwd. Het personeel voor de
technische kaderfuncties was moeilijker te krijgen en vast te houden, en bovendien
duur. Rothwell ontving een jaargeld van ƒ 1000 plus een bonus afhankelijk van de
produktie. De instructeurs werden aangenomen op een weekgeld van 30 shilling,
exclusief een premie en de kosten van de overtocht. Voor zover bekend leverde de
oprichting en het inwerkingstellen van de eerste grote stoomweverij op Nederlandse
bodem geen grote technische problemen op.
19.

Zie ook G.G. Rensen, ‘Arbeid en ondernemerschap in Nijverdal in de overgang van de
pre-industrie naar de industriële maatschappij: de firma Salomonson omstreeks 1850’, in:
Economisch en Sociaal-historisch jaarboek, 44 (1988), 103-110.
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Gezicht op de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal. Briefhoofd, omstreeks 1854. Een
speciaal gegraven kanaal verbond de fabriek met het riviertje de Regge, zodat de zompen,
platgeboomde vaartuigen geschikt voor de vaart op de Overijsselse stromen, vlak nabij het
magazijn konden lossen. Aan de oever was een eenvondige steiger met een kraanconstructie
aangebracht. Verder lag het bedrijf gunstig voor het transport over land aan de straatweg
Zwolle-Almelo-Enschede, voor aanvoer per paard en wagen. In de nis van het hoofgebouw
aan de staatzijde was een borstbeeld van Koning Willem III aangebracht met daarboven
het ‘koninklijk’ wapen waartoe in 1852 aan Godfried Salomonson vergunning verleend was.
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De weg naar een zelfstandige katoenweefnijverheid 1850-1890
De totstandkoming van de eerste met stoomkracht werkende weverij was de
voorbode van een snelle expansie van de powerloom in de katoennijverheid. Al in
de jaren zestig nam het belang van de thuisweverij sterk af en deze was tegen de
eeuwwisseling grotendeels verdwenen. Door de vervanging van handenarbeid door
mechanisch werk, dat bovendien op steeds produktievere getouwen geschiedde,
breidde de produktiecapaciteit zich nog veel sterker uit. De katoennijverheid
onderging ook een belangrijke verbreding. Het produktieprogramma beperkte zich
voor 1850 tot het wat grovere inlands goed en de calicots en madapollams (ruwe,
gebleekte en effen-witte katoengoed). Rond 1850 kwam daar de produktie van
drillings bij (zeer dicht geweven keperweefsel, onder meer in de vorm van fijne drill
ofwel jeans), in 1853 gevolgd door de fabricage van shirtings (een fijn soort calicots),
terwijl vanaf 1860 de produktie van cambrics (een effen katoenen weefsel) ter hand
werd genomen. Daarmee samenhangend vond in de tweede helft van de negentiende
eeuw een grote ontwikkeling van de finish-sector plaats. Er kwamen hiervoor in
Twente en de Achterhoek aparte inrichtingen tot stand, in de vorm van grote
stoomblekerijen. Deze waren in de meeste gevallen eigendom van verschillende
weefondernemingen en werkten min of meer in loon.
Ook aan de weverijen zelf werden min of meer uitgebreide finish-afdelingen
verbonden. De katoendrukkerij bleef zich echter in deze periode vrijwel geheel buiten
Twente ontwikkelen. Verder vond achterwaartse concentratie plaats, in de vorm
van een eigen spinnerij - ingericht naar eigen behoeften - of deelname in een van
de grotere spinnerijen die in die periode in Twente werden opgericht.
De katoennijverheid buiten Twente ging, met de achteruitgang van de handweverij,
zowel ten plattelande als in de oude handelssteden, goeddeels ten onder. Aan deze
geografische concentratie van de nijverheid in Twente was een periode voorafgegaan
van spreiding van de calicotweverij ten behoeve van de afzet in Indië. De NHM had
in de decennia na 1830, in de zoektocht naar arbeidskrachten, voor een uitbreiding
van de weefnijverheid over vele delen van Nederland gezorgd. In 1854 vond nog
bijna een kwart van de produktie van calicots plaats in de provincies Zeeland en
Gelderland, Noord-Holland en Utrecht. In de 7 calicotfabrieken in Zeeland waren in
1866 nog 428 personen, ruim de helft vrouwen, werkzaam. Naast Twente en de
Achterhoek ontstonden enkele nieuwe centra in oudere textielgebieden. In Deventer
richtte de firma Ankersmit in 1865 een stoomweverij op en in Hilversum en
Veenendaal kwamen ongeveer tezelfdertijd uithebreide spinnerijen annex weverijen
tot stand. In de katoenweverij in Zuidoost-Brabant concentreerde het machinale
bedrijf zich in Helmond, terwijl in de dorpen rondom de thuisweverij zich nog lange
tijd handhaafde. In de oude textielsteden in het westen van het land verdween in
Haarlem de stoomweverij geheel. Daarentegen werd in Leiden een stoomweverij
aan de bestaande katoendrukkerij toegevoegd.
De weverij van Prévinaire te Haarlem, waar in de jaren 1850 nog een 200 à 250
werlieden werkzaam waren en in de jaren zestig tussen de 100 en 200, werd in
1886 gesloten. De stoomweverij die De Heijder & Co te Leiden in 1860 bij hun
katoendrukkerij oprichtten, was min of meer een voortzetting van de stoomweverij
die een van de firmanten in Aalten had geëxploiteerd. Deze weverij telde bij de
oprichting 400 looms, in 1881 uitgebreid tot 750, en diende in eerste instantie voor
20.
de vervaardiging van katoendrukdoek dat in eigen bedrijf werd verwerkt.
20.

Anoniem (Louis Driessen?), Geschiedenis van de stoonweverij van de firma De Heyder &
Co te Leiden, typescript Collectie Driessen, Nederlands Textielmuseum Tilburg.
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De tendens tot geografische concentratie werd hierdoor hooguit geremd. Eind
negentiende eeuw was Twente onbetwist het katoendistrict van Nederland en
Enschede het Nederlands Manchester.

Tabel 3.1: hand- en stoomweefgetouwen in Twente 1860-1890
Jaar

Hand

Stoom

1860/61

ca. 8.500

2.000

Aandeel Twente in
stoomweefgetouwen
57%

1871

2.800

8.338

76%

1881

1.325

10.697

79%

1891

375

15.472

80%

In Twente concentreerde zich de witweverij met name in Enschede en Almelo.
De produkten hiervan werden onder meer op de tropische markten afgezet, waar
ze ter plaatse - naar eigen smaak en stijl - werden bewerkt. De bontgoederen,
weefsels waarbij gebruik gemaakt werd van gekleurde garens, waren van oudsher
een specialiteit van Helmond en omgeving en Hengelo. Een deel van deze produkten
was eveneens voor de tropische markt bestemd: kleurrijke, geweven doeken zoals
slendangs en sarongs. De export bleef belangrijk, waarbij naast de gemelde
verbreding van het assortiment ook de geografische verspreiding van de afzet plaats
vond. Met name na 1865 trad er een oriëntatie op andere exportmarkten dan
Nederlands Oost-Indië op. Gebieden als Achter-Indië, Japan, West-Indië en Afrika
waren omstreeks 1870 goed voor zo'n 25 à 30% van de export.
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Het aantal (stoom) weefondernemingen bleef na de eerste grote expansiegolf, in
de jaren 1860, tot in het laatste kwart van de negentiende eeuw vrijwel constant.
Van 13 bedrijven in 1861 nam het toe tot 34 in 1871 om nog op beperkte schaal
door te groeien tot 37 ondernemingen in 1887, waarna het aantal afnam tot 27 in
1912. De gemiddelde bedrijfsgrootte nam sterk toe. De gemiddelde omvang van
de weefafdelingen van de Twentse bedrijven steeg van 176 getouwen in 1861 tot
362 in 1887 en 806 in 1910. Het aantal getouwen per wever steeg in de eerste halve
eeuw na de invoering van het stoomweefgetouw maar gering. Het aantal
ondernemingen in de katoennijverheid dat zowel over een spinnerij- als over
weverij-faciliteiten beschikte was beperkt (4 van de 37 bedrijven in Twente in 1890
maar het ging hierbij wel om de grootste ondernemingen. Daarnaast nam een
toenemend aantal bedrijven vanaf de jaren 1890 een aantal voor- en nabewerkingen
in eigen hand.
Van gewicht was ook de verbetering van de infrastructuur in de jaren vijftig en
zestig. Brandstof en machines werden hierdoor stukken goedkoper waardoor
overschakeling op een gemechaniseerde produktiewijze een steeds aanlokkelijker
alternatief vormde.
Verder vormde de ontwikkeling van het stoomgetouw zelf een motief om over te
schakelen op een gemechaniseerde produktiewijze. Evenals het handweefgetouw
en de schietspoel kende de powerloom een langdurige ontwikkeling. Talrijke
problemen moesten overwonnen worden voordat praktisch bruikbare modellen op
de markt beschikbaar kwamen. De handelingen van de wever moesten
geautomatiseerd worden Dat geschiedde bij het heenen weer schieten van de
spoelen, het oplichten van de kammen en ten slotte het aanslaan van de inslag. De
heen- en weergaande beweging van de spoel werd op het snelweefgetouw gestuurd
door middel van de handbeweging van de wever. Hiervoor moest een mechanisme
komen dat corresponderend werkte met de beweging voor het aanslaan en het
lichten der kammen. De grotere snelheid ten opzichte van het handgetouw maakte
de kans op uitspringen van de spoel groter, en door de grote kracht zou draadbreuk
frequenter voorkomen. De grotere weefsnelheid betekende ook dat de inslagdraad
vlugger op was. Om de spoel te vervangen was een stopmechanisme nodig.
Hetzelfde gold voor het geval er draadbreuk optrad. Parallel met de weefsnelheid
moest er een mechanisme zijn dat het afrollen van de kettingboom, waarvan het
volume afnam, en het oprollen van de doekboom, die alsmaar dikker werd,
reguleerde. Voor het overzicht werd de lade van onderen gelagerd. Excentrieken,
schijven van bepaalde vorm, zorgden voor de beweging van de kammen, terwijl
door allerlei over-brengingen
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Interieur spoelzaal weverij Noorderhagen van de fa. Van Heek & Co. te Enschede, circa
1895. Het spoelen was een van de voorbereidingsafdelingen voor het weven, waar in
verhouding veel jeugdige en vrouwelijke arbeidskrachten werkzaam waren. Het garen op
de zogenaamde kronen in de lange bak dwars in het lokaal wordt door meisjes met behulp
van spoelmachines op papieren hulzen overgezet. Deze hulzen dienen dan als inslaggaren
voor in de weefspoel. De firma Van Heek en Co. was ten tijde van deze opname de grootste
textielonderneming van Nederland met zo'n 1500 werklieden verdeeld over vier
etablissementen.

de andere functies werden bestuurd. Al gauw was de constructie vrijwel geheel van
ijzer. Op de eerste generatie looms werden slechts eenvoudige weefsels vervaardigd.
Pas omstreeks 1860 werd het mogelijk om met behulp van de zogeheten dobbie
meer samengestelde weefsels te vervaardigen met de stoomweefgetouwen. Door
meer uitgekiende constructies, betere materialen en preciezere afwerking kon de
weefsnelheid en de bedrijfszekerheid van de powerloom in de loop van de
negentiende eeuw sterk vergroot worden. Een machinaal-wever produceerde
21.
omstreeks 1900 grofweg het vijftienvoudige van een handwever een eeuw tevoren.
Dit omdat een wever, al of niet met een hulpkracht, meerdere getouwen kon
bedienen. In de eerste fase van de introductie van het stoomweefgetouw in de
Nederlandse katoennijverheid konden de Nederlandse fabrikanten over machines
beschikken die een zesvoudige produktie mogelijk maakten ten opzichte van hun
voorgangers dertig jaar eerder. Het garengebruik per getouw te Enschede steeg
van 1.000 kilo in 1886, via 1.100 kilo in 1893 tot 1.500 in 1913.

21.

‘De katoenweverij’, in: De Handel, 8 (1914), 194-198.
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Interieur van de ruwerij en scheerderij Gebr. van Heek, Enschede, circa 1895. Na het weven
onderging het doek vaak nog een aantal nabewerkingen, zoals het ruwen en scheren. Het
bedrijf van de Gebr. van Heek behoorde tot de grotere in de branche. De onderneming was
in 1859 opgericht als stoomweverij. Het ruwen en scheren was machinaal mannenwerk.

De overgang van huisarbeid naar fabriekssysteem
Een van de belangrijkste effecten van de industrialisatie met zijn mechanisering en
gebruik van centrale aandrijfkracht (met name stoom) was de enorme uitbreiding
van het fabriekssysteem. In het geval van de katoennijverheid betekende het de
komst van grote fabrieken, waar hele groepen arbeiders bijeen waren gebracht. De
bestaande ondernemingen kenden een toenemende tendens tot schaalvergroting.
De gemiddelde personeelsomvang van de Twentse weverijen nam toe van 162 in
22.
1867 tot 394 in 1890. Hierbij moeten we er wel rekening mee houden dat in veel
gevallen de arbeiders binnen de grotere ondernemingen in een aantal afzonderlijke
bedrijven en bedrijfsgebouwen waren ondergebracht. De grootste textielonderneming
in Nederland, de fa. Van Heek & Co. te Enschede, had in 1895 een grote
stoomweverij Noorderhagen, een gelijknamige spinnerij ter plekke, de stoomweverij
Nieuw-Engeland en de weverij annex spinnerij Kremersmaten. In het totaal werkten
er 1458 werknemers in deze vier bedrijfsonderdelen, gemiddeld per bedrijfsonderdeel
23.
dus 364 werklieden.
De fabrieksarbeid breidde zich uit van circa 7.250 personen in 57
stoomkatoenfabrieken in 1867 tot het dubbele hiervan in 1890. De overgang van
thuiswevers en fabrikeurs naar fabrieksarbeiders en fabrikanten nam een of meerdere
generaties in beslag. De textielnijverheid kende in de jaren 1830-1860 in vrij veel
gevallen en op veel plaatsen een overgangsvorm: het zogenaamde weeflokaal. De
calicotweverij werd nog dikwijls eerst ter hand genomen in een weefschool annex
weeflokaal. Vaak deed een kern van beroepswevers hier hun werk.
Daarnaast werd er nog vaak een beroep gedaan op een groep thuiswevers, die
te ver woonden of aan het thuisweven de voorkeur gaven. Dit gebeurde, naar het
zich laat aanzien, vooral in de Twentse dorpen. Oldenzaal is hier een typisch
voorbeeld van. Van het totaal aantal wevers in het dorp was in de jaren 1840 zo'n
45% in weeflokalen werkzaam. In 1853 werkten daar ter plaatse 623 werklieden in
22.
23.

Sprenger van Eyk, ‘Twenthe's fabrieksnijverheid in 1867’ in: Textiel historische Bijdragen, 3
(1962), 120-121.
Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage, Album 413.
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de 11 calicotweverijen. Hieronder bevonden zich kleine weverijen die slechts 20 of
24.
iets meer getouwen telden. In Hengelo werkten in 1853 in de 3 weverijen in het
totaal 74 werklieden, terwijl daarbuiten nog eens 596 personen aan de gang waren.
In die fabriekjes ging het wellicht uitsluitend om personen die zich met voor- en
nabewerkingen bezighielden, geen wevers.
De calicotweverijen in kleine weeflokalen kwam het meest voor in de
buitengebieden waar geen of onvoldoende geschoolde arbeidskrachten voorhanden
waren. Gebrek aan geschikte ruimte in de woningen van de nieuwbakken wevers
was er de oorzaak van dat zulke weeflokalen werden aangehouden.
Dergelijke weeflokalen werden bijvoorbeeld op de Veluwe gevonden, waar vanouds
een bescheiden, plaatselijke, textielnijverheid bestond. De calicotweverij deed daar
in de loop van de jaren 1840 zijn intrede. Omstreeks 1850 was er een bedrijf met
80 weefgetouwen in Nunspeet en in het Oldebroek een met 50. De boerenarbeiders
werden aangelokt door de relatief hoge verdiensten, maar daarbij verwaarloosden
zij evenwel ‘hunnen tuin- en kleinen akkerbouw. En geen wonder’, meldde een
eigentijdse beschrijving, ‘want ofschoon sommigen hunner in ellendige plaggen
hutten wonen, hebben zij echter een goed bestaan, wanneer er twee, drie kinderen
25.
weven...’.
Een belangrijk kenmerk van de industriële ontwikkeling, en vooral van de
ontwikkeling van de de textielindustrie, was de toenemende professionalisering van
de arbeid. Hiermee veranderde ook de aard van de bedrijfsvoering. In de eerste
helft van de negentiende eeuw was er een uitgebreide textielnijverheid ontstaan,
gebaseerd op werkverschaffing en filantropie. Maar de industrie veranderde in de
loop der tijd van karakter. De ondernemers transformeerden zich van ‘manus-van
alles’ tot praktisch en theoretisch geschoolde fabrikant. Was in het begin van de
eeuw nog een combinatie van activiteiten

24.

25.

J.J.J.G. Schoenmakers, ‘De bestaansstructuur van Oldenzaal omstreeks 1840, Drie
Nederlandse gemeenten in het tweede kwart der negentiende eeuw’ (Utrecht, Mededeling
no. 2 van de Afd. Historische Geografie Geografisch Instituut); Brugmans, Statistieken,
816-817.
(B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis), ‘Statistieke beschouwing van den toestand der geringe plattelands
bevolking op de Veluwe langs de Zuiderzee’, Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek
9 (1853), 298.

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

55
heel gebruikelijk (zoals we bijvoorbeeld gezien hebben bij de firma G. & H.
Salomonson), eind negentiende eeuw waren de leiders van de meeste
textielbedrijven, zeker van de grotere ondernemingen, personen die zich
beroepshalve vrijwel uitsluitend met het beheer van hun industriële bedrijf
bezighielden. Maar deze verandering vond vrij geleidelijk plaats. Onder de zes
deelnemers van de in 1861 opgerichte Oldenzaalsche Weverij Maatschappij bevond
zich slechts een enkele fabrikant. De firmanten van Jordaan te Haaksbergen hielden
naast hun in 1862 opgerichte stoomweverij met een 120 getouwen tot circa 1870
een winkel, een kalkbranderij (tot 1873) en een steenbakkerij (die pas in 1890 van
26.
de hand werd gedaan). De familie E. ter Kuile te Enschede bezat naast een
27.
stoomweverij tot 1893 ook een bierbrouwerij en azijnmakerij ter plaatse. De
opleiding van de neven D. en J. ten Cate, die beiden in 1897 hun intrede in de firma
H. ten Cate Hzn & co., katoenspinnerijen en -weverijen te Almelo, deden, is illustratief
voor de ‘moderne’ ondernemer. D. ten Cate bezocht de school voor Handel en
Nijverheid te Enschede en daarna de Höhere Textilschule te Krefeld, om daarna
vijfjaar in Duitsland als arbeider, verfmeester en assistentchemicus te werken.
Vervolgens werkte hij nog enige tijd op een exportkantoor te Amsterdam en als
volontair op enige textielfabrieken in Lancashire. Zijn neef J. ten Cate bezocht na
zijn middelbare schoolopleiding de openbare handelsschool te Amsterdam om
vervolgens op exportkantoren te Amsterdam, Parijs en Hamburg te werken. Hij was
28.
eveneens een jaar in Lancashire werkzaam.
Ook binnen de arbeidersklasse ontstond een groep die vast aan de fabriek was
verbonden en in die arbeid hun bestaan vond. De grote groep thuiswevers omvatte
reeds een kern van professionele krachten, met name in de meer stedelijke gebieden,
maar een belangrijk deel van de arbeidskrachten in de pre-industriële textielnijverheid
had verschillende nevenbetrekkingen. De overgang van huisarbeid naar
fabriekssysteem vond ook hier geleidelijk plaats. Disciplinering van de arbeid en de
gewenning aan vaste gereguleerde arbeidstijden werd steeds belangrijker. Arbeid
en arbeidsverhoudingen kregen een steeds meer uitgesproken formeel kader. Maar
eind negentiende eeuw was de praktijk vaak nog wat informeel. Omstreeks 1880
was het niet ongewoon dat het werk in de stoomweverij werd stopgezet als er iets
bijzonders op straat te doen was. Was er tijdelijk geen werk voorhanden, hetgeen
in de toenmalige bedrijven met hun eenvoudige logistiek wel vaker voorkwam, dan
29.
werd er een ‘voordemiddagborreltje’ gedronken in het dichtstbijzijnd cafe. De
klachten over drankmisbruik onder de arbeiders werden de gehele periode vernomen,
hoewel niemand de oorzaak aanpakte. Het zogenaamd maandaghouden was een
bekend euvel. Het werk in het niet-gemechaniseerde bedrijf kende, naast de karige
beloning, ook veel lichamelijke ontberingen en problemen. De wever was
verantwoordelijk voor het eindprodukt, het werk was zwaar en ongemakkelijk en de
arbeidsomstandigheden, zoals lucht en licht in de werkruimte, waren veelal slecht.
In het gemechaniseerd bedrijf traden andere problemen op en ook hier trad slechts
geleidelijk aan een verbetering op in de arbeidomstandigheden. Lawaai en stof
waren de ergste bedreigingen voor de textielarbeiders. De beloning werd echter
geleidelijk aan beter. In een beschrijving van Enschede uit 1883 wordt het allemaal
wel erg rooskleurig geschetst:
26.
27.
28.
29.

D.D. Jordaan, D. Jordaan en zonen's textielfarbieken N.V., Haaksbergen 1781-1956 (z.p.
1956).
Familie ter Kuile (z.p., z.j.), 47.
Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (Amsterdam 1938),
296.
H. Geerts, ‘Uit het leven van Johan Bevers’ in: Textiel historische Bijdragen, 9 (1968), 43-49.
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‘Waarlijk, de ommekeer ten goede is groot. In de plaats van den landman en
huiswever met zijn eentonig sober leven, zonder uitzicht op een beter lot voor zich
of voor de zijnen, is getreden de goed gekleede, behoorlijk ontwikkelde arbeider,
die de courant leest, 's Zondags met vrouw en kinderen in het volkspark naar de
muziek gaat luisteren; wiens jongen nog altijd vertelt van het laatste feestelijke
tochtje naar Munster (de gewoone belooning voor wie de hoogste klasse der
fabrieksschool met eere hebben doorlopen), terwijl zijn meisje wellicht lid is van een
zangkoor of onderwijs geeft op een zondagsschool. Hij kan de toekomst van de
zijnen gunstig inzien en mag voor zichzelven hopen op een gelukkigen, onbezorgden
30.
ouden dag.’
Het werk van de wever veranderde drastisch van inhoud op het moment dat hij of
zij van achter het handgetouw trad en de machinale weverij binnenging.
Handvaardigheid en geoefendheid bepaalden voor een belangrijk deel de omvang
en kwaliteit van de produktie in de handweverij. In de machinale weverij was de
functie van de wever beperkt tot toezicht en handelingen om de weefgetouwen aan
de gang te houden. Was in de thuisweverij de wever verantwoordelijk voor het
onderhoud en de reparaties van zijn getouw, in de machinale weverij waren hiervoor
de aparte functies van de getouwsteller en de monteurs. De groep machinaal-wevers
bij Salomonson was afkomstig uit de oude groep van handwevers, en hadden een
week of vier nodig om over te schakelen. Zodra de machinale weverij zich verder
uitgebreid had, werden jonge arbeidskrachten in de praktijk opgeleid als hulp van
een volslagen wever. Deze leerlingwevers dienden en passant ook nog de nodige
algemene en theoretische textielkennis op te doen. Hiervoor werd in de tweede helft
van de negentiende eeuw een net van bedrijfsscholen in Twente, maar ook
daarbuiten, opgericht.
G. VAN HOOF

30.

S. Cramer, Enschede, Volksalmanak uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
1883, 83-105, hier 93-94. Noten bij hoofdstuk 4
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Voorbeeld van een staaldoek van Van Vlissingen & Co in Helmond omstreeks 1900.
Onderaan het doek staat aangegeven hoe het doek is geproduceerd. Hieruit valt op te maken
dat eerst een ‘mastiek’ was opgedrukt, die dezelfde functie had als een waslaag bij het
batikken, waarna het doek geverfd en met andere kleuren kon worden bedrukt. In het
voorbeeld werd de rode kleur met de hand ingepast of ingevuld en liet men vervolgens deze
rode kleur enigszins uitvloeien.

Voorbeeld van het wasdrukartikel van de Haarlemsche Katoen Maatschappij, de voortzetting
van Prévinaire & Co. In de jaren negentig van de vorige eeuw begon de HKM met de exports
van imitatiebatiks naar West-Afrika. Het batikkarakter van het doek is goed te herkennen
aan de craquelé-lijnen in de ster. Het dessin van dit doek dat uit het begin van deze eeuw
stamt, was echter aangepast aan de eisen van de lokale markt.
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4
Katoendrukken
Een nieuwe start
De handdruk
Rouleau of perrotine?
Thomas Wilson: een ondernemende smokkelaar
Een geforceerde modernisering
De opmars van de rouleau
De calculerende ondernemer
Mechanisering en markt
De aard van de markt
Het streven naar perfectie door Prévinaire
De aanhouder wint
De lokroep van het succes
Epiloog: Real Dutch waxprints

Een nieuwe start
Door de ontdekkingsreizen in de vijftiende en zestiende eeuw groeide de
internationale handel sterk. Een belangrijk handelsprodukt waren de bedrukte
katoenen stoffen, die vanuit Azië en met name uit Voor-Indië naar Europa werden
verscheept. De fraaie kleuren en dessins en de voor Europese begrippen ongekende
kwaliteit maakten deze katoentjes of indiennes, zoals ze ook vaak werden genoemd,
zeer populair. De grote vraag wekte in West-Europa op verschillende plaatsen
belangstelling om zelf katoen te gaan bedrukken. De producenten van wollen en
linnen stoffen, de traditionele textielsectoren die veelal in gilden georganiseerd
waren, voelden zich echter bedreigd door de nieuwe, katoenen stoffen. Zij slaagden
er gedeeltelijk in om de ontwikkeling van deze nieuwe nijverheid tegen te gaan door
aan te dringen op een invoer-, produktie- of zelfs draagverbod van bedrukte katoen.
Maar met name in het handelsland van die tijd bij uitstek, de Republiek der Verenigde
Nederlanden, was de positie van de gilden sterk verzwakt en werd de nieuwe
bedrijfstak weinig in de weg gelegd. Holland groeide dan ook snel uit tot hét Europese
centrum van de katoendrukkerij. Rond 1700 telde Amsterdam circa 80
1.
katoendrukkerijen, die voor een groot deel als manufacturen waren georganiseerd.
Geleidelijk werden de belemmerende maatregelen in de andere landen opgeheven
en de katoendrukkerij verspreidde zich - vaak met technische hulp vanuit Nederland
- ook over de andere landen in West-Europa. Het gevolg was dat - zeker na 1750
- de katoendrukkerijen in Holland in de problemen kwamen. Het centrum van de
katoendrukkerij verplaatste zich naar Zwitserland, Frankrijk en Engeland, waar
vooral de bedrijven van Oberkampf in Jouy bij Parijs en van Peel in Lancashire de
toonaangevende bedrijven in Europa werden. Modieuze bedrukte of geverfde
katoenen stoffen groeiden in de achttiende eeuw uit tot het belangrijkste handelsgoed
in de continentale handel. Zij droegen daarmee bij aan het ontstaan van een grote
afzetmarkt voor katoenen produkten, een van de voorwaarden voor de zich
ontwikkelende Engelse katoenindustrie.
Door deze ontwikkelingen was de uitgangssituatie voor de Nederlandse
katoendrukkerijen in het begin van de negentiende eeuw ronduit slecht. Ondanks
1.

Zie voor de geschiedenis van de Nederlandse katoendrukkerij W.J. Smit, De katoendrukkerij
in Nederland tot 1813 (Rotterdam 1928).
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het rijke verleden was de katoendrukkerij op dat moment nagenoeg uit Nederland
verdwenen. De weinige overgebleven bedrijven leidden een kwijnend bestaan. De
afscheiding van België in 1830 zorgde voor nieuwe impulsen. Door de politiek van
koning Willem I om ondernemers uit het zuiden naar het overgebleven deel van zijn
koninkrijk te lokken verrezen in de jaren dertig in enkele Hollandse steden grote
katoenfabrieken. Deze voor die tijd zeer grootschalige fabrieken legden zich toe op
het bleken, verven en vooral het bedrukken van katoen. In dit hoofdstuk komen de
lotgevallen van deze en andere nieuwe Nederlandse katoendrukkerijen in de
negentiende eeuw aan bod.
Met de grote katoenfabrieken deden ook nieuwe produktiemethoden hun intrede
in Nederland. Vanaf het einde van de achttiende eeuw begon de produktiviteit in
de katoenspinnerij en -weverij snel te stijgen. Aangezien het overgrote gedeelte van
de geweven stoffen niet als ongebleekte katoenen doeken op de markt kwam, maar
als volledig afgewerkt produkt, bleef de katoendrukkerij (en -ververij) een belangrijke
schakel in de produktie van katoenen stoffen. Daarom was ook een toename in de
2.
produktiviteit van de blekerij, ververij en drukkerij noodzakelijk. Hierdoor werd de
mechanisering van

2.

Chapman en Cassagne wijzen op het belang van de katoendrukkerij in S. Chapman, A.
Chassagne, European Textile Printers in the Eighteenth Century, A study of Peel and
Oberkampf (Londen 1981) 3-4.
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deze onderdelen van de katoenbewerking sterk gestimuleerd. Al vroeg in de
achttiende eeuw waren de eerste pogingen ondernomen om het katoendrukken te
mechaniseren. Het duurde echter tot het einde van die eeuw, voordat de belangrijkste
technische problemen waren opgelost. De introductie van machines bij het
katoendrukken betekende echter niet dat de handdruk snel verdween.
Gedurende de gehele negentiende eeuw bleven de ambachtelijke handdruk en
de gemechaniseerde katoendruk met elkaar concurreren. In Engeland werd de
handdruk het eerst verdrongen. Op het continent verliep dit proces veel geleidelijker.
Bovendien werd op het vasteland gedurende een aantal decennia een ander type
machine toegepast, dat in Engeland niet succesvol was. Hoewel het
mechaniseringsproces van het katoendrukken in Nederland in grote lijnen
overeenkomst vertoonde met dat in de overige landen op het Europese vasteland,
week het in enkele opzichten hiervan af. Met name de handdruk wist zich veel langer
te handhaven dan elders.
Deze afwijkende ontwikkeling vraagt om een verklaring. Voordat we hier verder
op ingaan, kijken we eerst iets nauwkeuriger naar het traditionele, ambachtelijke
produktieproces.

De handdruk
Het bedrukken van stoffen was al in de middeleeuwen in Europa bekend. In het
algemeen werkte men met olieverven, die op de stof werden gedrukt of met lijm,
waarop men vervolgens goud- of zilverpoeder strooide. Deze wijze van werken
kende vele nadelen. Het bedrukte oppervlak voelde hard aan en bij het vouwen van
de stof ontstonden er barsten in de opgebrachte kleurlaag. Bovendien was de
echtheid van de kleuren zeer gering, dat wil zeggen bij het wassen of reinigen van
de stof verbleekten de kleuren al snel. Toen de Europese consument in de zestiende
en zeventiende eeuw kennismaakte met bedrukte of geverfde katoenen doeken uit
Voor-Indië was het contrast met de gangbare stoffen erg groot. Deze ‘Indiennes’
waren veel fleuriger, terwijl de kleuren in vergelijking met de gangbare stoffen een
ongekende echtheid bezaten. Ze waren ook op een geheel andere wijze vervaardigd.
Dit had te maken met de eigenschappen van katoen, dat veel moeilijker kleuren
opneemt dan wol of zijde. Het direct bedrukken van katoenen weefsels was met de
beschikbare kleurstoffen slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk en gaf vaak
3.
slechte resultaten wat kleuren en echtheid betreft.
In Europa ging men met behulp van technische kennis uit de oorspronkelijke
produktiegebieden ook op deze nieuwe manier produceren. In essentie zijn daarbij
twee verschillende basistechnieken te onderscheiden. Bij de ene werd een
zogenaamde beits opgedrukt, een soort pap waarin een metaalzout was opgelost.
Bij onderdompeling in een verfbad namen alleen de bedrukte delen kleurstof op.
Meekrap was verreweg de belangrijkste kleurstof, die op deze wijze op katoen werd
aangebracht. Afhankelijk van de gebruikte beits konden kleuren als rood, roze,
paars, lila, zwart en bruin ontstaan, waarbij het gebruik van aluminiumhoudend aluin
de bekende rode kleur opleverde. Bij de andere techniek, de reserve-techniek drukte
men ook een pap op het doek. Deze had echter de functie om het onderliggende
doek volledig van de kleurstof af te sluiten, zodat in het verfbad de opgedrukte
patronen werden uitgespaard. Deze techniek werd vooral gebruikt bij het blauwverven
3.

Zie hiervoor o.a.W.J. Smit, De katoendrukkerij in Nederland.
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met indigo. Indien gewenst konden nog andere kleuren worden aangebracht; elke
4.
kleur vereiste weer een andere voorbereiding en techniek.
Het opbrengen van de drukpap geschiedde met houten blokken, waarop het te
5.
drukken patroon in reliëf was uitgesneden. De uitgestoken delen waren vaak bedekt
met vilt. Om fijnere dessins te kunnen drukken bracht men koperen stiftjes of bandjes
in de drukplaat aan. Het drukken vond plaats op een druktafel. Het blad van deze
tafel bestond meestal uit een zware steen; hierdoor was de ondergrond zwaar en
onbeweeglijk. Over de druktafel werd een wollen deken gespannen, waarover een
katoenen doek liep, de zogenaamde meeloper, die moest voorkomen dat er drukpap
of verfresten op de ondergrond terechtkwamen. Tot het gereedschap van de
handdrukker behoorde verder een klophamer en een soort kussen, waarop zich de
drukpap of de verf bevond.
Het werk van de handdrukker bestond nu uit het volgende. Hij drukte eerst het
blok op het kussen, zodat de uitstekende delen met drukpap werden bedekt.
Vervolgens plaatste hij het drukblok op het doek en liet losjes zijn hamer op het
drukblok vallen, waardoor hij de drukpap als het ware in het doek klopte. Waar hij
de hamer moest laten vallen, in het midden of op de kanten, hoe vaak en hoe hard
hij moest kloppen wist de drukker uit ervaring. Deze handelingen werden telkens
herhaald. Dit werk vereiste een grote mate van nauwgezetheid. De patronen dienden
immers nauwkeurig op elkaar aan te sluiten en bij het inpassen van andere kleuren
moest de drukker precies binnen de uitgespaarde ruimte blijven. Als hulpmiddel
hiervoor bevonden zich op de drukplaat de zogenaamde rapportstiften, die aangaven
waar de drukker het blok diende te plaatsen. Ook hierbij was een zekere handigheid
vereist.
Katoendrukken was een tamelijk zwaar werk, dat een groot uithoudingsvermogen
vereiste. De maxi male afmetingen van een drukblok dat uit verschil-

4.
5.

In G. Verbong, Technische innovaties in de katoendrukkerij en -ververij (Amsterdam 1988)
wordt uitgebreid aandacht besteed aan het verfproces.
Het volgende is gebaseerd op G. Verbong, ‘Werken in de katoendrukkerij’, in Katoendruk in
Nederland (Helmond 1989) 69-85 en G.H. Rodenburg en G.W. Bijlsma, Van Vlissingen &
Co's Gedenkboek 1846-1946 (Helmond 1948).
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lende lagen hout bestond, bedroeg ongeveer 50 bij 50 centimeter en het gewicht
kon daardoor enkele kilo's bedragen. De lange werkdagen betekenden daarom een
behoorlijke belasting. Volgens de overlevering hielden handdrukkers altijd 's nachts
hun arm buiten het bed om te voorkomen dat hun vrouw niet zou kunnen slapen
door het trillen van de arm. Handdrukken werd overigens ook door vrouwen gedaan,
maar altijd met lichtere drukblokken.
Elke drukker had een eigen hulpje, de strijker. Deze zorgde ervoor dat de drukpap
op het verfkussen gelijkmatig werd verdeeld. Als de drukker het blok op het doek
plaatste, streek de strijker met een borstel de drukpap op het kussen uit, vandaar
de naam. Dreigde de drukpap op te raken dan vulde de strijker deze aan. De
bereiding van de drukpap vond in een afzonderlijk ruimte, de kleurkeuken, plaats.
De recepten werden verstrekt door de colorist, de belangrijkste technicus in de
katoendrukkerij. De strijkers waren meestal jonge kinderen, zowel jongens als
meisjes. Vaak nam de drukker zijn eigen kinderen mee naar de fabriek. Geleidelijk
leerden ze bij hun vader of moeder het vak. Kinderen bleven tot hun vijf- of zestiende
strijker. Daarna mochten ze geleidelijk beginnen met het invullen of inpassen met
andere kleuren van al bedrukte doeken. Dit laatste werk gebeurde met lichtere
platen en werd ook minder hoog aangeslagen. Het invullen werd meestal door
vrouwen of beginnende drukkers verricht en ook slechter betaald.
De handdrukkers vormden een hechte sociale groep, zowel binnen als buiten de
katoendrukkerij. In vergelijking met de andere arbeiders, zoals de blekers, de ververs
en het onderhoudspersoneel namen ze een bevoorrechte positie in de fabriek in.
Ze werden per stuk betaald, waarbij het stukloon afhankelijk was van de
moeilijkheidsgraad. De stuklonen werden meestal in overleg tussen drukkers en
fabrikanten afgesproken. Het weekloon van een handdrukker lag een stuk boven
het gemiddelde arbeidsloon in de industrie. Overigens moest hij vaak wel de strijker
uit eigen zak betalen. Behalve een hoger loon genoten de drukkers een aantal
privileges. Zij waren niet verplicht om op tijd te komen en op maandag werd er bijna
niet gewerkt. Dit zogenaamde ‘maandag vieren’ kwam er meestal op neer dat de
drukkers zich te goed deden aan de jenever. De maandag eindigde dan ook vaak
in de kroeg. Dit gebruik, dat ook bij andere groepen arbeiders gangbaar was, was
de meeste fabrikanten een doorn in het oog. Met de toenemende arbeidsdiscipline
verdween het geleidelijk in de tweede helft van de negentiende eeuw. Wel mochten
de handdrukkers nog lange tijd op maandag eerder naar huis dan het overige
personeel.
Het beroep van handdrukker was pas in de zeventiende

Het met de hand bedrukken van katoen omstreeks 1850. De handdrukker drukte een houten
stempel in de bak met drukpap in het midden. Vervolgens plaatste hij het drukblok op het
doek, wat een grote precisie vereiste, omdat de patronen goed aan moesten sluiten. De
drukker tikte vervolgens met een hamer op het drukblok om de drukpap goed op het doek
aan te brengen.
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en achttiende eeuwse manufacturen ontstaan. Hierdoor kende de bedrijfstak geen
formele gildestructuur. De meester-gezel-leerling verhouding ontbrak. De
handdrukkers vormden echter wel verenigingen, waarvan het lidmaatschap soms
zelfs internationaal was. De plaatselijke afdelingen verschaften de collega-drukkers,
die lid van de vereniging waren, in de tijd dat ze nog geen werk hadden onderdak,
voedsel en eventueel reisgeld. Op 18 oktober was het de naamdag van Sint Lucas,
de beschermheilige van de drukkers. Op die dag werd er een groot feest gevierd.
De bevoorrechte positie van de handdrukkers werd echter bedreigd door de opkomst
van katoendrukmachines. Hoewel deze ontwikkeling al in de achttiende eeuw begon,
duurde het tot de tweede helft van de negentiende eeuw voordat de handdruk op
grote schaal werd verdrongen en het beroep van handdrukker in de meeste landen
begon te verdwijnen.

Rouleau of perrotine?
De hoeveelheid doek, die een handdrukker per dag kon bedrukken was beperkt. Al
vroeg in de achttiende eeuw ging men daarom op zoek naar mogelijkheden om de
6.
produktiviteit bij het katoendrukken te verhogen. Een van de eerste hulpmiddelen,
die men toepaste was een soort drukpers met koperen platen waarin het motief was
gegraveerd. Deze methode, die was ontleend aan het drukken van papier, werd al
snel in de meeste Europese textielcentra toegepast. Het voordeel van deze techniek
was

6.

Deze paragraaf is voornamelijk gebaseerd op Verbong, Technische innovaties, hoofdstuk 6
en 7.
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Engelse rouleaudrukmachine omstreeks 1850. Het doek liep door de machine waarbij het
met een drukrol, waarin het design was gegraveerd, werd bedrukt. De arbeider bij de machine
controleerde of alles goed ging en zorgde voor het bijvullen van de verfbak, die aan de
voorkant van de machine hing. Hij haalde de drukpap met emmers uit de verfkeuken, waar
de drukpap door de colorist werd bereid.

dat men zeer fijne dessins kon drukken en grote platen kon gebruiken, zodat de
afmetingen van de dessins, die men in een keer kon drukken, sterk toenamen. Het
nadeel was dat de beweging discontinu bleef.
Anderen probeerden daarom de drukplaten door drukrollen te vervangen, zodat
het drukken continu kon doorgaan. Andreas Glorez ontwierp al in 1701 een machine
met twee houten rollen. Op één rol was het motief uitgestoken, de andere drukte er
tegen aan. Het doek liep tussen de rollen door. De drukpap werd door een arbeider
met de hand op de gegraveerde rol gebracht. Deze primitieve machine werd in de
loop van de eeuw telkens verbeterd. De houten rollen werden vervangen door
koperen en de reliëfdruk door diepdruk. Dit leverde een nieuw probleem op. Bij het
opbrengen van de drukpap - dit gebeurde inmiddels ook automatisch door de rol
door een verfbak te laten lopen - mocht er geen drukpap buiten de gravures zitten,
omdat anders het patroon verloren zou gaan. De Engelsman Thomas Bell slaagde
erin dit probleem op te lossen door een mes, de rakel, aan te brengen, die de
overtollige drukpap verwijderde. Na deze uitvinding uit 1785 waren de belangrijkste
bestanddelen voor een gemechaniseerde en continue wijze van katoendrukken
bekend. Het duurde echter nog geruime tijd voordat deze zogenaamde
rouleaudrukmachine - kortweg rouleau - op grotere schaal werd toegepast in de
Engelse katoenindustrie.
Een van de beperkingen voor een snelle verspreiding van de rouleau had te
maken met het gebruik van koperen rollen. Voor elke kleur in een dessin was één
rol nodig, die apart met de hand moest worden gegraveerd. Pas in de jaren twintig
van de negentiende eeuw kwamen er de eerste graveerapparaten, waardoor het
graveren sneller en vooral ook goedkoper gedaan kon worden. Door het gebruik
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van koper als grondstof waren de rollen zelf ook zeer duur. Het drukken met dit type
machine vereiste door de hoge kosten van de rollen en van het graveren grote
investeringen. Dit kon worden opgevangen door zeer grote aantallen te drukken,
maar dit was lang niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als het om modegevoelige artikelen
ging. Toen omstreeks 1840 in Engeland de belangrijkste technische problemen
waren opgelost en de export naar de overzeese gebieden sterk begon toe te nemen,
was aan de voorwaarden voldaan voor een versnelde mechanisering. In de meeste
Engelse katoendrukkerijen werd de handdruk daarna verdrongen door machines.
De ontwikkelingen in Engeland bleven op het Europese vasteland natuurlijk niet
onopgemerkt. Het probleem voor de continentale ondernemers was echter dat de
export van machines vanuit Engeland door de Engelse overheid was verboden.
Men ging er daarom toe over om zelf dergelijke machines te ontwerpen en te bouwen.
De Fransman Lefèvre was een van de eersten, die omstreeks 1807 een bruikbare
rouleau bouwde. Machines van dit type werden het eerst in Frankrijk en België
toegepast en vervolgens verspreidde de rouleau zich geleidelijk ook over de andere
Europese textielcentra.
De rouleau kreeg echter concurrentie van een ander type drukmachine. In 1834
ontwikkelde de Fransman Perrot een naar hem genoemde machine, de perrotine.
Deze machine werkte met drukblokken, die automatisch afwisselend op een
verfkussen en op het doek werden gedrukt. Deze manier van druk-
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Tabel 4.1: aantal katoendrukkerijen, rouleaudrukmachines en perrotines
omstreeks 1840 in een aantal Europese landen
Land
Groot-Britannië

aantal bedrijven
280

aantal rouleau
800

aantal perrotines
2

Rusland en Polen

102

78

2

Oostenrijk en
Bohemen

71

52

15

Duitsland

110

42

43

Frankrijk (incl.
Elzas)

80

80

210

waarvan Elzas

40

44

?

Zwitserland

36

24

3

België

11

11

9

Nederland

4

6

ca. 6

*

Bronnen: Von Kurrer, Zeugdruckerei 2e druk, 144-147, 292-293; Levy, Histoire
économique de l'industrie cotonnière en Elsace, Paris 1912, 95 en 166; Bolliger
Textildrucks, 31 en 33. Nederland kende nog een aantal kleine handdrukkerijtjes
(minder dan 20 handdruktafels), die alleen voor de lokale of regionale markt
produceerden; deze zijn niet meegeteld.
ken sloot nauw aan bij de handdruk. Het grote voordeel van de perrotine in de
jaren dertig en veertig was dat men drie of vier kleuren en later zelfs zes kleuren
tegelijk kon drukken, terwijl men met de rouleau nog maar slechts een of twee
7.
kleuren in een keer kon opbrengen. Een nadeel was de relatief kleine breedte van
de blokken, die op de perrotine konden worden aangebracht, maximaal ongeveer
20 cm. Hoewel de produktiviteit van deze discontinu werkende machine niet helemaal
8.
die van de rouleau haalde, was het verschil niet zo groot. In vergelijking met de
rouleau was de perrotine bovendien goedkoop; dit gold met name voor het
vervaardigen van de drukblokken.
Al een paar jaar na de uitvinding van de machine waren er in verschillende
Europese landen perrotines te vinden. Alleen in Engeland werd de perrotine niet of
nauwelijks toegepast. De Engelse katoendrukkerijen richtten zich voornamelijk op
*

7.

8.

Het aantal perrotines in Nederland zou volgens Von Kurrer ongeveer 11 bedragen; van slechts
een viertal perrotines is met zekerheid bekend dat ze in Nederlandse bedrijven waren
opgesteld. Het aantal van 6 is een schatting.
Een ander voordeel van de perrotine in de begintijd was de eenvoudige aandrijving. Hoewel
de meeste perrotines via drijfriemen aangesloten waren op een stoommachine, kon deze
machine ook met de hand worden bediend, wat vooral bij het proefdraaien, het maken van
kleine scries of het verhelpen van problemen tijdens de produktie handig kon zijn. Op
verschillende afbeeldingen van perrotines is een handdraaiwiel te zien.
In principe was de produktiviteit van de rouleau ongeveer negentig maal zo groot als die van
de handdruk. Hiervoor waren echter meer arbeiders nodig. Bovendien werd de maximale
produktiviteit door het verwisselen van de rollen, het bijstellen van de rollen en het bijvullen
van de kleurstofbakken in de praktijk nooit gehaald. De produktiviteit van de perrotine, die
veel gemakkelijker te bedienen was, bleef hierdoor nauwelijks bij die van de rouleau achter,
A. Bolliger, Ein Beitrag zur Entwicklung des europäischen Textildrucks, eine
historische-systematische Untersuchung (Wenen 1950), en Verbong, Technische Innovaties,
hoofdstukken 6 en 7.
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9.

de produktie van een beperkt aantal dessins in zeer grote hoeveelheden. Voor de
continentale drukkerijen was het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk op deze markt
van massaprodukten te wedijveren met de Engelsen. Noodgedwongen legden de
bedrijven in de Westeuropese landen zich daarom toe op de vervaardiging van
kwaliteitsprodukten, die een veel

Doorsnede van een perrotine omstreeks 1850 waarmee drie kleuren tegelijkertijd konden
worden gedrukt. Het principe van de perrotine was dat de drie drukblokken, in de figuur
aangegeven als 3, in de eerste stap tegen de verfkussens D werden gedrukt, die tussen het
doek en de stempels schoven. Tijdens de tweede stap schoof het verfkussen weg zodat ze
via de rollen 10 die de drukpap uit de verfbakken E haalden van nieuwe drukpap werden
voorzien.
Tegelijkertijd werden de drukblokken op het doek gedrukt. Na deze bewerking schoof het
doek over de lengte van een drukblok door en begon de hele bewerking opnieuw. De nadelen
van de perrotine ten opzicht van de rouleau worden uit deze figuur goed duidelijk: de
beweging is niet continu en de lengte van de blokken is nogal klein, wat de mogelijkheden
om grote(re) dessins te drukken zeer beperkt.

kleinere markt hadden. Met name Mulhouse in de Elzas groeide uit tot het centrum
van de katoendrukkerij op het vasteland van Europa. Voor de produktie van kleine
aantallen was de perrotine door zijn lagere kosten veel geschikter. Ook was de
kwaliteit van de produkten hoger. Door deze factoren was de Perrotine tijdelijk zeer
10.
succesvol.
Tabel 4.1 geeft een indruk van de verspreiding van drukmachines in West-Europa.
Duidelijk blijkt de overweldigende voorsprong van Groot-Brittannië zowel in het
aantal bedrijven als in het aantal rouleaus. Dit weerspiegelt de overheersende
positie, die Engeland op het gebied van de textiel innam. De katoendrukkerijen in
Engeland vormden overigens een vrij heterogene groep. De meeste machines
stonden in enkele grotere drukkerijen in Lancashire. De meerderheid van de bedrijven
in Schotland en rond Londen was nog tamelijk klein van omvang en veel minder
11.
gemechaniseerd. Andere landen met een drukkerijsector van een behoorlijke
omvang waren Rusland en Polen, Duitsland en Frankrijk.
9.

10.

11.

Chapman bestrijdt het gangbare beeld dat de Engelse drukkerijen zich alleen op de
massaproduktie van kwalitatief mindere doeken richtten. Hij laat zien, dat enkele Engelse
bedrijven wel degelijk op deze markt opereerden. Door gebrek aan kennis en personeel,
zowel coloristen als ontwerpers, bleef dit aantal beperkt. S.D. Chapman, ‘Quantity versus
quality in the British industrial revolution: the case of printed textiles’, Economic History
Review?, 175-192
Dit beeld van een divergerende ontwikkeling in Engeland en op het continent wordt o.a.
geschetst door A. Jenny-Trümpy, ‘Handel und industrie des Kanton Glarus’, deel 2, Jahrbuch
des historischen Vereins des Kanton Glarus, 34(1902).
G. Tumbull, J.G. Turnbull (ed), A history of the calico printing industry of Great Britain
(Altringham 1951) hoofdstuk 2.
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De mechaniseringsgraad in deze landen verschilde echter nogal. Frankrijk en dan
vooral de Elzas waar een belangrijk deel van de Franse katoendrukkerijen was
geconcentreerd, nam in dit opzicht duidelijk de tweede plaats in waarbij het zeer
grote aantal perrotines enkele jaren na de uitvinding van deze machine zeer
opvallend is. Opmerkelijk is verder dat het kleine aantal bedrijven in Nederland in
dit opzicht zeer goed scoorde. Het ontstaan van deze kleine bedrijfstak in Nederland
had dan ook een zeer bijzondere achtergrond.

Thomas Wilson: een ondernemende smokkelaar
Toen Willem I in 1815 koning werd, bestonden er grote verschillen tussen de delen
van zijn rijk. In het Zuiden, het huidige België, was de industriële ontwikkeling al op
gang gekomen. In het Noorden, de vroegere Republiek der Zeven Provinciën, die
meer op de handel was gericht, had de nijverheid zeer te lijden gehad van de Franse
overheersing. De katoendrukkerijen bijvoorbeeld, die vanaf de tweede helft van de
achttiende eeuw al sterk achteruit waren gegaan, gingen op een enkele uitzondering
na ten gronde. Deze gescheiden ontwikkeling werd versterkt door de actieve
industriepolitiek, die Willem I vanaf 1820 voerde. De zuidelijke bedrijven profiteerden
hiervan het meeste. De afscheiding van België betekende dan ook een grote streep
door de rekening en in feite moest de koning in zijn verkleinde koninkrijk opnieuw
beginnen.
De koning had echter nog een troef in handen. De belangrijkste afzetmarkt voor
de produkten van de zuidelijke textielbedrijven, Java, was voor deze bedrijven
verloren gegaan. De koning zag nu een mogelijkheid om én de Belgische economie
schade te berokkenen én een nieuwe industrie op te bouwen door bedrijven naar
het Noorden te lokken. Het lokaas bestond uit gegarandeerde opdrachten voor de
Indische markt. De onderhandelingen liepen via de Nederlandsche
Handel-Maatschappij (NHM), die in 1824 was opgericht onder andere om de
vaderlandse industrie te stimuleren.
De eerste fabrikant die de NHM in 1832 benaderde was Thomas Wilson, een
12.
Engelsman, die in de buurt van Brussel een blekerij en appreteerderij bezat. Voor
de afscheiding was Wilson een belangrijke leverancier geweest van de NHM. Wilson
kwam in augustus van dat jaar met een voorstel voor de oprichting van een grote
fabriek voor het weven, bleken en bedrukken van katoen. De voorwaarde was dat
de NHM hem 200.000 gulden zou voorschieten. Onder invloed van de plannen van
een andere Engelsman, Thomas Ainsworth, raakte het plan Wilson op de
achtergrond. Ainsworth wilde de huisindustrie in Twente stimuleren door de oprichting
van een weefschool. De economische voorwaarden waren in Twente veel gunstiger
dan in de verpauperde Hollandse steden, waar de lonen hoog waren. Een
neveneffect van de vestiging van nieuwe bedrijven in Holland zou dan ook de
bestrijding van de armoede zijn. Hoewel de directie van de NHM het meest voor het
plan Ainsworth voelde, durfde men de Koning en diens vertrouwensman Wilson niet
te passeren. Zodoende ontstond een typisch politiek compromis: beide plannen
werden samengevoegd en zowel Ainsworth als Wilson konden aan de slag.
Wilson kreeg van het gemeentebestuur van Haar-
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De katoenfabriek van Thomas Wilson in Haarlem omstreeks 1835. In deze lithografie is
speciale aandacht besteed aan de machinekamer; de muur hiervan is weggelaten zodat de
grote stoommachine goed te zien is. Opvallend zijn verder de kisten links met het opschrift
NHM, de voornaamste afnemer van de produkten van Wilson. In 1837 verwoestte een grote
brand een belangrijk deel van de fabriek inclusief enkele machines, die Wilson bij de opbouw
van zijn fabriek vanuit Engeland naar Haarlem had gesmokkeld.
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lem een stuk grond in erfpacht. In 1833 begon hij met de bouw van een voor
Nederlandse begrippen zeer grote fabriek. Hij wilde deze fabriek zo modern mogelijk
inrichten en ging daarom naar Engeland om machines en apparatuur te kopen. Het
probleem was dat de export van belangrijke machines uit Engeland verboden was.
Via persoonlijke kennissen slaagde Wilson er toch in om alle gewenste machines
13.
te kopen. Om ze het land uit te kunnen smokkelen, liet hij de machines in
onderdelen opsturen. Op deze wijze kwam hij ondere andere in het bezit van een
grote stoommachine van 40 pk met bijbehorende ketel, een aantal mechanische
weefgetouwen (powerlooms) en verschillende andere machines. Het laatste
arriveerde een rouleaudrukmachine met een aantal zware koperen rollen.
In het voorjaar van 1834 was de inrichting van de fabriek vrijwel compleet. Enkele
onderdelen voor de weefgetouwen waren in Hull ontdekt en in beslag genomen,
hoewel ze niet op de verboden lijst voorkwamen. Het illegaal uitvoeren van machines
was niet helemaal onopgemerkt gebleven. Wilson zelf schreef in een brief: ‘Some
person in Amsterdam makes himself very busy giving information to the English
14.
government of what is doing in machinery for Holland’. Wilson ging echter gewoon
door met het smokkelen van machines. Een jaar later ging het fout. Een hele zending
werd in beslag genomen. Deze keer was de Engelse overheid waarschijnlijk
gewaarschuwd door een voormalige opzichter van Wilson, die wegens dronkenschap
en slecht gedrag ontslagen was. Wilson vertrok onmiddellijk naar Engeland, maar
hij kwam te laat. De zending was al in het openbaar verkocht. Ook dit voorval
weerhield hem er niet van door te gaan met zijn praktijken. In hetzelfde jaar kocht
hij nog een tweede rouleaudrukmachine. Toen zijn bedrijf in 1837 gedeeltelijk
afbrandde, ging hij weer naar Engeland. Problemen met het uitvoeren van machines
deden zich echter niet meer voor.
Met de hulp van geschoolde arbeidskrachten uit Engeland en België kwam de
produktie snel op gang en de katoenfabriek groeide voorspoedig. In 1836 werkten
er al een kleine 400 arbeiders, van wie de circa 20 buitenlanders de belangrijkste
technische posities bekleedden. De katoendrukkerij van Wilson deed vrijwel
uitsluitend zaken met de NHM. In de jaren dertig was Wilson de belangrijkste
leverancier van bedrukte katoen van de NHM. In de topjaren 1839 en 1840 leverde
hij jaarlijks ongeveer 1000 kisten met bedrukte katoen voor de Indische markt. Elke
kist bevatte 50 stukken van 24 yard.
Door de gunstige voorwaarden, die de NHM stelde, en dankzij de protectionistische
maatregelen van de overheid was de handel op Indië zeer winstgevend. Wilson
klaagde echter regelmatig bij de directie van de NHM en smeekte om meer
opdrachten. Zijn produktiecapaciteit bedroeg volgens hem 2000 kisten per jaar en
zijn fabriek met twee rouleaus werkte dus slechts op halve capaciteit. Hij kon niet
begrijpen, dat de NHM ook aan andere katoendrukkerijen opdrachten verstrekte.
De situatie veranderde echter dramatisch toen in 1840 door het mislukken van
de oogst de markt in Indië ineenstortte en de NHM in financiële problemen kwam.
Het aantal opdrachten nam sterk af en de voorwaarden, waaronder geleverd moest
worden, verslechterden. In de jaren veertig varieerde de omvang van de opdrachten
van de NHM tussen enkele tientallen tot maximaal 200. Hoewel de schatting van
Wilson over zijn maximale produktiecapaciteit waarschijnlijk aan de hoge kant was,
is duidelijk, dat de drukkerij van Wilson ver onder haar capaciteit werkte. Vanaf die
15.
tijd leidde de drukkerij een marginaal bestaan.
Wilson en zijn oudste zoon John Waterloo Wilson die vanaf de nieuwe start in
Haarlem zijn vader bijstond, ondernamen ook weinig pogingen om nieuwe markten
voor bedrukte katoen te vinden en hun fabriek kon alleen overleven dankzij de
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blekerij, die aanzienlijk beter draaide. Nu was Thomas Wilson van origine een bleker
en dit vak lag hem duidelijk beter dan de drukkerij. Maar ook op dit gebied nam de
concurrentie toe. In 1857 voerden de Wilsons een vreemde manoeuvre uit: zij gaven
de exploitatie van hun bedrijf in handen van een andere bleker, namelijk Bavink uit
Almelo. Deze situatie duurde slechts enkele jaren, maar ook toen John Waterloo
het beheer over het bedrijf weer overnam, was het een aflopende zaak. Het bedrijf
had ruzie met de gemeente Haarlem over de lozing van afvalwater van de blekerij
op de grachten van de stad omdat het niet aan de gemeentelijke voorschriften wilde
voldoen. Bovendien was het bedrijf in vergelijking met de concurrentie verouderd;
er waren dus omvangrijke investeringen noodzakelijk. De slechte gezondheid van
John Waterloo tenslotte gaf de doorslag. In 1870 werd de drukkerij aan stadgenoot
Prévinaire verkocht en twee jaar later de rest van het bedrijf. Daarna wijdde Wilson
jr. zich geheel aan zijn omvangrijke kunstcollectie, die onder andere verschillende
schilderijen van Frans Hals, Rembrandt en Rubens omvatte. Deze collectie, een
symbool van in de industrie verworven welvaart, schonk hij overigens aan zijn
16.
geboortestad Brussel.
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Een geforceerde modernisering
De fabriek van Thomas Wilson in Haarlem was een van de eerste grootschalige,
gemechaniseerde fabrieken in Noord-Nederland. De fabriek was echter maar
gedurende korte tijd succesvol. De oorzaak hiervoor moest volgens Wilson gezocht
worden in de versnippering van de opdrachten van de NHM. Nu was het beleid van
de NHM, zoals we hebben gezien, een compromis tussen economische en politieke
doelstellingen. Een hiervan was de bestrijding van de verpaupering. In dit kader
werden enkele opdrachten verstrekt aan een oude Kralingse katoendrukkerij, Non
plus Ultra, en aan de Friese filantroop Bruinsma in Leeuwaren, overigens met zeer
weinig effect. De Kralingse drukkerij had wel de beschikking over een primitieve
rouleau, waarschijnlijk toen de enige in Nederland. Deze drukmachine, die van een
oude drukkerij uit Gouda was overgenomen, werd echter volgens de eigenaar niet
gebruikt, omdat de drukkerij niet de beschikking had over een stoommachine. De
opdrachten van de NHM werden voornamelijk op een perrotine gedrukt, waarvan
men vermeldde dat deze zeer succesvol was. Desondanks ging het bedrijf binnen
enkele jaren failliet. Het werd door de voormalige opzichter G. van Sillevoldt op
17.
bescheiden voet voortgezet. Bruinsma, die alleen zijn katholieke geloofsgenoten
18.
hielp, werkte op een wijze, ‘die onze nijverheid in Oost-Indië geen eer kan aandoen’.
Over het faillissement van deze drukkerij kon men dan ook geen traan laten. Ook
de vestiging van de nieuwe fabrieken in de Hollandse steden diende hetzelfde doel.
Gezien de hoogte van de lonen in de steden was dit vanuit economische oogpunt
niet zo verstandig.
Het oorspronkelijke plan voorzag, naast de bevordering van de weefnijverheid in
Twente, in de vestiging van één modern ingerichte fabriek voor elk onderdeel van
de katoenbewerking. Behalve de blekerij en katoendrukkerij van Wilson kwamen
zodoende ook de katoenspinnerij van Poelmans Fils & Fervaecke en de
19.
turksroodververij van Prévinaire in Haarlem terecht. Er waren echter nog meer
ondernemers, die hun bedrijf wilden verplaatsen. De koning, die zijn eigen
bedoelingen had, was hiervoor wel te vinden. Op deze wijze kwamen in tweede
instantie nog enkele bedrijven naar het Noorden. Eén hiervan was het bedrijf van
de orangist baron Van den Berghe. Hij maakte waarschijnlijk van zijn politieke invloed
gebruik en verplaatste in 1835 zijn katoendrukkerij De Heyder & Co vanuit Lier bij
Antwerpen naar Leiden. De Heyder had in Leiden de beschikking over een rouleau
en groeide al snel uit tot een belangrijke concurrent van Wilson. Ook in de
turksroodververij van Prévinaire waren drukmachines te vinden. Hij had al voor het
vertrek naar het Noorden een driekleurige Perrotine gekocht en beschikte daarnaast
al spoedig over een rouleau. Deze machines werden gebruikt om patronen op
turksroodgeverfde doeken aan te brengen. De Heyder begaf zich overigens ook op
20.
het gebied van de turksroodververij en -drukkerij. Het gevolg van de overheidsen NHM-politiek was dat er binnen enkele jaren tijd in het westen van Nederland een
grootschalige katoenindustrie uit de grond werd gestampt. Op het hoogtepunt, in
1838, werkten er in de drie Haarlemse katoenfabrieken meer dan 1500 arbeiders,
21.
de meeste bij de Phoenix en Prévinaire. Tijdens de moeilijke jaren veertig daalde
dit aantal overigens weer gestaag. Door de inbreng van buitenlandse ondernemers,
technici en vaklieden en door de aanschaf van geavanceerde machines ging het
hierbij bovendien zonder uitzondering om voor die tijd moderne en goed geoutilleerde
bedrijven. Dit was echter nog geen garantie voor succes. Al deze fabrieken waren
namelijk voor een zeer groot deel afhankelijk van de opdrachten van de NHM. De
toename van het aantal bedrijven betekende dus dat de opdrachten over meer
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bedrijven verdeeld moesten worden. Om ruimte hiervoor te creëren werd besloten
de export van katoenen goederen naar Indië uit te breiden. De minister van koloniën,
de invloedrijke Van den Bosch, was een groot voorstander van deze plannen. Hij
was ook bereid financieel garant te staan, als hij maar de zeggenschap kreeg over
de uitbesteding van de orders. Een ander probleem was dat de Nederlandse
produkten op een open markt niet konden concurreren met de goedkopere Engelse.
Daarom werd besloten op buitenlandse produkten een invoerheffing van zo'n 30%
te heffen. Deze afspraken werden vastgelegd in een contract tussen de NHM en de
overheid, het eerste van een hele reeks contracten die bekend zijn geworden als
de lijnwadencontracten.
De protectionistische maatregelen lokten een scherpe reactie van de Engelsen
uit. Dit leidde tot de intrekking van het contract. In 1836 werd een nieuw contract
afgesloten. Op Nederlandse produkten werd 12½% invoerbelasting geheven, terwijl
buitenlandse produkten met 25% werden belast. Het contract bevatte echter ook
een geheime clausule, waarin werd bepaald dat de heffing op de Nederlandse
produkten aan de fabrikanten teruggegeven zou worden. Hierdoor bleef het verschil
in heffing toch nog 25%. Tevens werd de export nog verder vergroot.
Voor de Nederlandse fabrikanten waren deze voorwaarden uitermate gunstig.
Hoewel exacte gegevens over de in deze jaren behaalde winsten ontbreken, geven
de cijfers van de roodververij van De Heyder een indicatie. In de jaren 1839, 1840
en 1841 behaalde alleen deze afdeling van het bedrijf op een omzet van in totaal
ongeveer 165.000 gulden een
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winst van bijna 70.000 gulden. Het overgrote deel hiervan werd door de eigenaar
en in mindere mate de directeuren opgestreken. De produktie van De Heyder, die
vrijwel volledig door de NHM werd afgenomen, was slechts een fractie van de
leveringen van Prévinaire, de hofleverancier van de NHM. Dit bedrijf leverde namelijk
in 1839 en 1840 voor meer dan 2.300.000 gulden aan de NHM. Als Prévinaire een
vergelijkbaar winstpercentage als De Heyder behaalde, dan liep de winst op tot
22.
boven het miljoen in twee jaar!
De vette jaren waren echter snel voorbij. Voor de NHM was de situatie namelijk
veel minder gunstig. Ondanks een bescherming van 25% waren de Nederlandse
produkten niet concurrerend en werd er met name op de bedrukte doeken fors
verlies geleden. In toenemende mate moest daarom een beroep worden gedaan
op de overheid om de verliezen op te vangen. Door het mislukken van de oogst op
Java in 1840 verslechterde de situatie verder. Door de misoogst daalde de
koopkracht op Java. De voorraden stapelden zich op, de omvang van de export
werd sterk gereduceerd en de verliezen namen snel toe. Bovendien liepen de
overheidsinkomsten zo sterk terug, dat de overheid haar financiële verplichtingen
niet meer na kon komen. De garantie om eventuele verliezen te dekken moest dan
ook worden ingetrokken. De NHM zou voortaan de goederen in consignatie gaan
verzenden, waarbij slechts een bescheiden commissie van 4% zou worden berekend.
In het consignatiestelsel bleef de fabrikant eigenaar van de doeken en de NHM zou
alleen als handelsagent gaan fungeren. Voor de fabrikanten was dit veel ongunstiger
omdat pas na verkoop in Indië, dus vele maanden later, zekerheid werd verkregen
over de resultaten. De fabrikanten, Prévinaire en Wilson voorop, waren uiterst
verontwaardigd en stelden alles in het werk om deze maatregelen teruggedraaid te
krijgen. Dankzij hun manipulaties slaagden zij er in om de volledige afschaffing van
de bijzondere bescherming vooral voor de bedrukte en geverfde doeken uit te stellen
tot 1855. Het stelsel van de differentiële rechten werd pas in 1865 voor het eerst
gewijzigd en in 1874 definitief afgeschaft. Een andere factor, die de ontwikkeling
van met name de katoendrukkerijen ernstig belemmerde, was een Koninklijk Besluit
23.
uit 1839. Dit hield in dat alleen goederen, die geheel in Nederland waren
vervaardigd, aanspraak konden maken op een certificaat van Nederlandse
Oorsprong, waardoor ze in aanmerking kwamen voor het lagere invoerrecht.
Aangezien de kwaliteit van de in Nederland geweven goederen nog niet geschikt
was om te bedrukken, betekende dit een grote strop voor de drukkerijen. In
combinatie met de sterke reductie van het aantal opdrachten kwamen de meeste
drukkerijen in de problemen. De drukkerij van Wilson werd tijdelijk stopgezet en
kwam deze tegenslag zoals we zagen, eigenlijk niet meer te boven. De drukkerij
van De Heyder werkte nog maar op zeer beperkte schaal. Toen de bedrijfsleider in
1846 overleed, werd het bedrijf waar nog maar een dertigtal arbeiders werkzaam
waren door de eigenaar gesloten. Prévinaire dankte zijn voortbestaan vooral aan
zijn turksrode produkten. Kortom, het leek erop dat de introductie van de
grootschalige en gemechaniseerde katoendrukkerij in Nederland was mislukt, omdat
deze bedrijfstak zonder overheidsprotectie niet kon overleven.
Toch was dit niet het geval. De opgedane kennis en ervaring en de machines
24.
gingen niet verloren. Ondanks de moeilijke omstandigheden werd het bedrijf van
Prévinaire steeds belangrijker als katoendrukkerij. Op de unieke rol, die Prévinaire
zou gaan spelen, komen we in het vervolg nog uitgebreid terug. De failliete inboedel
van De Heyder werd opgekocht door Heinrich Driessen en zijn Leidse zwager Van
Wensen. Driessen was een textielhandelaar en - fabrikant uit Bocholt in Pruisen.
Om de tariefmuren te omzeilen had hij ook een bedrijf in Aalten opgericht. De leiding
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over de drukkerij in Leiden legde hij in handen van een van zijn zonen, Louis
Driessen, die op dat moment in Engeland praktijkervaring opdeed.
Onder leiding van Louis Driessen en met behulp van een aantal oudgedienden
kwam het bedrijf weer op gang. De zaken gingen zo voorspoedig dat al in 1849 het
machinepark drastisch kon worden uitgebreid. Er werden maar liefst drie nieuwe
perrotines aangeschaft, waaronder een drie- en een vierkleurige. Ook de aanwezige
rouleau werd verbeterd of vernieuwd, maar van begin af aan overtrof de produktie
met de perrotines die met de rouleau verre. Men had uit het verleden geleerd om
niet al te afhankelijk te zijn van de NHM. Hoewel men nog wel zaken deed met de
NHM, ging men op zoek naar eigen afzetkanalen. In de jaren vijftig kwamen er
verschillende particuliere handelsfirma's in Indië van de grond. Een andere zoon
van Heinrich, Willem August, werd vennoot van zo'n firma, van Leeuwen & Co. De
omzet van de drukkerij steeg tot boven de ƒ 900.000,- in 1861 en hoewel de winsten
in vergelijking met de hoogtijdagen lager waren, werd er toch een behoorlijke winst
van zo'n 140.000 gulden behaald. Een grote brand in 1861 onderbrak tijdelijk de
voorspoedige ontwikkeling.
De Heyder en Prévinaire kregen bovendien concurrentie van een nieuwe
katoendrukkerij, namelijk Van Vlissingen & Co in Helmond. Dit bedrijf kwam voort
uit een vennootschap van de Helmondse katoendrukker Sutorius en de Amsterdamse
koopman Pieter Fentener van Vlissingen. Toen de laatste onverwachts overleed,
kwam de zaak in 1846 onder leiding te staan van de zoon van Fentener van
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Een graveur aan het werk op de pentagraaf op de graveerafdeling van Van Vlissingen & Co
in Helmond omstreeks 1900. Het dessin dat de graveur uittekende werd op een ingenieuze
wijze met behulp van de pentagraaf overgebracht op de koperen drukrollen voor de
rouleaudrukmachine.

Vlissingen, eveneens Pieter geheten. Bij de nieuwe start schafte men een perrotine
aan. De eerste jaren werd vooral voor de binnenlandse markt geproduceerd. Maar
met behulp van de kennis van een oom, een voormalige planter, begaf men zich
ook op de Indische markt. Op een incidentele opdracht van de NHM na regelde men
zelfde afzet van de produkten. In de jaren vijftig maakte Van Vlissingen evenals De
Heyder een geweldige expansie door. Een belangrijk deel van de produktie werd
met perrotines gedrukt: er was nog geen rouleau in het bedrijf.
De ontwikkelingen bij De Heyder en Van Vlissingen laten zien dat deze
kleinschaligere produktiewijze in deze periode wel zeer succesvol was. Na de periode
van de grootschalige produktie, die alleen dankzij het protectionisme in stand kon
worden gehouden, maakte de mechanisering van het katoendrukken in Nederland
een vergelijkbare ontwikkeling door als in de andere Europese landen met
uitzondering van Engeland. De perrotine was tussen 1840 en 1860 de spil van de
gemechaniseerde produktie. Deze produktiewijze paste beter bij de markten, waarop
de Nederlandse en andere Europese katoendrukkerijen actief waren. Na 1860 zou
hierin verandering komen.

De opmars van de rouleau
We hebben gezien dat Engeland zich eerder dan de landen op het continent richtte
25.
op een volledige mechanisering van het katoendrukken. Toch was het nog niet in
alle gevallen mogelijk om de handdruk uit te schakelen. Zeer grote dessins konden
bijvoorbeeld niet op de machine worden gedrukt. Dit werd gedeeltelijk verholpen
door rollen met een grotere diameter te gaan gebruiken, waardoor ook grotere
dessins konden worden gedrukt. De machine zelf werd ook in een aantal opzichten
verbeterd. Het aantal kleuren, dat tegelijk op een rouleau kon worden gedrukt, nam
toe van twee omstreeks 1830 tot zes, acht, twaalf, zestien en zelfs twintig aan het
einde van de negentiende eeuw. De rouleaus, die aan het einde van de vorige eeuw
werden gebruikt, waren dan ook behoorlijk grote machines. Tegelijkertijd werd de

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

aandrijving verbeterd. De allereerste rouleaus werden met de hand aangedreven,
maar al spoedig werden de machines aangesloten op de centrale stoommachine.
Met het groter worden van de machines leverde dit problemen op. Door de
ontwikkeling van efficiëntere en kleinere stoommachines werd het mogelijk elke
rouleau door een afzonderlijke stoommachine aan te
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drijven; alleen de stoom kwam dan nog van een centrale ketel.
De belangrijkste belemmering lag in de kwaliteit van de kleuren en het beschikbare
kleurenpalet. Juist op dit gebied zou grote vooruitgang worden geboekt. In de
beginfase nam men de recepten en procedés van het handdrukken over, maar deze
voldeden vaak niet. Geleidelijk werden er aangepaste, verbeterde of geheel nieuwe
procédés ontwikkeld. Een goed voorbeeld is de ontdekking dat het stomen van net
bedrukte doeken de echtheid van de kleuren in bepaalde gevalllen deed toenemen.
Een ander voorbeeld is het drukken van reserves. Omdat rouleaudruk diepdruk is,
drukken de rollen veel harder op het doek. Voor het drukken van reserves, een veel
voorkomend procédé, was dit meestal niet gewenst, omdat de drukpap dan door
het doek heen werd gedrukt. Men slaagde er in om ook reserves op de rouleau te
gaan drukken, waardoor een belangrijke toepassing van de perrotine verviel.
De grootste vooruitgang werd echter geboekt in het aanbod van kleurstoffen. Er
was van oudsher maar een beperkt aantal natuurlijke kleurstoffen, dat vaak
omslachtige procédés vereiste. Al in de jaren dertig en veertig werden verbeterde
preparaten op de markt gebracht, die geconcentreerder waren en gemakkelijker
toe te passen. De ontdekking van geheel nieuwe kleurstoffen in de jaren vijftig, door
onder andere William Perkin, opende echter geheel nieuwe perspectieven voor dc
katoendrukkerij en - ververij. In de jaren zestig en zeventig groeide het aantal
synthetische kleurstoffen sterk. Het aanbod van kleuren nam toe, de procédés
werden eenvoudiger en het werd aanzienlijk gemakkelijker om verschillende kleuren
tegelijk aan te brengen, wat natuurlijk een vereiste is voor meerkleurendruk. Het
eerste slachtoffer van deze ontwikkelingen was de perrotine. De voordelen van deze
machine ten opzichte van de rouleau, de kwaliteit van de produkten en de
meerkleurendruk, gingen door de verbeteringen in de rouleaudruk verloren. Door
de groeiende afzetmarkten, met name in Europa, werd ook de kostenfactor minder
belangrijk. Een groot nadeel van de perrotine was de geringe breedte van de
26.
drukblokken en dus van dessins. Na 1860 begon de perrotine dan ook snel uit de
meeste katoendrukkerijen te verdwijnen. In Mulhouse in de Elzas, een van de
belangrijkste centra van de katoendrukkerij, waren op het einde van de jaren vijftig
65 perrotines in gebruik, maar tien jaar later was dit al gedaald tot negen.
Hetzelfde gold, zij het in een iets langzamer tempo, voor de handdruk. In
toenemende mate werd de handdruk vervangen door de rouleaudruk. Tabel 4.2
geeft een indruk van de opmars van de rouleau in enkele Europese landen. Het
exacte aantal katoendrukkerijen

Tabel 4.2: aantal katoendrukkerijen en rouleaudrukmachines omstreeks
1900 in een aantal Europese landen
Land

aantal bedrijven

aantal rouleaus

Groot-Britannië

ca. 80

ca. 1200

gemiddeld aantal
machines per
bedrijf
15

Rusland en Polen

89

550

6.2

Oostenrijk en
Bohemen

40

ca. 187

4.7

Duitsland (excl.
Elzas)

14

150

10.7

Elzas

12

105

8.8

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

Frankrijk

34

197

5.8

Zwitserland

19

13

0.7

België

5

18

3.6

Nederland

6

27

4.5

Bronnen: Bolliger Textildrucks, 31 en 33; Revue Générale des Matières Colorantes
2 (1898) 243.
in Engeland is niet bekend. Op grond van verschillende bronnen is een schatting
van het aantal bedrijven gemaakt, waaruit in elk geval duidelijk wordt dat het aantal
bedrijven in vergelijking met 1840 (zie tabel 4.1) aanzienlijk was gedaald. Het aantal
machines per bedrijf was dus sterk gestegen. Bovendien waren deze rouleaus veel
geavanceerder dan die uit het begin van de eeuw.
De positie van de Elzas was duidelijk sterker geworden met een twaalftal grote
katoendrukkerijen.
Duitsland had een nog sterkere ontwikkeling doorgemaakt. Opmerkelijk is de
achteruitgang in Zwitserland. Omstreeks het midden van de eeuw waren de Zwitsers
geduchte concurrenten. Toen de NHM in de jaren veertig overschakelde op een
systeem van open inschrijving, wisten zij onder andere een groot aantal opdrachten
van de NHM in de wacht te slepen. Op het einde van de eeuw verkeerden de meeste
bedrijven echter in een deplorabele toestand, wat het geringe aantal machines
27.
verklaart.
In vergelijking met Zwitserland, maar ook met België of Oostenrijk deed Nederland
het nog niet zo slecht. Het aantal bedrijven was weliswaar beperkt, maar deze
bedrijven beschikten samen over een behoorlijk aantal rouleaus. Toch kan men de
katoendrukkerijen in Nederland rond de eeuwwisseling onmogelijk als volledig
gemechaniseerde bedrijven omschrijven, integendeel. De Nederlandse
katoendrukkerijen waren juist een typisch voorbeeld van een gemengd bedrijf: ze
beschikten behalve over een grote, modern geoutilleerde machinale drukkerij ook
over een omvangrijke handdrukafdeling, waar tientallen handdrukkers werkten. In
enkele bedrijven waren bovendien ook nog perrotines in gebruik. De concurrentie
tussen de verschillende
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produktiewijzen en het ontstaan van een zeker evenwicht hierin in de Nederlandse
katoendrukkerijen wordt duidelijk aan de hand van de ontwikkeling, die De Heyder
uit Leiden in deze periode doormaakte.

De calculerende ondernemer
In 1861 woedde er een grote brand in de katoendrukkerij van De Heyder. Van de
inventaris bleef weinig meer heel. De drie perrotines, de rouleau en de zesenzestig
handdruktafels konden vrijwel volledig worden afgeschreven. Hoewel de fabrikanten
verzekerd waren, leden ze een forse strop. Door de zeer goede resultaten in de
jaren vijftig was het mogelijk om uit eigen middelen het bedrijf opnieuw op te bouwen
en zelfs uit te breiden. Op het moment van de brand was men al bezig met de bouw
van een weverij, die vooral fijn geweven doeken voor de eigen drukkerij zou moeten
gaan produceren. Deze plannen werden gewoon doorgezet. Ook het machinepark
van de drukkerij werd vernieuwd. Men schafte onder andere drie rouleaus aan,
28.
waaronder een zeskleurige.
De produktie kwam weer snel op gang, het eerst op de handdrukafdeling en vanaf
1863 ook met de rouleaus. Terwijl het bedrijf in de jaren vijftig vooral draaide op de
produktie met de perrotines, vond er nu een verschuiving naar rouleaudruk en, in
mindere mate, handdruk plaats. De nieuwe perrotines, een vierkleurige en een
éénkleurige, kwamen pas in 1865 in bedrijf en de produktie met deze machines
bleef ver achter bij die van de rouleaus. In 1867 bijvoorbeeld werden op de rouleaus
zo'n 85.000 stukken van 24 yard gedrukt, tegen 54.000 met de hand en 17.000 op
de perrotines, in totaal drie maal zoveel als Wilson in zijn topjaar 1839 produceerde.
Door een crisis op de belangrijke afzetmarkten in Nederlands-Indië liepen de
produktie en de omzet de volgende jaren sterk terug.
De bedrijfsleiding werd nu met het probleem geconfronteerd om voor elk produkt
te bepalen, wat de beste produktiewijze was. Elke manier van drukken had zijn vooren nadelen. De kosten speelden hierbij natuurlijk een belangrijke rol. We zien dan
ook dat de directie van De Heyder in de jaren zestig regelmatig vergelijkingen
uitvoerde tussen de kosten van het drukken met de rouleau, de perrotine of met de
hand. Tabel 4.3 geeft een voorbeeld van zo'n calculatie.
Het drukken met de hand was meestal duurder dan met de machine. De
handdrukkers werden per stuk uitbetaald. Van tevoren was door de handdrukkers
en de bedrijfsleiding afgesproken hoeveel het drukloon per doek bedroeg. Elk
verschillend artikel had zijn eigen prijs. Batiks waren het moeilijkst en dus het duurst.
Het drukken van de reserve voor fantasiekains voor de Indische markt bijvoorbeeld,
kostte 2½ cent per doek. Omdat er tien doeken uit een stuk gingen, moest aan de
drukker 25 cent per stuk worden betaald. Voor de strijker, die door de drukker werd
betaald, telde men ⅓ extra, zodat het totale drukloon 33 cent bedroeg. Dit bedrag
werd dan in de calculatie opgenomen. In het voorbeeld van tabel 4.3 kostte het
drukken van de was ƒ 0.99 en het drukken van de bruine kleur ƒ 0.42 voor de partij
van 28.5 doeken.
Voor het drukken met de machine rekende men een vast bedrag per stuk, in het
geval van de kains 5 cent. Dit was het drukloon van rouleau- of perrotinedrukkers.
Deze werden echter niet per stuk uitbetaald, maar kregen een vast loon. Afschrijving
en onderhoud van de machines, maar ook van de handdrukplaten, vielen onder de
post generalia. Het is duidelijk, dat als alleen het drukloon de prijs bepaalde,
handdruk altijd duurder was. Zeker in het geval van meerkleurendruk was het verschil
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in loonkosten zeer groot. Het drukken van meerdere kleuren op de machine maakte
voor het drukloon weinig uit, terwijl bij de handdruk elke afzonderlijke kleur één keer
drukken betekende. Het totale handdrukloon nam dus evenredig met het aantal
kleuren toe. Overigens werden de verschillende drukmethoden vaak gecombineerd.
In het voor-

Tabel 4.3: voorbeeld van een kostencalculatie van het drukken van een
partij bruine batikdoeken met de hand en met de rouleau, uitgevoerd
bij De Heyder in 1868
Met de rouleau 26 doeken

Bleken

Met de handplaten 28.5
doeken
0.15

Naaien

-

0.20

Appret

0.08

0.08

Was

0.33

0.28

Drukken

0.99

0.42

Terpentijn

0.26

-

Krijt

-

0.02

Indigo

0.94

0.94

Verven

0.12

0.12

Drukken (hand)

0.42

0.42

Bruin

1.09

0.98

Nabewerking

0.14

0.14

Generalia

1.-

1.-

Totaal

5.52

4.75

Per doek

0.19

0.18

0.15

Bron: Gemeente Archief Leiden, Archief LKM inv. 59 calculaties oktober 1868.
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Voorbeeld van een berekening in 1872 bij De Heyder & Co in Leiden van de kosten van het
drukken van bruine batik doeken met de hand en met de rouleau. In de berekeningen staan
de kosten van de verschillende ingrediënten, het drukloon en de algemene kosten (generalia).
Uit de berekening volgde dat het machinaal drukken weliswaar goedkoper was, maar omdat
dit een andere bewerking vereiste, de totale kosten hoger lagen. Vooral de benodigde
hoeveelheid was (No 395), die in beide gevallen overigens nog met de hand werd gedrukt,
was veel groter. Een klein staaltje en een beschrijving van de bewerking completeren de
calculatie.

beeld werd de bruine kleur in beide gevallen met de hand ingevuld of ingepast.
Dit invullen stond minder in aanzien en werd dus ook slechter betaald.
De kosten van de kleurstof, de drukpap, het verven en van de noodzakelijke vooren nabehandelingen gaven in de meeste gevallen de doorslag. In het ene geval
verbruikte de rouleau bijvoorbeeld veel minder drukpap dan de handdruk of de
perrotine. In een ander geval werden geheel andere recepten gebruikt, maar werden
besparingen bij het rouleaudrukken meer dan te niet gedaan door de noodzaak om
meer van het dure meekrappreparaat garancine te gebruiken. Het resultaat was,
dat handdruk soms veel duurder was, maar soms ook nauwelijks meer kostte. In
een enkel geval, bij zeer moeilijke produkten, was de handdruk zelfs goedkoper,
omdat het maken van deze produkten op de machine extra bewerkingen vereiste.
Tabel 4.4 geeft een overzicht van de belangrijkste kostenvergelijkingen, die bij De
Heyder vanaf 1866 werden uitgevoerd.
Hoewel de uitkomsten niet altijd overtuigend waren, zou men op grond van deze
calculaties verwachten, dat geleidelijk de rouleaudruk steeds meer zou worden
toegepast. Toch bleef de produktie met de rouleau tussen 1870 en 1900 rond de
zestig duizend stuks schommelen. Voor een deel had dit te maken met de gang
van zaken in het bedrijf. De jaren zeventig en tachtig vormden over het algemeen
in economisch opzicht een moeilijke periode. Het aantal arbeiders liep sterk terug:
terwijl er in het begin van de jaren zeventig nog ruim 700 mensen in het gehele
bedrijf werkzaam waren, was in het midden van de jaren tachtig nog maar een derde
hiervan in dienst. Ook onderging het bedrijf enkele organisatorische veranderingen.
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Eerst werd de vennoot Van Wensen door de familie Driessen uitgekocht en, na het
overlijden van een van de familieleden, werd het bedrijf omgezet in de NV De
Leidsche Katoenmaatschappij (LKM). De aandelen bleven overigens in handen van
de familie Driessen.
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Tabel 4.4: kostenvergelijkingen van de gehele bewerking (incl.
materiaalkosten) bij handdruk, perrotinedruk en rouleaudruk bij de
heyder 1866 - 1888; kosten in guldens per stuk van 24 yards
Artikel
Turksrood
bedrukt

Jaar
1866

Handdruk
2,60

Perrotine
-

Rouleau
1,28

Veelkleurige
doeken

1867

3,30

-

3,07

Lemenias

1867

-

3,31

3,27

Bruine
batikdoeken

1868

5,52

-

4,75

Veelkleurige
doeken

1869

-

1,28

1,43

Fantasie-kains 1869

4,12

3,61

-

Sateens

1870

-

1,80

1,73

Tjendies

1871

2,29

1,97

-

Fantasie prints 1871

2,18

1,86

-

Slendangs

1871

3,10

2,80

-

Slendangs

1871

3,28

-

3,40

Wasbatik
slendangs

1872

4,76

-

5,20

Tjendies

1873

3,26

3,29

-

Bruine
batikdoeken

1873

3,32

-

3,02

Patna's

1877

3,25

-

2,19

Paarse doeken 1877

2,77

-

1,87

Netjesdoeken

1877

3,01

-

2,49

Geel op
turksrood

1880

1,10

-

0,80

Imitatie
1880
chocolade batik

3,40

-

1,89

Roodbruine
batiks

1880

4,16

-

3,58

Indische
nachtbroeken

1880

4,35

-

4,03

Nanking-doeken 1888

1,20

-

1,07

Bron: Verbong, Technische innovaties, 165.
Vanaf het einde van de jaren tachtig ging het weer beter. Er werd een tweetal
nieuwe rouleaus aangeschaft en de oude machines werden verbeterd. De produktie
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steeg tot zo'n 200.000 stukken per jaar. Het opvallende was echter dat vooral de
produktie van de handdrukkerij sterk toenam. Na de crisis omstreeks 1870 was het
aantal handdrukkers in het bedrijf geleidelijk gedaald van meer dan 200 tot minder
dan 60 in het midden van de jaren tachtig. De handdrukkerij produceerde toen nog
maar 30.000 stukken. In tien jaar tijd verdrievoudigde echter de produktie en ook
het aantal handdrukkers en strijkers steeg weer.
De positie van de handdrukkers was echter wel veranderd. Een groot deel van
de produktie bestond nu uit het invullen van aanvullende kleuren. De grondkleuren
of de reserves waren al op de machine gedrukt. Bovendien dreigde er altijd de
concurrentie van de machines. Toen een handdrukafdeling in staking ging voor
betere arbeidsvoorwaarden, hield de directie de poot stijf. Er werd op geen enkele
wijze tegemoetgekomen aan de stakers en na zes weken gingen ze weer aan het
werk zonder iets te hebben bereikt. De directie daarentegen vertelde aan de
commissarissen alles in het werk te stellen om de produkten van deze afdeling op
de machine te drukken: ‘Ten gevolge dier staking heeft de directie met goed gevolg
Cangas op de perrotine laten drukken. Ook is een ander Canga-dessin op Rouleau
29.
gegraveerd.’ Met succes, zoals men enkele weken later meldde: ‘De directie brengt
ter tafel op de perrotine gedrukte shawls, waardoor menig handdrukker overbodig
zal worden en men zal er toe moeten overgaan eenigen van hen te bedanken,
30.
hetgeen wel hard is, doch waaraan niets veranderd kan worden.’ Gelukkig viel
het aantal ontslagen wel mee, aangezien een nieuwe markt voor handgedrukte
produkten werd gevonden.
Het opmerkelijke hieraan was dat in dit geval de handdruk door de perrotine werd
vervangen. De produktie met de perrotine bij De Heyder/LKM lag in deze periode
weliswaar aanzienlijk lager dan van de rouleau of met de hand; zij schommelde
tussen de 3.000 en de 30.000, maar was zeker niet te verwaarlozen. De ontwikkeling
van de perrotine was bovendien niet stil blijven staan. Een belangrijke vernieuwing
was de invoering van de mechanische zelfstrijker, die de strijkers verving. Hierdoor
kon één arbeider meerdere perrotines tegelijk bedienen, waardoor de
arbeidsproduktiviteit van deze machines zeker niet onderdeed voor die van de
rouleaudrukkers. Een andere verbetering aan de perrotine was de invoering van
een mechanisme om afwisselend verschillende blokken te drukken, waardoor de
beperking van de geringe lengte van de blokken enigszins werd verholpen.
Het gebruik van de perrotine begon omstreeks 1900 in Europa tamelijk zeldzaam
te worden. Bij de LKM waren in die tijd nog drie perrotines in gebruik en men wilde
graag een nieuwe kopen, maar de directie werd met een pijnlijke verrassing
geconfronteerd:
‘Zeer tot haar leedwezen is de eenige firma die deze machines maakt, opgedoekt
(Hummel te Berlijn) en heeft geen opvolger, zoodat men reparaties zelf zal moeten
bewerkstelligen en geen nieuwe zal kunnen aanschaffen. Waar het bedrijf speciaal
voor Rangoon van deze machines afhangt, is dit een onaangenaam iets. Geen
enkele andere machinefabriek in Duitschland heeft de modellen van deze fabriek
31.
willen overnemen, daar men er geen toekomst in zag.’
In hoeverre was nu de situatie bij de LKM uitzonderlijk? De calculaties en de
voorbeelden van de produkten, waarvoor de perrotine, maar zeker ook de handdruk
werden toegepast, doen vermoeden dat het hierbij om produkten voor speciale
markten
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ging. We kunnen hier een indruk van krijgen door te onderzoeken hoe in een aantal
andere katoendrukkerijen het mechaniseringsproces samenhing met de markten
waarop deze bedrijven opereerden.

Mechanisering en markt
Evenals bij De Heyder werd bij Van Vlissingen & Co in Helmond na 1860 de
perrotinedruk door de rouleau naar de achtergrond gedrongen. In 1861 werd de
eerste rouleau in Engeland gekocht, enkele jaren later gevolgd door een tweede.
Na de succesvolle jaren zestig volgde een mindere periode en het voortbestaan
van het bedrijf kwam zelfs in gevaar.
De fabrikanten Pieter Fentener van Vlissingen en Jan Matthijsen besloten echter
de produktie uit te breiden om de kostprijzen te kunnen verlagen. Dit slaagde
uitstekend tot een grote brand het bedrijf in 1883 stillegde. Hierbij ging onder andere
een gloednieuwe zevenkleurige rouleau verloren. De handdrukkers vonden tijdelijk
werk bij De Kralingsche Katoenmaatschappij. Hoewel het hier om een directe
concurrent ging, was het toch tamelijk normaal, dat bedrijven elkaar op deze wijze
32.
hielpen. Dit gold overigens alleen voor de handdrukkers.
De katoendrukkerij in Kralingen was ontstaan uit de oude katoendrukkerij van
Van Sillevoldt en de Rotterdamsche Katoendrukkerij. Dit laatste bedrijf was in 1861
door lokale handelaren en een voormalige colorist van Van Vlissingen opgericht.
Deze drukkerij had zowel de beschikking over een driekleurige perrotine als over
een rouleau. Een brand betekende het einde van dit bedrijf. De restanten werden
opgekocht door de zoon van Van Sillevoldt, die samen met zijn vennoot Kesting het
bedrijf aanzienlijk uitbreidde en moderniseerde.
Het produktie-assortiment van De Heyder, Van Vlissingen en de Kralingsche
Katoenmaatschappij vertoonde grote overeenkomsten. De Nederlandse
katoendrukkerijen waren rond 1860 allemaal afhankelijk van de afzet op de markt
in Nederlands-Indië. Deze markt bleef ook lange tijd het belangrijkste, maar zeker
na de moeilijke jaren zeventig en tachtig begon de binnenlandse markt en de export
naar landen binnen Europa steeds belangrijker te worden. Juist voor de brand in
1883 produceerde Van Vlissingen al ongeveer 50% van haar artikelen voor de
Europese markt. Na de wederopbouw daalde het aandeel van de export naar
Oost-Azië naar circa een derde in 1890 en een kwart in 1900. Bij de LKM vond in
iets mindere mate hetzelfde proces plaats. Het aandeel van de buiten-Europese
33.
markt daalde van ruim 60% in 1889 tot minder dan 50% in 1900.
Een uitzonderingspositie onder de Nederlandse drukkerijen werd ingenomen door
het bedrijf van Prévinaire in Haarlem. Prévinaire was als specialist
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Leidse arbeiders in het begin van deze eeuw aan drukmachines van de Leidsche Katoen
Maatschappij.

in het turksroodverven naar Nederland gehaald, maar geleidelijk begon het bedrijf
zich steeds meer te richten op het katoendrukken. In de jaren vijftig beschikte
Prévinaire met vier rouleaus, twee perrotines en enkele machines van eigen fabrikaat
over de grootste machinale drukkerij in Nederland. In tegenstelling tot de andere
drukkerijen specialiseerde het Haarlemse bedrijf zich volledig op de buiten-Europese
markt. Prévinaire probeerde ook niet de afzetproblemen op de Indische markt te
compenseren door voor de Europese markt te gaan produceren. Deze strategie
richtte het bedrijf bijna ten gronde. Prévinaire nam, zo zullen we in de volgende
paragrafen zien, een bijzondere plaats in de geschiedenis van de Nederlandse
textielindustrie in.
Terwijl de Indische markt inkromp, groeide de Europese markt snel in de tweede
helft van de negentiende eeuw. Er was een aanzienlijke toename van de bevolking
en mede door de dalende prijzen begonnen de produkten, die voorheen alleen voor
de rijken waren weggelegd, binnen het bereik van bredere lagen van de bevolking
te komen. Ook de mode werd steeds belangrijker met Parijs als het onbe-
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twiste centrum. Hierdoor ontstond er een grote maar ook snel veranderende
internationale markt voor modieuze stoffen. Technisch gezien waren deze stoffen
vrij gemakkelijk te drukken. De dessins waren eenvoudig en de eisen aan de kwaliteit
waren niet al te hoog. Door de opkomst van de synthetische kleurstoffen kon
bovendien vrijwel elke kleur of kleurencombinatie worden gemaakt. Deze produkten
werden daarom al spoedig vrijwel uitsluitend machinaal gedrukt. De concurrentie
op de Europese markt was echter hevig. Voor de Nederlandse bedrijven was het
om op deze markt te kunnen overleven, noodzakelijk om te moderniseren en over
te schakelen op rouleaudruk. Dit gebeurde dan ook bij alle grote katoendrukkerijen.
Bovendien moest men zich actief inzetten voor het verwerven van orders. Directeur
Felix Driessen van de LKM kwam bijvoorbeeld Kesting jr. in Roemenië tegen, waar
ze alletwee hoogstpersoonlijk probeerden hun produkten te verkopen. Driessen
concludeerde hieruit dat het met de Kralingsche niet al te best moest gaan, omdat
de kredietvoorwaarden in Roemenië berucht waren. Hetzelfde gold natuurlijk ook
34.
voor de LKM! Dit verhinderde niet dat dit land voor de LKM tot een belangrijke
afzetmarkt zou uitgroeien.
De gevestigde drukkerijen kregen bovendien concurrentie van nieuwkomers, met
name de katoenindustrie in Twente, die zich als gevolg van de politiek van de NHM
lange tijd nauwelijks met veredeling had beziggehouden. Zij begon in toenemende
mate het verven en het drukken in het produktieproces te integreren. Over het geheel
genomen slaagde de modernisering van de Nederlandse drukkerijen uitstekend en
rond de eeuwwisseling was deze kleine bedrijfstak in staat op alle markten met de
buitenlandse en binnenlandse bedrijven te concurreren. Met name Van Vlissingen
& Co deed het uitstekend op de Europese markt. Dit bedrijf zou uitgroeien tot
verreweg de grootste katoendrukkerij van Nederland; rond 1910 werkten er al meer
dan duizend arbeiders bij Van Vlissingen.
De internationalisering van de markt en de hiermee gepaard gaande
schaalvergroting in de tweede helft van de negentiende eeuw konden door de grotere
textielbedrijven, waar de katoendrukkerijen zeker toe behoorden, nog wel
opgevangen worden. Een aantal kleinere handddrukkerijen, die zich op het platteland,
met name in Noord-Brabant, hadden kunnen handhaven en die alleen voor de lokale
markten produceerden, konden het daarentegen niet meer bolwerken en verdwenen.
In alle overgebleven drukkerijen nam de omvang van de handdrukkerij ook sterk
af, maar de handdruk verdween niet, integendeel, in de jaren negentig vertoonde
het aantal handdrukkers in de katoendrukkerijen
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In de katoendrukkerij van Van Vlissingen & Co in Helmond stonden omstreeks 1900
verschillende grote rouleaudrukmachines opgesteld, waarmee een groot aantal kleuren in
één keer kon worden gedrukt. Op de foto is goed te zien hoe elke machine door een
afzonderlijke stoommachine werd aangedreven. De rouleaudrukker controleerde de afstelling
van de walsen of rollen, terwijl zijn knechtje de verfbakken bijvulde.

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

73
weer een opvallende groei. Dit werd gedeeltelijk veroorzaakt door het weer
aantrekken van de markten in Azië. De positie van de handdrukkers in het bedrijf
was echter, zoals de niet succesvolle staking bij de LKM liet zien, danig verzwakt.
De handdrukkers waren gewone arbeiders geworden. Meer en meer werd het
handdrukken gereduceerd tot het inpassen van enkele kleuren. De hoofdkleuren of
de reserves werden op de machine gedrukt. Aan de rouleau heersten andere
arbeidsverhoudingen. Aan één machine werkten meestal 5 of 6 arbeiders, van wie
er een de ‘roldrukker’ was en de andere knechten waren. Dit verschil in positie kwam
natuurlijk ook tot uiting in de beloning. Terwijl de roldrukker goed werd betaald,
moesten zijn assistenten met veel minder genoegen nemen en hetzelfde gold voor
de lonen van de handdrukkers. Toch bleven er blijkbaar nog markten voor
(gedeeltelijk) met de hand gedrukte doeken bestaan.
Wat de perrotine betreft lag de situatie iets anders. Het aantal toepassingen van
de rouleau werd nog voortdurend uitgebreid. Hierdoor kwamen ook steeds meer
produkten, waarvoor de perrotine bijzonder geschikt was, in het toepassingsbereik
van de rouleau te liggen. Desondanks konden de omstandigheden zodanig zijn dat
perrotinedruk interessant bleef. Enkele bedrijven zoals de LKM en ook Roessingh
uit Enschede bleven tot ver in de twintigste eeuw perrotines gebruiken. De andere
bedrijven zagen hier echter van af. Om te kunnen begrijpen op welke speciale
markten handdruk en perrotinedruk nog interessant konden zijn, is het noodzakelijk
om nauwkeuriger te kijken naar de aard, structuur en omvang van deze markten.

De aard van de markt
Een van de belangrijkste artikelen op de Indische markt waren de batiks. Hoewel
de techniek van het batikken uit Voor-Indië afkomstig was, heeft deze techniek op
Java haar hoogste ontwikkeling bereikt. Nog steeds zijn batiks uit Indonesië over
de hele wereld een begrip. Batikken is een voorbeeld van een reserve-techniek,
waarbij de reserve uit was bestaat.
35.
Het batikken was vroeger een zeer omslachtig en tijdrovend proces. Alleen de
beste kwaliteit doeken was hiervoor geschikt. Eerst moesten de doeken worden
geprepareerd, vervolgens begon het eigenlijke batikken. Dit bestond uit het
opbrengen van warme was met behulp van een zogenaamde tjanting, een koperen
reservoirtje met een tuitje waar de was uitliep. Op deze wijze was het mogelijk om
zeer fijne patronen te tekenen. Omdat een kenmerk van echte batiks is, dat zij geen
voor- of achterkant hebben, werden beide zijden op precies gelijke wijze met was
bedekt. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van het patroon, waren de batiksters,
hier enkele dagen tot zelfs enkele weken mee bezig.
Vervolgens werden de doeken geverfd. De met was bedekte delen bleven hierbij
wit. De was werd daarna geheel of gedeeltelijk verwijderd door de doeken in kokend
water te dompelen en, indien gewenst, werd op andere plaatsen een nieuwe waslaag
aangebracht en konden de doeken met een andere kleur worden geverfd. Door
deze behandeling slechts enkele malen te herhalen kon men toch een groot aantal
verschillende kleurencombinaties verkrijgen, waardoor veelkleurige patronen
ontstonden.
Tijdens het verven ontstonden vaak kleine scheurtjes in de waslaag, waardoor
de kleurstof toch in het doek kon doordringen. Hierdoor ontstond een grillig patroon
van adertjes op de uitgespaarde plaatsen. Dit zogenaamde craquelé was (en is)
een van de meest karakteristieke kenmerken van batiks. Toch was dit niet altijd de
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bedoeling. Op veel plaatsen op Java werden deze scheurtjes als fouten beschouwd.
Dit was ook afhankelijk van de kleur. Bij het blauwverven met indigo probeerde men
dit zoveel mogelijk te vermijden, terwijl bij het bruinverven daarentegen de doeken
vaak opzettelijk werden verfrommeld om dit effect te verkrijgen.
Ook het verven nam veel tijd in beslag. Om een voorbeeld te noemen: de bruine
kleur, die men vaak bij batiks uit de Vorstenlanden ziet, werd bereikt door de doeken
in te wrijven met een lauwwarm mengsel van soga, een bepaald soort boomschors,
en met andere soorten verfhout. Dit wrijven was een moeizaam en langdurig karwei.
Omdat dit bovendien op een lauwwarme wijze gebeurde in tegenstelling tot de
andere baden, die allemaal koud waren, kon dit verfmengsel een beetje onder de
randen van de wasreserve doordringen, waardoor het leek alsof de bruine kleur
enigszins was uitgevloeid. Door het bewerkelijke karakter van het batikken waren
zelfs de eenvoudigste batikdoeken al tamelijk duur. Hier lagen dus mogelijkheden
voor de Europese fabrikanten, die met drukblokken en later ook met machines
werkten. Zij konden in principe veel sneller en daardoor goedkoper werken. Een
groot probleem was echter de kwaliteit van de kleuren.
Omdat de kleuren bestand dienden te zijn tegen de felle tropenzon, werden
hieraan veel hogere eisen
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gesteld dan in Europa. De echtheid van de meeste in Europa gebruikte kleurstoffen,
met uitzondering van de indigo en de meekrap, liet veel te wensen over. Het
merendeel van de in Indië gebruikte procédés kwam echter niet voor een industriële
toepassing, dat wil zeggen voor een gemechaniseerde produktiewijze, in aanmerking.
Behalve door de kwaliteit van de kleuren en vaak ook van de doeken waren zowel
handdruk als machinale druk meteen herkenbaar door de regelmatigheid van de
druk. Fabrikanten in Europa probeerden bijvoorbeeld het craquelé-effect te imiteren
door de adertjes op de platen of in de rollen aan te brengen. De herhaling van deze
bewust aangebrachte afwijking viel de potentiële kopers op Java echter meteen op.
Hierbij was de handdruk nog enigszins in het voordeel omdat zeker bij het inpassen
met handdrukplaten altijd kleine afwijkingen ontstonden. Overigens moesten om
aan twee kanten te kunnen drukken bovendien voor elke kleur in het patroon twee
platen of rollen worden gegraveerd, die exact elkaars spiegelbeeld dienden te zijn.
Om goede imitatiebatiks te maken werden de fabrikanten gedwongen om speciale
procédés te ontwikkelen, die afweken van de gebruikelijke methoden en dichter bij
de Indische werkwijze stonden.
Een ander probleem bij het mechaniseren van de produktie werd gevormd door
de afmetingen van de doeken. De belangrijkste gebatikte kledingstukken waren de
sarong, een kokerdoek of rok van ongeveer een bij twee meter, de kain, een open
gedragen kledingstuk van een bij 2½ meter en de slendang, een borst of draagdoek,
die dezelfde lengte had als de kain, maar slechts half zo breed was.
Elk van deze doeken kende een bepaald dessin. Het meest ingewikkeld was de
sarong, die maar liefst negen verschillende dessinonderdelen kende. Hoewel de
omtrek van de drukrol van een rouleau geleidelijk toenam, kwam deze machine
36.
voor dit soort produkten lange tijd niet in aanmerking.
De gebruikte patronen en kleuren hadden vaak binnen de Javaanse cultuur een
37.
duidelijk omschreven betekenis. Zij gaven bijvoorbeeld aan welke sociale positie
de drager of draagster bekleedde of uit welke streek deze afkomstig was. Adellijke
families hadden meestal hun eigen karakteristieke motieven, die alleen door hen
mochten worden gebruikt. De mooiste doeken werden bovendien alleen bij bepaalde
gelegenheden gebruikt. Hoewel de Europese fabrikanten zich vooral op de markt
voor goedkopere batiks richtten, moesten zij zeer zorgvuldig zijn in de keuze van
hun dessins. Een verkeerd dessin of zelfs een onderdeel hiervan kon de produkten
onverkoopbaar maken. Informatie over de wensen van de klanten was daarom
onontbeerlijk. De gebruikelijke praktijk was dat vanuit elke belangrijke plaats of markt
gangbare doeken werden opgestuurd, die vervolgens door de fabrikant zo goed
mogelijk werden geïmiteerd. De agenten van de NHM vervulden deze taak al in de
jaren twintig van de vorige eeuw. Later namen agenten van particuliere
handelshuizen deze taak voor een groot gedeelte over.
De grote variatie in patronen en de streekgebondenheid had natuurlijk ook
gevolgen voor de aantallen doeken die van een bepaald dessin konden worden
gedrukt. In feite was elke grotere plaats of streek een afzonderlijke markt met eigen
wensen en eigenaardigheden. Het is duidelijk dat massaproduktie met behulp van
machines hiervoor minder geschikt was. Ook het consignatiesysteem belemmerde
een verdere mechanisering van de produktie. Dit systeem hield in dat de produkten
eigendom bleven van de fabrikanten, alleen werd de verkoop uitbesteed aan
handelsagenten ter plaatse, die voor elk verkocht doek een bepaald percentage
van de opbrengst kregen. Dit betekende dat het risico bij de fabrikant bleef liggen,
terwijl hij door de grote afstand ook lange tijd in het ongewisse bleef over de
resultaten. In de praktijk werden er overigens wel voorschotten verstrekt aan de
fabrikanten om de produktie op gang te kunnen houden. Het consignatiesysteem
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werd door de NHM, ondanks de tegenstribbelende fabrikanten, na de crisis van 1840
voor de handel op Indië ingevoerd, maar ook de particuliere handelshuizen werkten
gedurende een groot gedeelte van de negentiende eeuw op deze wijze.
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat er behalve technische ook verschillende
economische factoren waren die het mechaniseren van de produktie belemmerden.
De meeste van deze factoren golden ook niet alleen voor de batiks of voor de
Javaanse markten, maar ook voor andere produkten en andere markten, met name
in Brits-Indië en Zuidoost-Azië. Bij de produktie voor deze gebieden kon de handdruk
zich handhaven tot het einde van de negentiende eeuw. Dit weerhield de Europese
fabrikanten er overigens niet van voortdurend te trachten hun produkten te verbeteren
en tegelijkertijd de produktie te rationaliseren. Een van de bedrijven, die hierin voorop
heeft gelopen, is Prévinaire geweest. De pogingen van dit bedrijf om het imiteren
van batiks te vervolmaken hebben de Prévinaires een vooraanstaande plaats in de
Nederlandse textielgeschiedenis opgeleverd.

Het streven naar perfectie door Prévinaire
Het bedrijf van Prévinaire, oorspronkelijk gevestigd in de omgeving van Brussel,
was in de jaren dertig door de NHM naar Haarlem gehaald vanwege de specialistische
kennis van de oprichter en eigenaar J.B.T. Prévinaire (1783-1854) op het gebied
van het turksroodverven. Prévinaire was een zeer innovatie-
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ve ondernemer. Hij verkreeg in Nederland verschillende octrooien. Vanaf het einde
van de jaren dertig werd Prévinaire bijgestaan door zijn enige zoon M.P.T. Prévinaire
(1821-1900). Al voor de verplaatsing van het bedrijf had Prévinaire drukmachines
in zijn bedrijf om de turksrood geverfde doeken te kunnen bedrukken. De drukkerij
werd echter in de Haarlemse periode vanaf de jaren veertig steeds belangrijker.
Het bedrijf specialiseerde zich in het imiteren van batiks. Dit was vooral het werk
38.
van Prévinaire jr. Ook hij verwierf enkele octrooien. Alle Nederlandse
katoendrukkerijen produceerden batiks voor de Indische markt. De kwaliteit van
deze imitatiebatiks liet echter veel te wensen over.
Vaak waren ze slechts aan een kant bedrukt, was het craquelé veel te grof en te
regelmatig en waren de kleuren niet echt. In 1844 vroeg Prévinaire jr. een octrooi
aan ‘op de uitvinding van verbeteringen in het drukken van batik, zijde of Katoenen
stoffen, in allen dele gelijk aan die, welke tot nog toe alleen in de Oost-Indiëen
vervaardigd werden’. In de octrooiaanvraag schreef Prévinaire dat de belangstelling
voor het imiteren van batiks niet alleen in ons land, maar ook in Engeland,
Zwitserland en België groot was. Hij gaf ook aan, hoe deze imitatiebatiks werden
vervaardigd. De meeste fabrikanten werkten met een reserve van hars, fijne klei en
vet. Het grote voordeel van deze reserve was dat deze, in tegenstelling tot de
wasreserve, koud konden worden gedrukt, maar daar stond tegenover dat duidelijk
te zien was dat de doeken geen echte batiks waren, maar met blokken waren
gedrukt.
De werkwijze van Prévinaire stond veel dichter bij het oorspronkelijke Indische
procédé. Hij drukte een wanne reserve van hars, waaraan een hocveelheid was
werd toegevoegd. Bij het afkoelen van de hars, brak deze op verschillende plaatsen.
Hierdoor ontstond in het verfbad het adertjes-patroon. De reserve van hars en was
werd op een speciaal stoomkastje warm gehouden. Deze manier van werken was
overigens geen uitvinding van Prévinaire. Zij was in de zijdeververij in het buitenland
al lang bekend. Voor het verkrijgen van een octrooi in Nederland was dit geen
probleem, aangezien ook een eerste toepassing hier kon worden geoctrooieerd.
Het enige nieuwe van het octrooi van Prévinaire was een methode om het vloei-effect
te imiteren. Het octrooi werd voor een periode van tien jaar verleend. In feite was
het octrooi uit 1844 niet meer dan het begin van de pogingen van Prévinaire jr. om
het imiteren van de batiks te vervolmaken. Hij zou er zijn hele leven aan blijven
werken.
Toen Prévinaire in 1854 het octrooi wilde verlengen, moest hij toegeven dat zijn
procédé nog niet erg succesvol was geweest. Volgens hem kwam dit, omdat

In 1854 kreeg Prévinaire uit Haarlem een octrooi op een machine die hij ‘La Javanaise’
noemde. De ‘Javanaise’ was afgeleid van de perrotine. De strijktafel E schoof onder het

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

tegelijkertijd omlaaggaande drukblok G, waardoor de drukpap op het drukblok werd
aangebracht. In de tweede stap werd een stuk doek dat op een raam gespannen was door
een arbeider onder het drukblok geschoven. De belangrijkste wijziging was dat door deze
constructie veel grotere drukblokken konden worden gebruikt en bovendien kon men ook
in plaats van een drukpap een laag van was opdrukken. Beide zaken waren vereist bij het
drukken van imitatiebatiks voor de Javaanse markt. De ‘Javanaise’ werd tot omstreeks 1880
uitsluitend voor dit doel gebruikt, wat de naam verklaart.

‘echter zoo wel de moeijelijkheden aan elke nieuwe bereidingswijze verbonden,
alsmede de betrekkelijk kleine productie welke door het drukken met handvormen
verkregen werd, Rekwestrant, niet in de mogelijkheid gesteld hebben om dadelijk
aan de vervaardiging der bovengenoemde goederen, de zoo zeer gewenschte
39.
uitbreiding te kunnen geven.’
Dit laatste probleem loste Prévinaire op door de ontwikkeling van een machine, die
hij toepasselijk ‘La Javanaise’ noemde. Nog in datzelfde jaar vroeg en kreeg hij een
octrooi voor 15 jaar op deze machine.
De werking van de Javanaise leek op die van een perrotine, alleen waren de
afmetingen van de drukplaten veel groter; deze platen konden evenals het chassis
van de verfbak worden verwarmd. Dit laatste was noodzakelijk om de warme
hars-was reserve te kunnen drukken. De doeken die hiermee werden bedrukt,
werden op een raam gespannen. Om de achterzijde te bedrukken hoefde een
arbeider alleen het raam om te draaien. Het procédé om met de Javanaise batiks
te drukken was vrijwel hetzelfde als
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Schilderij van de familie Prévinaire uit 1822. Vader Jean Baptiste Theodore Prévinaire
(1783-1854) bezat een turksroodververij en -drukkerij in de omgeving van Brussel. Na de
Belgische opstand verplaatste hij zijn bedrijf naar Haarlem, waar de innovatieve Prévinaire
samen met zijn zoon Marie Prosper Theodore (1821-1900) - hier als kleine jongen met muts
op vaders schoot gezeten - met name op het gebied van de imitatiebatiks baanbrekend werk
zou leveren.

het eerder geoctrooieerde. Prévinaire bouwde een vijftal van deze machines, maar
door de geringe vraag was de produktie lange tijd slechts gering. Bovendien bleef
zowel het procédé als het drukken van de warme reserve op deze machines een
uiterst moeilijk en moeizaam proces. In veel gevallen bleef men daarom batiks met
de hand drukken. Dit gold in elk geval voor de kleuren, die na het blauwverven
werden ingevuld.
Prévinaire slaagde er wel in een ander probleem afdoende op te lossen. Echte
batiks hadden een typische geur, waaraan de Javanen ze onmiddellijk herkenden.
Bij de imitatiebatiks ontbrak deze geur en verschillende handelaren schreven dat
deze imitaties veel meer waard zouden worden, als de fabrikanten er in zouden
slagen om deze specifieke geur op hun doeken aan te brengen. Ook Prévinaire had
zich hier al lange tijd mee beziggehouden, maar hij was niet succesvol geweest.
Via de NHM kwam Prévinaire in het bezit van de resultaten van een onderzoek, dat
door een agent van de NHM, genaamd Baudoin, was uitgevoerd. Ondanks de
‘onverschilligheid en onwetendheid van Inlanders’ en ‘achterhoudendheid van de
chineesche fabrikanten’, die beducht waren voor concurrentie, kreeg hij de kans
om het gehele batikproces te onderzoeken. Hij kwam tot de conclusie dat de ‘groote
en eerste oorzaak van den geur te zoeken is in het mengsel van was en gom
waarmede het doek geheel wordt doortrokken, terwijl de verder bijkomende
40.
bewerkingen slechts weinig of geen invloed daarop uitoefenen’. Mede dankzij dit
onderzoek slaagde het Haarlemse bedrijf er in hun batiks ook in dit opzicht te
verbeteren.
Dankzij zijn contacten kreeg Prévinaire vaak als eerste of zelfs als enige informatie
van de NHM.
Omgekeerd werd hij ook door de NHM regelmatig als expert geraadpleegd. In het
begin van de jaren zestig werden er enkele zendingen Mangkoedoe wortels
opgestuurd. Deze werden in Indië gebruikt om er een rode kleurstof aan te
onttrekken. De NHM stuurde een deel van deze wortels naar de bekende chemicus
G.J. Mulder, hoogleraar in Utrecht, om ze te laten analyseren. De rest werd voor
verfproeven naar Haarlem gestuurd. Hoewel de resultaten veelbelovend waren,
kwam het niet tot een grootscheepse invoer van deze wortels. De opkomst van de
synthetische kleurstoffen verhinderde dit waarschijnlijk.
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Over de resultaten van dergelijke onderzoeken en over de verbeteringen die de
fabrikanten in hun produktieproces aanbrachten, werd zeer geheimzinnig gedaan.
Toen de Belgische fabrikant Voortman in het begin van de jaren tachtig de fabriek
van Prévinaire bezocht, kreeg hij de afdeling waar de batiks werden gedrukt, niet
te zien. Uit zijn reisverslag blijkt wel dat de Javanaise overbodig was geworden: ‘Hij
gebruikt een reserve die niet uitvloeit en die hars bevat. Het drukken gebeurt op de
rouleau volgens een eigen procédé, dat hij geheim houdt. Waarschijnlijk wordt deze
41.
warm gedrukt.’ Evenals bij de Javanaise was Prévinaire er in geslaagd een
bestaande drukmachine om te bouwen om deze voor de speciale eisen van het
batikdrukken geschikt te maken. Door al deze innovaties was Prévinaire in technisch
opzicht de onbetwiste koploper geworden. Dit garandeerde echter niet dat zijn
produkten ook succesvol waren.

De aanhouder wint
Vanaf de vestiging van het bedrijf in Haarlem had Prévinaire uitsluitend zaken met
de NHM gedaan en waarschijnlijk had ook geen ander bedrijf meer geprofiteerd van
de opdrachten van de NHM dan Prévinaire. Toen de NHM het aantal opdrachten
aanzienlijk verminderde en bovendien het consignatiesysteem invoerde, kwam dit
Prévinaire zeer slecht uit. Hij had immers zoals we zagen zijn drukkerij aanzienlijk
uitgebreid. Hoewel Prévinaire telkens de kwaliteit van zijn produkten benadrukte en
hij het volste vertrouwen had in de mogelijkheden op de Indische markt, nam de
NHM met name nauwelijks batiks af. Voor deze produkten ging het bedrijf daarom
andere afzetkanalen zoeken. Men
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begon de batiks aan een particuliere handelsfirma te leveren. De NHM was hierover
zeer verontwaardigd, maar hoewel Prévinaire uitgebreid zijn verontschuldigingen
aanbood, dacht hij er niet aan om de leveringen stop te zetten. Integendeel, toen
de handel in imitatiebatiks op gang begon te komen, kreeg het particuliere
42.
handelshuis het alleenrecht.
Prévinaire was al vanaf het begin van de jaren veertig bezig met het verbeteren
van zijn imitatiebatiks, maar lange tijd had hij weinig commercieel succes. Omstreeks
1860 begon dit te veranderen. Van Leeuwen & Co, het handelshuis waar De Heyder
aan leverde, schreef aan de fabriek in Leiden: ‘Rood met bruin en geel Batik is voor
deze plaats een mooi artikel doch schijnt reeds een proef door de Heeren Prévinaire
43.
& Co in hetzelfde genre met wasbatiks te zijn genomen’. Deze zogenaamde
wasbatiks van Prévinaire waren dus duidelijk te onderscheiden van de andere
imitatibatiks. Door het bewerkelijke en moeilijke produktieproces waren ze echter
ook wel een stuk duurder. De vraag was of de kopers deze hogere prijs wilden
betalen. Van Leeuwen dacht dat als de klanten het verschil tussen de wasbatiks en
de gewone imitatiebatiks zouden leren kennen, dit geen enkel probleem zou zijn.
Van Leeuwen kreeg gelijk. De batiks van Prévinaire, die superieur waren aan de
andere imitatiebatiks, werden ondanks hun hogere prijs zeer goed verkocht. Vanaf
1862 stuurde hij regelmatig staaltjes van batiks van Prévinaire op, meestal met zeer
lovende opmerkingen: ‘Wij moeten bekennen dat deze Slendangs zeer fraai zijn
bewerkt en de echte Pecalongar Batik werkelijk zeer nabij komt. De appret wordt
zeer fraai gevonden, vooral omdat aan de reuk niet die onaangename een weinig
44.
zachte geur is, welke de meeste Holl(andse) was Batiks bezitten’. Het Haarlemse
bedrijf verdiende er een aantal jaren goed aan. Het grote aantal jaren van
experimenteren en de vele pogingen om het produktieproces en het produkt te
verbeteren werden eindelijk beloond.
In 1867 bereikte de handel in imitatiebatiks maar ook van andere bedrukte doeken
een recordomzet. Het jaar daarop brak echter een grote crisis uit en de verkoop viel
ver terug. De particuliere handelshuizen zagen geen brood meer in de verkoop van
imitatiebatiks. Noodgedwongen deed Prévinaire opnieuw een beroep op de NHM en
men begon weer op kleine schaal batiks te leveren. In vergelijking met de voorgaande
jaren stelde dit niet veel meer voor. Prévinaire schreef aan de NHM:
‘We hebben het afgelopen jaar slechts aan U verkocht; we horen van alle kanten
dat de produktie van dit artikel vrijwel tot stilstand is gekomen en we zijn misschien
de enige die nog regelmatig doorgaan om op een beperkte schaal, het is waar, dit
artikel te produceren en waar mogelijk de kwaliteit te verbeteren tegen prijzen, die
45.
overeenkomen met en voordelig zijn ten opzichte van de haalbare waarde op Java’.
In de jaren zeventig herstelde de markt zich enigszins, maar de verkopen bleven
ver achter bij die uit de voorgaande jaren.
Het bedrijf van Prévinaire kwam door deze ontwikkelingen zwaar in de problemen.
In 1860 hadden in het bedrijf, inclusief roodververij en weverij ruim 800 arbeiders
gewerkt. Dit aantal zakte in de jaren zestig tot rond de 550, maar na 1875 ging het
snel bergafwaarts. De weverij werd verkocht, de roodververij gesloten en in 1894
werkten er nog maar 157 arbeiders in het resterende bedrijf. De teruglopende
verkopen in Indië konden niet op de Europese markt worden opgevangen, omdat
het bedrijf zich helemaal had toegelegd op de andere markten. De ommekeer voor
het bedrijf kwam toen in het begin van jaren negentig West-Afrika werd ontdekt als
afzetmarkt voor imitatiebatiks. Hoewel de dessins enigszins aangepast dienden te
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worden aan de lokale smaak, kon het produktieproces - inmiddels op de rouleau vrijwel hetzelfde blijven. Het produkt van Prévinaire werd binnen korte tijd een groot
succes en de Haarlemsche Katoen Maatschappij, de voortzetting van Prévinaire &
Co, ging een nieuwe bloeiperiode tegemoet.

De lokroep van succes
Een belangrijke taak van de handelsagenten was om de ontwikkelingen op de markt
bij te houden. Ze verzamelden staaltjes van inheemse doeken, maar ook van de
Europese concurrentie, om als voorbeeld te dienen. We hebben gezien dat Van
Leeuwen dit deed voor De Heyder. Dit soort informatie was van levensbelang. De
successen van Prévinaire bleven niet onopgemerkt en al spoedig begonnen ook
de concurrenten van Prévinaire met de produktie van wasbatiks. Het duurde echter
enkele jaren voordat ze het gehele procédé onder de knie hadden. Pas in 1865
werden de eerste andere wasbatiks op de markt gesignaleerd. Van Leeuwen schreef
46.
dan ook dat Prévinaire in de voorgaande jaren schatten had verdiend.
De concurrentie kwam zowel van de andere Nederlandse katoendrukkerijen als
van Zwitserse bedrijven. Van Vlissingen uit Helmond was waarschijnlijk de eerste
Nederlandse drukkerij, die erin slaagde Prévinaire concurrentie aan te doen en te
profiteren van de gunstige markt. Ook Thomas Wilson, die zijn bedrijf in 1864 weer
had overgenomen van Bavink, begon met de wasbatiks. In 1867 presenteerde hij
enkele wasbatiks op de Wereldtentoonstelling in Parijs. De produktie bleef door het
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moeilijk te beheersen produktieproces echter beperkt tot enkele kisten. Toen de
markt in 1867 ineenstortte, betekende dit het einde van de produktie van wasbatiks
en spoedig ook van de drukkerij. Bij De Heyder had men al ervaring met het maken
van wasbatiks, maar dit had niet geleid tot een produktie van enige omvang. Men
was ervan overtuigd, dat het onmogelijk was om de echte batiks exact te imiteren.
Door de berichten van Van Leeuwen begon men zich echter hier toch op de
wasbatiks toe te leggen en men pakte de zaken voortvarend aan. Toen Van Leeuwen
schreef: ‘Wij gelooven dus, dat het tijd wordt het Was Batik vak te entameeren’ kon
men dan ook antwoorden: ‘..wij zijn bezig de toestellen te vervaardigen om ons met
kracht op dit artikel toe te kunnen leggen, daarmeede zal echter nog eenige tijd
47.
gemoeid zijn. Weest echter verzekerd dat wij geen tijd nutteloos laten voorbij gaan’.
De toestellen waarover werd geschreven was een Leidse kopie van de Javanaise.
Via persoonlijke contacten of misschien zelfs door bedrijfsspionage was een van
de Driessens op de hoogte geraakt van de werkwijze van Prévinaire. De receptuur
van de reserve, die Prévinaire gebruikte, was bekend, evenals de werking van de
machine. Maar de constructie van de machine en de proeven hiermee duurden veel
langer dan verwacht, tot wanhoop van Van Leeuwen. Pas in 1867 kwam de produktie
op gang, te laat om nog te profiteren van de hausse. In de volgende jaren werd de
machine nauwelijks meer gebruikt.
De meest geduchte concurrenten waren de Zwitsers. Al in de jaren veertig waren
enkele katoendrukkerijen in het kanton Glarus begonnen met het imiteren van batiks.
De Zwitsers volgden echter een andere strategie. In tegenstelling tot de Nederlandse
bedrijven waren zij er niet in geïnteresseerd om de Javaanse batiks zo nauwkeurig
mogelijk te kopiëren. Zij probeerden juist door veranderingen in dessins en
kleurstellingen een nieuw produkt te maken. Van Leeuwen schreef hierover: ‘U ziet
thans hoe de Zwitsersche fabrikanten beter profijt trekken, al imiteerden zij het niet
juist, of niet in Was Batik, en er een ander artikel van maken, dat dan weer nieuw
48.
is’. De Zwitsers begonnen zich ook toe te leggen op de wasbatiks, maar zij stopten
hiermee al weer na enkele jaren, omdat de produktie ervan te omslachtig was en
de opbrengsten te laag.
Met een ander artikel hadden de Zwitserse bedrijven wel succes. Zwitserse
coloristen slaagden er in enkele procédés te ontwikkelen om het vloei-effect te
imiteren. Dit effect, dat bij Javaanse batiks alleen bij het bruinverven optrad, werd
door de Zwitsers ook bij andere kleuren toegepast, met name bij zwart met een rode
vloei. Dit nieuwe artikel werd al spoedig ook door de Nederlandse fabrikanten
overgenomen en werd een veel verkocht produkt, ook op de markten buiten Indië.
Van Vlissingen leerde deze procédés kennen via de Zwitserse coloristen Deutsch
en Hayder, die in 1868 na het overlijden van Pieter Fentener van Vlissingen, naar
Helmond werden gehaald om de technische leiding van het bedrijf over te nemen.
Deze manier van kennistransfer was heel gebruikelijk. De vorige colorist van Van
Vlissingen verhuisde in datzelfde jaar naar De Heyder.
De geschiedenis van de wasbatiks laat zien op welke wijze de handdruk zich kon
handhaven. Alle wasbatiks maar ook de andere batikimitaties werden met de hand
gedrukt. Het gebruik van de Javanaise door Prévinaire en, op zeer beperkte schaal,
door De Heyder was een uitzondering. Het produktieproces, zeker als men werkte
met warme was, was zo moeilijk en smerig, dat dit een verdere mechanisering in
de weg stond. Daarbij kwamen de grote patronen en de afwijkende afmetingen van
de doeken. Wel slaagden met name de Engelse katoendrukkerijen er in de
toepassingsmogelijkheden van de rouleau telkens uit te breiden. Vanaf de jaren
zeventig en tachtig begonnen zij ook op de markt van imitatiebatiks en andere
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‘exotische’ produkten te opereren, maar ze waagden zich niet aan de produktie van
wasbatiks.
De belangrijkste reden waarom de handdruk zich kon handhaven, had te maken
met de aard van de markt. De hoge eisen aan de kwaliteit van kleuren en doeken,
de beperkte oplages door de sterk gefragmenteerde markt maakten een
massaproduktie onrendabel. De combinatie met het consignatiesysteem zorgde er
voor dat het voor de fabrikanten in economisch opzicht onaantrekkelijk was zich op
de markt van de kwalitatief betere produkten te richten. Het tijdelijke succes van de
wasbatiks in de jaren zestig vormde hierop een uitzondering. Zoals Prévinaire al
vermoedde was de produktie van wasbatiks na de crisis buiten Haarlem vrijwel tot
stilstand gekomen. Het grote succes van de wasbatiks was dus slechts kortstondig
geweest. De meeste fabrikanten zagen geen toekomst in dit produkt.
Onder deze omstandigheden kan de rol van Prévinaire alleen maar hoogst
opmerkelijk genoemd worden. Prévinaire slaagde erin een nieuw produkt te creëren,
dat een geheel eigen plaats op de markt innam. Dit was tevens het grote probleem
voor Prévinaire. Door het voortdurend perfectioneren van zijn produkt was hij er in
geslaagd zeer goede imitaties te maken, maar zelfs de beste imitaties, de wasbatiks
konden niet met de echte batiks concurreren. Voor een imitatie waren ze weer te
duur.
Daar kwam nog bij dat de imitatiebatiks concurrentie kregen van goedkopere
batiks uit Indië zelf.
Baudoin had al in zijn rapport geschreven, dat er in
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Handdrukkerij van de Leidsche Katoen Maatschappij omstreeks 1900. De kinderen, strijkers
genaamd, zorgden ervoor dat de drukkleuren in de verfbakken rechts goed werden verdeeld.
De doeken werden aangevoerd via rollen, door de drukkers met hun voeten bediend.

bepaalde gebieden batiks werden gemaakt door met een klein soort drukblokken
of stempels te werken. In combinatie met de lage lonen werd het voor de Europese
concurrenten steeds moeilijker om te concurreren.
De concurrentie tussen de buitenlandse en de inheemse imitaties was een
ongelijke strijd. In de jaren zeventig en tachtig verspreidde het tjappen, zoals het
drukken met de stempels werd genoemd, zich geleidelijk en werden de buitenlandse
fabrikanten van de markt verdreven. Het opmerkelijke was dat de Indiërs hierbij de
Hollandse batiks imiteerden en niet de oorspronkelijke voorbeelden. Een tijdgenoot
schreef hierover:
‘om dien namaak uit de tweede hand getrouw te doen zijn, kleine onregelmatigheden
van vorm voorkwamen, die de oorspronkelijke Europeesche namakers in de koperen
figuren van hunne stempels hadden gemeend te moeten brengen, om aan het
origineel trouw te blijven. Kleine onregelmatigheden, fouten, in de oorspronkelijk
geheel uit de hand gewerkte batik bijna onvermijdelijk, doch die in den Europeeschen
namaak gerust achterwege hadden kunnen blijven, daar de Javanen, die dien
namaak toch van den beginne af voor Hollandsch en nimmer voor Javaansche batik
aanzagen, die getrouwe nabootsing niet waardeerden, die fouten aanzagen voor
hetgeen zij dan ook werkelijk moesten verbeelden, namelijk fouten, en die eigenlijk
niet mooi vonden; en toch ook weder om in hunne nabootsing getrouw te blijven,
49.
die ook in hunne houten stempels aanbrachten.’
Dit maakt duidelijk dat de imitatiebatiks een batik ‘sui generis’, een afzonderlijk
produkt waren geworden.
Prévinaire bleef echter, ondanks alle tegenspoed en misschien wel tegen beter
weten in vertrouwen houden in zijn produkt. Het succes op de Westafrikaanse markt
werd de bekroning van dit levenslange werk. Het nadeel van de wasbatiks op de
Javaanse markt, namelijk dat ze de vergelijking met de echte batiks nooit konden
doorstaan, veranderde in Afrika in een groot voordeel: er waren op die markt geen
betere produkten. Integendeel, de wasbatiks van Prévinaire, die later bekend zouden
worden als ‘waxprints’, zouden al snel uitgroeien tot de standaard, waarmee elk
ander soortgelijk produkt werd vergeleken. Prévinaire bleef ook verbeteringen aan-
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Een overzicht van de katoendrukkerij van Van Vlissingen & Co in Helmond omstreeks 1860.
Linksachter op de tekening is het kasteel van Helmond te zien.

brengen in het produktieproces. Hij slaagde er in het drukken van de warme reserve
op de rouleau te laten plaatsvinden. Hoewel de talrijke nieuwe synthetische
kleurstoffen eenvoudiger procédés mogelijk maakten, hield Prévinaire zich
daarentegen om wille van de kwaliteit bij de oude vertrouwde recepten. Terwijl de
kennis en de ervaring om hiermee om te gaan elders geleidelijk verloren gingen,
bleven deze in Haarlem behouden. Het aanbrengen van de kleuren bleef echter
met de hand plaatsvinden. Het onregelmatige karakter, dat eigen is aan de handdruk,
werd door de klanten zeer gewaardeerd en werd een handelsmerk van het nieuwe
produkt van de echte lijmdruk, zoals het produkt in Nederland werd genoemd. Dit
leidde een nieuwe bloeiperiode voor de handdruk in Nederland in.
Daarmee kent de geschiedenis van de katoendrukkerij in Nederland in de
negentiende eeuw behalve een bijzondere start ook een opvallend einde. De
compromissen die de industrialisatiepolitiek van Willem I kenmerkten, hadden tot
gevolg dat de katoendrukkerij zich als een kleine, zelfstandige bedrijfstak ontwikkelde,
die bovendien ver van het centrum van de katoenweverij was verwijderd. Tot het
einde van de eeuw was deze ruimtelijke scheiding merkbaar. De schaal van deze
bedrijven week ook sterk af van wat in Nederland gangbaar was. De katoenfabrieken
in de Hollandse steden waren zeer grote fabrieken, wat sterk contrasteerde met de
gemiddelde omvang van de overige bedrijven, maar ook later in de eeuw toen er
ook in andere sectoren, zoals in de suiker- en de machine-industrie, grote fabrieken
waren ontstaan, bleven de katoendrakkerijen bedrijven van een respectabele
omvang. Het belang van deze bedrijfstak voor de industriële ontwikkeling van
Nederland is dan ook veel groter dan het geringe aantal bedrijven doet vermoeden.
De katoendrukkerijen waren bovendien familiebedrijven en dit bleven ze ook
indien de ondernemingsvorm in een naamloze vennootschap werd omgezet. De
leiding werd van vader op zoon doorgegeven en als dit niet mogelijk was, werd een
ander familielid ingeschakeld. In technisch opzicht bleef de bedrijfstak, die haar
ontstaan aan buitenlanders te danken had, nog geruime tijd afhankelijk van experts
uit het buitenland. Pas op het einde van de negentiende eeuw was de bedrijfstak
ook in dit opzicht volwassen geworden. In de tussentijd was de bedrijfstak redelijk
succesvol ingepast in de internationale produktie van bedrukte katoenen weefsels.
De algemene trend volgend van mechanisering en schaalvergroting, moderniseerden
de Nederlandse ondernemers hun bedrijven. Door de handhaving van de handdruk
bleven het echter gemengde bedrijven, waar verschillende produktietechnieken
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maar juist het resultaat van een combinatie van de omstandigheden in Ne-
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derland - met name het bezit van koloniën, dat voor Nederlandse bedrijven grote,
maar wel heel specifieke markten openlegde - én de onvermoeibare inzet van één
innovatieve ondernemer, Prévinaire. Dit verleende de mechanisering van het
katoendrukken een bijzonder karakter.

Epiloog: Real Dutch Waxprints
De geschiedenis herhaalde zich. De goede resultaten van het bedrijf van Prévinaire,
inmiddels de Haarlemsche Katoen Maatschappij, lokten andere bedrijven. Engelse
katoendrukkerijen imiteerden vooral machinaal deze produkten, maar ook
verschillende Nederlandse bedrijven waagden zich weer aan de produktie van wat
nu lijmdruk ging heten. De positie van het Haarlemse bedrijf was echter
onaantastbaar. Geen enkele concurrent slaagde er in het produkt van de
Haarlemsche Katoen Maatschappij in kwalitatief opzicht te benaderen. De Eerste
Wereldoorlog gaf het bedrijf echter onverwacht de genadeklap. Het gebrek aan
orders, het uitblijven van overheidssteun en het ontbreken van een even
gepassioneerde opvolger in de leiding, leidden in 1917 tot het faillissement van het
bedrijf. De kennis en ervaring bleven echter in Nederland behouden en zorgden
ervoor dat Nederland op dit gebied ook internationaal de leidende positie behield.
Van Vlissingen was een van de eerste navolgers. Met verschrikkelijk veel moeite
en onder andere met behulp van de zoon van een voormalige colorist van de
Haarlemsche Katoen Maatschappij, Jacques, slaagde men er uiteindelijk in om dit
produkt op de markt te brengen. Een nieuwkomer op de markt, de firma Ankersmit
uit Deventer, slaagde erin lijmdrukprodukten te maken en ook dit bedrijf gebruikte
de kennis van Haarlems fabriek. Een andere zoon van Jacques had de beschikking
over de receptenboeken van zijn vader en bracht de produktie in Deventer op gang.
Toen de Haarlemsche Katoen Maatschappij werd opgedoekt, kocht de LKM de
belangrijkste machines. De LKM had hiermee weer weinig geluk: het duurde te lang
voordat deze machines werkten. De grote crisis van de jaren dertig werd het bedrijf,
evenals verschillende andere katoendrukkerijen, fataal.
Na de Tweede Wereldoorlog domineerden Van Vlissingen en Ankersmit de markt.
Toen beide bedrijven een onderdeel werden van de Gamma-Holding werden de
drukactiviteiten geconcentreerd in Helmond. De Vlisco is heden ten dage de
onbetwiste marktleider op het gebied van de lijmdruk. De ‘real Dutch wax prints’
hebben in Afrika een enorm prestige en zijn al bijna een traditioneel produkt
geworden. In de produktie hiervan heeft de handdruk zich lange tijd kunnen
handhaven. Tot in de jaren zestig van deze eeuw bevond zich in Helmond een grote
handdrukkerij voor het inpassen. Door een noodzakelijk geworden rationalisering
van de produktie verdwenen de handdrukkers. Zij werden vervangen door een
machine, die het onregelmatige karakter van de handdruk imiteerde!
G. VERBONG

Eindnoten:
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Het sorteren van de wol na het bloten. Fa. Zaalberg te Leiden, circa 1900. De ruwe wol werd
met de hand op kwaliteit gesorteerd. Leiden was rond de eeuwwisseling nog altijd een
belangrijk centrum van de wolnijverheid. Naast een aantal sajetspinnerijen en garenfabrieken
was er nog een viertal ondernemingen die zich onder meer met de vervaardiging van wollen
dekens, fijne lakens en traditionele producten als vlaggedoek, grein en saai bezighielden.

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

83

5
Een ander patroon
Na het uitroepen van het Koninkrijk der Nederlanden werd door de Nederlandse
vorst Willem I, in het kader van het economisch herstel van zijn nieuwe rijk, de
stichting van een eigen katoenindustrie nagestreefd. Naar Engels voorbeeld zou
deze tak van nijverheid zich vooral moeten richten op de afzet van katoenen weefsels
op de koloniale, in dit geval de Javaanse, afzetmarkt. Door deze politiek zou de
textielindustrie in de Nederlanden, die voornamelijk steunde op de wol-, linnen- en
bombazijnproduktie voor de lokale of Europese markt, een radicale koerswijziging
moeten ondergaan.
De taak om de Engelse suprematie te bestrijden werd aanvankelijk opgedragen
aan de Vlaamse textielindustrie die zich in de Franse tijd dankzij het continentale
stelsel krachtig had ontwikkeld. Geruggesteund door protectionistische maatregelen
slaagden de Vlaamse katoenfabrikanten er in samenwerking met de Nederlandsche
Handel- Maatschappij (NHM) in om het Engelse aandeel op de Indische afzetmarkt
terug te dringen. Dit Vlaams-Indische experiment heeft slechts kort geduurd, maar
lang genoeg om de politici ervan te overtuigen dat op deze wijze de schijnbaar
oppermachtige Britse concurrentie wel degelijk kon worden bestreden.
Na de afscheiding van België in 1830 was het daarom niet verwonderlijk dat de
koning volgens hetzelfde stramien zou trachten een Noordnederlandse
katoenindustrie op te richten. Deze zou, net als daarvoor de Vlaamse, met politieke
en economische steun van de staat, de Indische afzetmarkt moeten gaan beheersen.
De oude textielcentra in Holland en Twente moesten de uitvalsbases worden van
waaruit deze ‘industriepolitiek’ gestalte zou krijgen. Naar Engels voorbeeld werd er
in de Hollandse steden een moderne katoenindustrie opgezet. Met uit Engeland
gesmokkelde machines en Engels en Belgisch ondernemerschap zou het Vlaamse
succes uit de jaren twintig herhaald moeten worden.
Wat in Vlaanderen zo snel gelukte, stuitte evenwel in Holland op grote problemen.
De politiek van Willem I kan voor wat het westen van het land betreft als feitelijk
mislukt worden beschouwd. Het Britse model bleek in Vlaanderen wel, maar in
Holland niet te imiteren.
Het gevolg hiervan was dat de Nederlandse katoenindustrie in technisch opzicht
de naam heeft gekregen lange tijd achter te hebben gelopen op het zo moderne
Lancashire. Afgezien van de vraag of dat een juiste kwalificatie is, waarover zo
direct meer, moet allereerst het probleem aan de orde worden gesteld hoe groot
die achterstand nu feitelijk was. Daarover wordt in de Nederlandse geschiedschrijving
in de meest sombere termen gesproken. Pas rond 1860 immers zou de Nederlandse
katoenindustrie de technische revolutie kunnen navolgen die in Engeland een eeuw
eerder was begonnen.
Wanneer achttiende en vroeg-negentiende eeuwse jaartallen van uitvinding of
eerste succesvolle toepassing van een nieuwe techniek worden aangehouden, lijkt
de Nederlandse achterstand op Engeland inderdaad enorm. Er is echter te weinig
rekening gehouden met de ook in Engeland trage verspreiding van de modernste
technieken. Zó groot was de Nederlandse achterstand nu ook weer niet. In 1860
bijvoorbeeld werd eenvijfde van de weefgetouwen in Twente met stoomkracht
aangedreven en rond 1890 was de vervanging van het handweefgetouw door de
powerloom zo goed als voltooid. In Engeland speelde dit proces zich af tussen 1830
en 1860. Voor de spinnerij gold vermoedelijk een vergelijkbare termijn. Hier te lande
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op stoomkracht zich tussen 1830 en 1840, dertig jaar eerder. Over het algemeen
genomen was in Engeland, met het verdwijnen van de thuiswever, de overgang van
huis- naar fabrieksarbeid in de jaren vijftig voltooid. In Nederland geschiedde dit in
de jaren tachtig. En met de opkomst van de stoomspinnerij verdween ook in
Nederland de manufactuurarbeid in de spinnerijsector.
In de katoendrukkerij kan men met het begrip ‘achterstand’ eigenlijk al helemaal
niet uit de voeten, gezien de geheel eigen weg die de drukkerijen volgden door niet
alleen rouleaus in te zetten zoals in Engeland gebeurde, maar aanvankelijk vooral
perrotines.
Waarom de Nederlandse katoenindustrie in de eerste helft van de negentiende
eeuw andere, doorgaans meer traditionele, technieken gebruikte dan de Engelse
is daarmee natuurlijk nog niet verklaard. Alvorens hierover algemene uitspraken te
doen moeten spinnerij, weverij en drukkerij nog eenmaal afzonderlijk worden
bekeken. In tegenstelling tot Engeland namelijk was er geen onderling verband
tussen de technische veranderingen in deze drie fasen van de produktie. Zoals al
in de inleiding ter sprake kwam, werd de technische ontwikkeling in de Engelse
spinnerijen in de achttiende eeuw sterk gestimuleerd door de garentekorten bij de
weverijen. Omgekeerd werden in de negentiende eeuw de powerlooms ontwikkeld
om de gestegen produktie van de inmiddels vernieuwde spinnerijen af te kunnen
nemen. De grootschalige invoering van de rouleaus werd tenslotte mogelijk gemaakt
door de vergrote output van de weverijen.
In Nederland daarentegen gingen er in de eerste helft van de negentiende eeuw
niet van dergelijke achterwaartse of voorwaartse stimulansen uit naar andere fasen
van het produktieproces. De katoendrukkers waren niet afhankelijk van produktieof kwaliteitsverhoging bij de weverijen omdat geschikte weefsels in voldoende mate
konden worden geïmporteerd. Om dezelfde reden waren de weverijen niet afhankelijk
van Nederlandse spinnerijen omdat goed en goedkoop garen van elders kon worden
betrokken.
Aan de hand van een beschouwing over de inzet van de produktiefactoren
grondstoffen, kapitaal, arbeid en ondernemerschap zullen weverij, spinnerij en
drukkerij onder de loep worden genomen. Daarbij wordt de situatie in West- en
Oost-Nederland steeds afzonderlijk behandeld. Van groot belang daarbij is voor
welke markt de ondernemers werkten, deze bepaalde in hoge mate welke technieken
zij kozen voor de produktie. Tenslotte zal de rol van de overheid worden beoordeeld.
De overstap op met stoomkracht werkende spinmachines mislukte in Holland in de
eerste helft van de negentiende eeuw. Dit werd niet veroorzaakt door gebrek aan
of de duurte van de grondstoffen. Ruwe katoen en kolen konden hier goedkoper
worden ingevoerd dan in het achterland. Gebrek aan kapitaal lijkt evenmin een
belenumering te zijn geweest. De ruimhartige subsidiëring van de spinnerijen voor
1840 door de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) nam deze weg. Wèl een
probleem was de verwerving van kapitaalgoederen en de daarbij behorende
vakkennis. Dit verplichtte de ondernemers om hun toevlucht te nemen tot
smokkelpraktijken en buitenlandse expertise. Dit laatste voert ons tot de problemen
bij de inzet van de factor arbeid. Er bestond in Holland een duidelijke achterstand
in kennis en ervaring die hoge kosten met zich meebracht in de vorm van hoge
lonen voor de buitenlandse vakkrachten en grote verspilling bij de produktie.
Gebrekkig ondernemerschap maakte deel uit van dit probleem. Het organisatorische
feilen werd bovendien door het gulle beleid van de NHM niet afgestraft. Tenslotte
waren de risico's die de grootschalige Hollandse ondernemingen kenden groot. De
relatief open Nederlandse markt ten gevolge van de goede verbindingen over water
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stelde de spinnerijen bloot aan concurrentie en prijsschommelingen op de markt
van ruwe katoen. De grote investeringen maakten de bedrijven verder extra
kwetsbaar voor risoco's zoals brand of stilstand.
In tegenstelling tot Holland kon in Oost-Nederland en met name in Twente wèl
een katoenspinnerij van de grond komen. Deze werkte evenwel met relatief oude
technieken. De kosten van het transport van overzee aangevoerde kolen naar het
binnenland waren hier een obstakel. Omdat tevens, vergeleken bij Holland, de lonen
laag waren, vormden mechanisch werkende handspinmachines zoals de
spinning-jennies een aantrekkelijk alternatief. Daar kwam bij dat de huisnijverheid
reeds geworteld was in de samenleving, zodat gebrek aan ervaring bij de
werkkrachten geen hindernis vormde zoals in Holland. Bovendien had de
handspinnerij in Oost-Nederland geen last van de Engelse concurrentie. Vervoer
van garens het binnenland in, maakte de Engelse importen duur. De spinnerijen in
Oost-Nederland zaten daarentegen vlak bij hun afnemers: de handwevers. Het
relatieve geografische isolement van de spinnerij in Oost-Nederland belemmerde
dus enerzijds de overgang op stoomkracht, maar maakte het anderzijds mogelijk
om, zolang men genoegen nam met traditionele technieken, een rendabele
spinnerijsector van de grond te krijgen.
De weverijen kenden in de eerste helft van de negentiende eeuw vergeleken bij de
spinnerijen een groot voordeel. Zij werden niet blootgesteld aan de Engelse
concurrentie, maar van meet af aan be-
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schermd door een protectionistische politiek. Toch was ook hier het opvallende
patroon zichtbaar dat de meest ‘moderne’ weverijen - die in Holland - niet van de
grond kwamen, terwijl de ‘traditionele’ huisweverij in het oosten van het land furore
maakte. Daaraan lagen ten dele dezelfde oorzaken ten grondslag als bij de
spinnerijen. In Holland waren steenkolen goedkoper te verkrijgen dan in Twente,
maar was men afhankelijk van binnengesmokkelde machines en dure buitenlandse
expertise. In Twente waren de lonen lager en sloot de katoenweverij goed aan bij
het al bestaande stelsel van huisnijverheid. De weegschaal sloeg nog verder door
in het voordeel van Twente omdat er niet, zoals altijd werd gesuggereerd, met
verouderde technieken werd gewerkt, maar met de modernste snelweefgetouwen
die ook in Engeland konden concurreren met de nog in vele opzichten onvolkomen
powerlooms. De Twentse huisnijverheid was in technisch opzicht als het ware
‘quasi-traditioneel’.
Bij de katoendrukkerijen zien we een afwijkend patroon. Deze waren juist in Holland
succesvol, de hoge lonen aldaar ten spijt. Het verschil tussen de positie van de
weverijen en spinnerijen enerzijds en die van de drukkerijen anderzijds is, dat de
laatste niet zozeer met een steeds ruimer assortiment wensten binnen te dringen
op door de Engelsen beheerste markten, als wel juist die gaten in de afzetmarkt
opzochten die de op massaproduktie gerichte Engelse industrie liet liggen. De
drukkerijen waren op die markten meer uit op kwaliteits- dan op kwantiteitsverhoging.
Zolang de nieuwe voor massaproduktie bedoelde rouleaus niet aan de eisen
voldeden die de Nederlandse ondernemers stelden, gaven zij voor delen van het
produktieproces de voorkeur aan katoendrukken met de hand of de op de handdruk
geënte perrotines.
Dit verschil met de weverijen en spinnerijen was overigens meer gradueel dan
principieel. Ook bij de weverijen waren de powerlooms aanvankelijk vooral geschikt
voor eenvoudige ‘recht-toe-recht-aan’-weefsels. Bij de spinnerijen was er in feite
sprake van een concurrentiestrijd per garensoort. Zo waren de Nederlandse
handspinnerijen aanvankelijk vooral sterk in het maken van relatief grove garens.
De grootste zwakte van de nieuwe industrie was dat zij zonder diep ingrijpende
overheidsbemoeienis niet kon overleven. Zij was deels beschermd tegen de Engelse
concurrentie en dankzij een verzekerde afzet ook tegen de grillen van de conjunctuur,
maar wel afhankelijk van politieke steun. Het industriebeleid van de vorst was
evenwel niet vrij van tegenstrijdigheden, risico's en tweeslachtigheid. Het
overheidsingrijpen uit de eerste helft van de negentiende eeuw ging mank aan drie
euvelen.
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Deel van de spinnerij fa. Krantz te Leiden, circa 1900. De kaardmachines van de firma
Houget & Teston uit Verviers in werking in een laag vertrek met houten vloeren en staanders.

In de eerste plaats was er de wens om een volledig eigen katoenindustrie op
poten te zetten. Het gehele produktieproces zou zich binnen de Nederlandse grenzen
moeten voltrekken. Voor de drukkerijen betekende het dat zij een aantal jaren niet
over die kwaliteit weefsels konden beschikken die zij wensten, omdat de weverijen
die (nog) niet konden leveren. Voor de weverijen betekende het, zolang de
spinnerijen niet over voldoende produktiecapaciteit beschikten, gebrek aan geschikte
garens. Dit beleid was daarom niet lang vol te houden. Deze koers verlaten
betekende echter dat er wel met buitenlandse garens moest worden geweven,
hetgeen de Hollandse spinnerij blootstelde aan de Engelse concurrentie. Dit brak
de spinnerij in Holland op.
In de tweede plaats ondervonden de bedrijven in Holland de lasten van het sociale
beleid van de overheid. Van aanvang afwas het verschaffen van werk aan de
verpauperde massa's in de steden een belangrijke doelstelling. De bestellingen van
de NHM raakten verspreid over teveel bedrijven. Ook de onrendabele werden in
stand gehouden waardoor de nijverheid de trekken van een waterhoofd kreeg. De
produktiecapaciteit van de modernste bedrijven werd niet goed benut. Hierdoor
bleven zij verstoken van de schaalvoordelen die aan de basis lagen van het Engelse
succes.
De politieke steun aan de Hollandse katoenindustrie leidde tot opportunisme,
experimenteerdrift, smokkel en politiek gemarchandeer en gaf de geschiede-
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Voorspinnerij fa. Krantz te Leiden, circa 1900. Deze spinnerijafdeling lag vermoedelijk boven
de eerder afgebeelde kaarderij.

nis van de eerste jaren van de gemechaniseerde katoenindustrie een wat avontuurlijk
karakter, waar een zakelijker aanpak van zowel staat als ondernemers niet misstaan
zou hebben.
Tenslotte, en dat gaf de doorslag, kostte het beleid handenvol geld. Aanvankelijk
was dit wel op te brengen. De NHM kon echter haar steun niet ongebreideld
voortzetten. De afzet van katoentjes blijven garanderen terwijl na 1840 de afzetmarkt
in Indië instortte, was de Nederlandse staat te gortig. De financiële crisis waarin de
Nederlandse schatkist na de Belgische afscheiding geraakte, was een zo mogelijk
nog grotere rem op het steunbeleid. De geldverslindende subsidiëring van de
Nederlandse katoenindustrie moest daardoor in de jaren veertig worden bijgesteld.
Nu moet wel als verzachtende omstandigheid worden aangevoerd dat de
Hollandse katoenindustrie onder een zeer ongelukkig gesternte werd geboren. Pas
in de jaren na 1830 schakelde de Engelse katoenindustrie in zijn hoogste versnelling.
In geen enkele periode in de negentiende eeuw rtam de arbeidsproduktiviteit zo
snel toe als in de decennia 1830-1850. Toen kwam de verspreiding van powerlooms,
self-actors en rouleaus pas goed op gang. Voor een industrie in opbouw, met de
daarbij behorende aanloopproblemen, kwam deze versnelling in de aanvaarding
van nieuwe technieken in de katoenindustrie in Albion wel zeer ongelegen. In die
situatie had het verminderen van de overheidssteun ernstige gevolgen.
Hetzelfde sociale beleid dat de Hollandse industrie in de wielen reed, had evenwel
in Twente goede resultaten. Voor de Twentse semi-agrarische samenleving geen
fabrieksarbeid, zo was bepaald. Dankzij lage lonen, onderwijs, overheidssteun en
een nieuwe lichting ‘flying shuttles’ werd de oude bombazijnnijverheid verbouwd tot
één der meest levenskrachtige branches van de Nederlandse textielindustrie. De
als verouderd bestempelde techniek van de snelspoel was nog niet aan het einde
van haar technische ontwikkeling en kon daardoor nog lang concurreren met de
powerloom die nog in de kinderschoenen stond. Dat Twente met moderne
handweefgetouwen kon overleven terwijl de powerlooms in Holland werden stilgezet,
zegt toch wel iets over de vitaliteit van de oude techniek en werpt licht op het grote
belang van de omstandigheden waaronder technieken gedijen.
Dat tenslotte in de spinnerijsector paarde- en handkracht overheersten terwijl de
stoomspinnerijen maar met moeite van de grond kwamen, bevestigt dat de
Nederlandse katoenindustrie in de eerste helft van de negentiende eeuw een ander
patroon volgde dan Engeland en een eigen, maar wel degelijk succesvolle, weg
volgde.

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

Omstreeks het midden van de eeuw kwam er een kentering. Binnen enkele decennia
waren thuiswevers en spinlokalen verdwenen en was de Twentse bevolking en
masse de fabrieken binnengegaan. De handweefgetouwen, in de jaren dertig nog
goed genoeg om de vernieuwing van de huisindustrie te dragen, verdwenen, evenals
de handspinmachines. In een wat trager tempo schoven handdruk en perrotine naar
de achtergrond en gingen ook in Nederland rouleaus het gezicht van de
katoendrukkerij bepalen. Hoe is deze kentering te verklaren? Waarom kon nu in
technisch en organisatorisch opzicht wèl het Engelse voorbeeld worden gevolgd
en in de eerste helft van de eeuw niet?
Een systematische vergelijking van de inzet van produktiefactoren in de periode
na 1850 kan hier wederom meer licht op werpen.
Het kostenvoordeel voor de huisindustrie was in de tweede helft van de
negentiende eeuw, zo niet verdwenen, dan toch wel afgenomen. De lonen in de
huisnijverheid stegen in de jaren veertig. Alleen in fabrieken met nieuwe machines
konden deze gestegen loonkosten teniet worden gedaan met een stijging van de
produktiviteit. De schietspoelen en handspinmachines zaten voor wat hun
arbeidsproduktiviteit betreft rond 1850 wel op hun hoogtepunt. Verhoging van de
produktiviteit was met behulp van de oude techniek niet meer mogelijk.
Fabrieksarbeid, met nieuwe technieken, was hierdoor een aantrekkelijker optie voor
de ondernemers dan in de eerste helft van de eeuw.
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Handweverij bij de fa. Zaalberg te Leiden, circa 1900. Een klein deel van het weven gebeurde
nog op handgetouwen, zij het wel in de fabriek. Dit in tegenstelling tot Tilburg waar toen nog
volop thuiswevers actief waren.

Verder moet worden gewezen op de verbeterde internationale concurrentiepositie
van Nederland ten opzichte van Engeland. Vóór 1850 kwam de gemechaniseerde
katoenindustrie in Holland als het ware in ademnood door de versnelling van de
produktiviteitsstijging in Lancashire. Vooral de Hollandse spinnerijsector werd
daarmee geconfronteerd. Hierbij moet ook worden gelet op de interne technische
ontwikkelingen in de Engelse katoenindustrie. De mechanisering was daar in het
begin van de eeuw het verst gevorderd in de spinnerij. Hierdoor ontstond
overcapaciteit en werden de garens, die de eigen weverijen niet konden absorberen,
goedkoop afgezet op het continent. Met de opkomst van de powerlooms in de
volgende decennia verdween deze overcapaciteit en kreeg de Nederlandse
stoomspinnerij meer lucht. Bovendien begon vanaf het einde van de jaren veertig
het tempo waarin de produktiviteit in Engeland toenam, te dalen. Mede onder invloed
van sociale wetgeving, waarbij arbeidstijden werden verkort en vrouwen- en
kinderarbeid werden ingedamd, daalden de relatieve loonkosten minder snel. Als
Twente Engeland in technische zin wilde navolgen, dan was daarom de tijd na 1850
daarvoor beter geschikt dan de eerste helft van de negentiende eeuw. Na het midden
van de eeuw verdween ook de afhankelijkheid van dure buitenlandse expertise
wanneer het ging om het ‘runnen’ van moderne fabrieken. De kennis en kunde van
de Nederlandse werknemer ten aanzien van het gebruik van de moderne machines
nam toe.
De overgang van huis- naar fabrieksarbeid verliep in Twente geleidelijk via het
tussenstadium van spinen weeflokaal. In zowel de spinnerij als de weverij moesten
de arbeiders fabrieksgerichter gaan denken en werken. De eigen verantwoordelijk
van de huiswever en de huisspinner maakte plaats voor de fabrieksdiscipline. Dat
ging niet van vandaag op morgen, pas na verscheidene generaties kon de overgang
van huis- en manufactuur- naar fabieksarbeid geslaagd worden genoemd. Ook de
arbeider specialiseerde zich. Zijn verantwoordelijkheid voor het gehele
produktieproces van spinnen of weven werd ingekrompen tot die van opzichter over
een machine. Onderhoud en reparatie werden hem in dit proces van arbeidssplitsing
ontnomen.
Bekend is verder dat de aanvoer van grondstoffen, en vooral die van steenkolen
in de tweede helft van de eeuw goedkoper werd door verbeteringen in de
infrastructuur. Deze indirecte vorm van stimulering van de katoenindustrie had een
betere uitwerking dan het protectionisme uit de eerste helft van de negentiende
eeuw die de nijverheid een wat kunstmatig karakter gaf.
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Ook lijkt de kwaliteit van het ondernemerschap in de loop van de tijd in Twente
te zijn verbeterd. De ondernemer die zich aanvankelijk nog met allerlei bedrijven
bezighield moest specialist worden. Dat de Twentenaren zelf in grote getale kennis
en ervaring opdeden in het moederland van de industriële revolutie was in de, eerste
helft van de eeuw nog ondenkbaar. ‘Moderne’ ondernemers in de Neder-
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landse katoenindustrie waren toen vooral uit Vlaanderen afkomstig en streken
meestal neer in Holland, waar hun optreden geen doorslaand succes werd. Wat de
inzet van kapitaalgoederen betreft, moet worden opgemerkt dat de benodigde nieuwe
machines in de tweede helft van de eeuw gemakkelijker te krijgen waren, en wellicht
ook goedkoper, dan daarvoor. Het moeizame gesmokkel van Engelse machines uit
de beginjaren van de katoenindustrie wijkt wel zeer sterk af van het gemak waarmee
in het midden van de eeuw machines van over het Kanaal konden worden betrokken:
in Lancashire bleken zij nauwelijks of niet goedkoper te zijn dan in Holland of Twente.
Welke rol speelde de technische ontwikkeling nu in dit proces? Uit de voorgaande
hoofstukken is duidelijk gebleken dat ‘de’ powerloom evenmin bestond als ‘het’
handweefgetouw. Er was daarom ook geen sprake van dat ‘de’ powerloom ‘het’
handweefgetouw overbodig maakte. Er was veeleer sprake van een proces waarbij
verschillende en verbeterde versies van de nieuwe techniek stap voor stap de
(eveneens verbeterde) oude techniek uit de markt werkten. Dat gebeurde in de
weverij het eerst bij eenvoudige produkten en massagoederen. De vervanging van
de oude door de nieuwe techniek was pas voltooid wanneer voor alle soorten
produkten de nieuwe techniek zijn superioriteit had bewezen. Voor de spinnerijsector
gold in wezen hetzelfde. Sommige garens kwamen in Nederland eerder in
aanmerking voor mechanische produktie dan andere.
In de katoendrukkerij verliep dit proces wellicht qua tempo, maar niet qua aard
verschillend. Dat de handdruk en de daarvan afgeleide perrotine de concurrentiestrijd
met de rouleaus aankonden, zegt meer over de problemen in de vervolmaking van
de rouleau vergeleken met die van weef- en spinmachines, dan over een eventuele
‘achterstand’ in Nederland. Door de complexiteit van het katoendrukken kon het
gebruik van rouleaus maar langzaam terrein winnen. Stapje voor stapje, beginnend
bij de eenvoudige dessins, kreeg deze techniek door de ondernemers een
overheersende positie toebedeeld. De grote segmentatie en het voortdurend wisselen
van markt, maakten dat de ‘overwinning’ van de rouleau alleen kon plaatsvinden
via een soort salami-snijden waarbij steeds een stukje afzetmarkt werd overgenomen
van handdruk en perrotine. De ontwikkeling daarvan stond ondertussen niet stil,
getuige de ‘Javanaise’. Uiteindelijk lijken powerloom, stoomspinnnerij en rouleau
de technische wedloop gewonnen te hebben. Maar over de geschiktheid en de
rentabiliteit van deze drie technieken ‘en route’ zegt dat weinig. Voor de ondernemer
deed dat er ook niet toe, het ging hem er om bij een gegeven stand van de techniek
die machine te kiezen die voor het door hem gewenste assortiment op dat moment
het meest geschikt was. Dat hoefde niet noodzakelijkerwijs altijd de powerloom, de
rouleau of de mule te zijn. Van de fabrikant kan niet worden verwacht dat hij een
techniek kiest, waarvan de superioriteit slechts toekomstmuziek is. Alleen
terugblikkend lijkt het voor de hand te liggen dat de oude technieken het onderspit
zouden delven. Maar wie de beste hordeloper wordt, is voor de wedstrijd niet bekend
en bovendien ligt hij niet noodzakelijkerwijs al halverwege op kop.
De geschiedenis van de Nederlandse katoenindustrie in de negentiende eeuw
samenvattend ontstaat het volgende beeld. In de eerste helft van de negentiende
eeuw versnelde het moderniseringsproces in de Engelse katoenindustrie ten gevolge
van de verspreiding van nieuwe technieken. De ‘Engelse’ wijze van industrialiseren
bleek in Nederland evenwel niet mogelijk. De Nederlandse katoenindustrie kon niet
van de grond komen door de Engelsen na te volgen, maar juist door van eigen
(quasi-)traditionele krachten te profiteren. Het isolement van Oost-Nederland, het
van overheidswege doorborduren op de ervaring in de huisnijverheid en de lage
lonen vormden de sterke kanten van de Oostnederlandse weverij en spinnerij. Het
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grote inzicht in de werking van de deelmarkten voor bedrukte stoffen vormde de
kracht van de Hollandse drukkerij. Nadelen die de navolging van Engeland in Holland
beletten, waren de geringe organisatorische kunde van de ondernemers, de
problemen bij de verwerving van geschikte machines, de onhandige overheidspolitiek
en de ongeschiktheid van de arbeider voor het fabriekswezen.
In de tweede helft van de eeuw raakte Twente beter op de hoogte van wat er
technisch en organisatorisch speelde in de Engelse fabrieken. Kapitaalgoederen
kwamen gemakkelijker binnen bereik. Ondertussen ontwikkelde de techniek zich
verder: de nieuwe machines bleken beter aan te sluiten bij de Nederlandse wensen.
De aanvoer van grondstoffen werd door de verbeterde infrastructuur in
Oost-Nederland goedkoper. Stijgende lonen in de huisnijverheid rond het midden
van de eeuw maakten fabrieksarbeid voor de Twentse ondernemer een
aantrekkelijker optie. De Twentse huisarbeider transformeerde zich geleidelijk tot
een fabrieksarbeider. Door al deze factoren ging de Nederlandse katoenindustrie
technisch en organisatorisch meer in de pas lopen met de Engelse. Dat was geen
aanpassing aan het Engelse technische niveau. Er was eerder sprake van het
omgekeerde proces: een succesvolle inschakeling van buitenlandse techniek in de
Nederlandse context.
S.W. VERSTEGEN
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Gas, licht en elektriciteit
Een nieuw licht
Gas
Elektriciteit
Gloeilamp
De negentiende eeuw verlicht
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De Argandlamp, ontwikkeld in de jaren tachtig van de achttiende eeuw, is een mijlpaal in
de geschiedenis van het kunstlicht. Hoewel slechts weggelegd voor welgestelden, werd ze
in de eerste helft van de negentiende eeuw in ons land veel gebruikt. Ook de boekhandel
van Pieter Meijer Warnars op de Vijgendam te Amsterdam werd 's avonds verlicht door een
hangende Argandlamp, blijkens een schilderij van Johannes Jelgershuis uit 1820.
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6
Een nieuw licht
Het oude licht
De Argandlamp of Engelsche lamp, ca. 1780-1840
Nieuw licht zonder pit: het gaslicht
‘Men heeft een nieuw licht uitgevonden, en dat begint hier meer en meer in zwang
te komen; te weten het zogenaamde gaslicht. Op sommige plaatsen wordt te dien
einde een groot vuur van steenkolen gestookt, en den damp daarvan wordt door
buizen onder den grond tot in of voor de huizen gebracht en bij deszelfs uitwaseming
aangestoken. Dit licht is bij uitnemendheid helder en sterk, zich tot op een verre
afstand van het gewone licht onderscheidende door eene groote, heldere en steeds
flikkerende vlam, die zich met fierheid op zijne pijp verheft en het beste licht van
olie of kaarsvet trotseert. Ik houde mij verzekerd dat één gaslicht meer schijnsel
geeft dan tien van de hier in gebruik zijnde lantaarns. Men wil, dat het gaslicht dat
van olie in kostbaarheid weinig of niet te boven gaat, maar dat het een kwade damp
1.
van zich geeft. Evenwel wordt het hier van dag tot dag algemeener.’
Wie Londen in 1814 bezocht kon het met eigen ogen aanschouwen: het gaslicht;
waarschijnlijk de kunstlichtbron, die bij verschijning het meest opzien heeft gebaard
en tot de verbeelding heeft gesproken; meer nog dan Edisons gloeilamp in 1880
en ook meer dan de door Argand ontwikkelde olielamp een eeuw eerder. Toch was
het deze laatstgenoemde verbeterde olielamp, waarmee op het einde van de
achttiende eeuw de modernisering van het kunstlicht begon. Vanaf de oudste
mediterrane beschavingen tot aan het einde van de achttiende eeuw vonden er
opmerkelijk weinig veranderingen plaats in de aard en kwaliteit van de verlichting.
Pas met de door Argand ontwikkelde olielamp in de jaren tachtig van de achttiende
2.
eeuw werd een fundamenteel nieuwe fase ingeluid.
De ‘eeuw van het licht’ mag dan niet zijn begonnen met het gaslicht, zonder deze
lichtbron zou de vorige eeuw nooit deze aanduiding hebben kunnen krijgen.
Ontwikkeld als lichtbron voor grote ruimtes vond het nieuwe licht zijn eerste
toepassingen in de Engelse fabrieken. Het industriële grootbedrijf bracht niet alleen
een nieuwe lichtbron voort, het had zijn succes ook voor een niet gering deel aan
3.
het verbeterde kunstlicht te danken. De verlichting door gas bleef echter niet tot
het fabriekswezen beperkt. Gaandeweg de negentiende eeuw werd het aangewend
voor de verlichting van straten, pleinen, winkels, schouwburgen, cafés en drong het
door in de huizen van de stedelingen. In de loop van dezelfde eeuw zou het gaslicht
concurrentie krijgen van de petroleumlampen en het elektrisch licht.
Hoe de introductie en verspreiding van de Argandlamp, het gaslicht, de
petroleumlamp en van het elektrisch licht in de vorige eeuw in de Nederlandse
samenleving plaatsvonden en hoe de traditionele lichtbronnen als kaarsen en
olielampen met dit nieuwe licht hebben geconcurreerd, is het onderwerp van
onderstaande studies. Door de kosten, de kwaliteit, het gevaar en de verkrijgbaarheid
van de lichtbronnen te vergelijken, zal getracht worden om inzicht te verschaffen in
de dynamiek van de ‘verlichtingsmarkt’.
Hiertoe is het nodig differentiaties aan te brengen met betrekking tot het gebruik
van het kunstlicht. De introductie en de verspreiding van het kunstlicht waren per
land en binnen een land per verbruikersgroep doorgaans zeer verschillend.
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In het navolgende zal allereerst de stand van de verlichting op het einde van de
achttiende eeuw worden behandeld. Vervolgens worden het ontstaan en de
ontwikkeling (tot ca. 1840) van de moderne lichtbronnen - Argandlamp en gaslicht
- besproken en zal getracht worden duidelijk te maken waarom hier van een cesuur
in de geschiedenis van het kunstlicht kan worden gesproken.
De kern van dit deel over de verlichting bevat ach-
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Een lichtpuntje hier en daar. Kaarsen en een olielamp om straathandel in Dordrecht bij avond
mogelijk te maken. Het schilderij is van Peter Gerardus Sjamaar (1819-1876).

tereenvervolgens (1) de introduktie en verspreiding van het gaslicht in Nederland,
(2) de opkomst van de elektrische verlichting en de toepassing ervan in ons land
en (3) de eerste jaren van de gloeilampenfabricage.
Tenslotte worden de ontwikkeling en verspreiding van de diverse lichtbronnen
tussen ca. 1840 en 1900 geschetst. Er zal dan blijken dat de ‘verlichtingsmarkt’ in
de negentiende eeuw steeds in beweging was. Soms was er sprake van onderlinge
concurrentie, soms van vreedzame coëxistentie. De lichtconsumptie als geheel
steeg fors aan het eind van de eeuw.

Het oude licht

Binnenshuis
Tot het einde van de achttiende eeuw was, zoals gezegd, de kunstmatige verlichting
wat de aard en kwaliteit betreft eeuwenlang niet fundamenteel veranderd. De
traditionele verlichting bestond voor een deel uit het verbranden van hout of
bitumineuze kolen maar vooral uit het verbranden van plantaardige oliën en vetten
met behulp van een pit. De instrumenten die voor deze vorm van verlichting werden
4.
gebruikt, waren lampen of kaarsen. Open vuur, kienspanen, vette kolen,
5.
(olie)lampen en kaarsen werden al eeuwen gebruikt ter verlichting. De kienspaan,
fossiel hout dat in veengebieden werd gevonden, bezat in potentie een grotere
6.
lichtgevendheid dan olielampen of kaarsen. In vergelijking met de kaars en de
olielamp had het kienhout echter ook een aantal nadelen. Het licht flikkerde
aanzienlijk en er was altijd de kans dat wegspringende gloeiende houtsplinters brand
veroorzaakten. Ook was het minder handelbaar en veroorzaakte het meer
7.
rookvorming.
Bij de kaars en de olielamp, na de kienspaan historisch gezien het tweede stadium
van het kunstlicht, waren de brandstof en datgene dat verbrandde, gescheiden. In
de kaars en lamp zoog de pit de brandstof (olie of vet) op uit het brandstofreservoir.
Schivelbusch ziet in de uitvinding van de pit ‘...in der Entwicklungsgeschichte der
künstlichen Beleuchtung eine ähnliche Revolution wie das Rad in der Geschichte
8.
der Transporttechnik.’ In de olielamp en kaars was het slechts de brandstof die
opraakte en die men, in het geval van een lamp, naar believe kon toevoegen. De
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uitvinding van de pit - iets dat al ruim voor de aanvang van onze jaartelling had
plaatsgevonden - betekende dat het kunstlicht meer beheersbaar werd. De keuze
voor zowel brandstof als materiaal voor de pit, bepaalde mede de kwaliteit van de
vlam. Ook waren deze nieuwe lichtbronnen eenvoudiger te transporteren dan de
kienspaan. De kaars en olielamp vergden echter wel onderhoud. De pit moest in
beide lichtbronnen met de hand op de goede hoogte gehouden worden. De vetkaars
diende ‘gesnoten’ te worden, wat tot Goethes bekende uitspraak leidde: ‘Wüsste
nicht was sie besseres erfinden könnten \ als wenn die Lichter ohne Putzen brennten.’
Niet overal in de samenleving was de behoefte aan verlichting gelijk. Op het eerste
gezicht lijkt het dat de noodzaak van kunstlicht in het meer agrarisch deel van ons
land wellicht minder aanwezig was. Niets is echter minder waar. Op het platteland
werd op winteravonden kunstlicht gebruikt om werkzaamheden waaraan men
overdag niet was toegekomen - spinnen, breien, hennepbereiding e.d. - te
9.
verrichten. 's Avonds ‘uit praten te gaan’ of ‘avondpraters’ te ontvangen was in
dorpen en gehuchten in Oost-Drenthe de gewoonte. Vaak werd bij deze sociale
10.
gebeurtenissen ook gebreid of gesponnen. De periode in het jaar dat op het
platteland kunstlicht werd gebruikt lag vaak vast maar verschilde per streek. Meestal
was Pasen het begin van de ‘zomertijd’; het einde ervan viel vaak samen met een
11.
andere religieuze feestdag in september of oktober.
Voor wat Oostelijk Drenthe betreft meldt Edelman: ‘Als de bekende
Zuidlaardermarkt (derde dinsdag in october) voorbij was, werd de winterdienst in
zooverre in de huizen ingevoerd, dat men zich nu niet meer vroeger dan tien uur
des avonds ter nachtrust begaf... Met “Allerhilling” (1 november)
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12.

was de winterdienst volledig ingevoerd.’ Te Veenendaal, op de grens van
Gelderland en Utrecht, ‘...begon op den 17e september het “avondwerk”, d.i. het
werken bij lamplicht; en bij enkele sajetfabrikanten, welke zich nog aan het oude
13.
houden, is dit nog (1871-E.B.) het geval.’ De aanvang van de wintertijd en het
begin van het avondwerk werd vroeger ‘met vrolijkheid gevierd ... niet alleen in de
14.
fabrieken, maar ook, in den gildetijd, op de ambachtswinkels.’
De aard van de huisverlichting in de steden verschilde per sociale klasse. Moest
de minder gegoede klasse het met vet- of smeerkaarsen en primitieve olielampjes
doen, de hogere stand kon beschikken over de kwalitatief betere was- en
15.
spermacetiekaarsen en fraai vormgegeven olielampen. Het kunstlicht dat de
gegoede burgerij ten dienste stond, mocht dan wat helderder zijn geweest en minder
onderhoud nodig hebben gehad, ook hier gold dat iedere afzonderlijke bron van
kunstlicht niet meer dan ongeveer één ‘kaars-vlam’ aan licht verschafte. Meer licht
in huis betekende tot het einde van de achttiende eeuw eenvoudigweg meer
lichtbronnen. Het vergroten van de lichtcapaciteit van één enkele lichtbron werd pas
mogelijk vanaf de introductie van de nog te behandelen Argandlamp.
Goede verlichting bleef voor het gewone volk een kostbare aangelegenheid. De
Argandlamp was voor de lagere klasse sowieso veel te duur. Hierop wijst ook de
argumentatie van een prijsvraag betreffende de verbetering van vetkaarsen van de
Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij in 1816: ‘Daar de Argandsche lampen,
wel ingerigt, geen walm geven en veel licht verspreiden, en derzelver algemeene
invoering zeer moeilijk is bij de min gegoede klassen der Maatschappij, die bij haren
arbeid van den walm van gewone smeerkaarsen hinder hebben en zich dus van
16.
het benoodigd helder licht verstoken zien,...’ Niet alleen de aanschaf van de
Argandlamp bleef de lagere klasse onthouden, ook smeerkaarsen en ordinaire
olielampen konden in tijden van economische crises niet worden gebruikt.
Smeerkaarsen waren van dierlijk vet gemaakt en olielampen brandden op
pantaardige olie. Beide brandstoffen waren dus voedingsmiddelen. In tijden van
misoogsten stegen de prijzen van voedsel en evenzo die van de kaarsen en de
17.
lampenolie. In grafiek 6.1 is de prijs van raapolie in tien-jaarlijkse gemiddelden,
van 1671 tot 1840 gegeven. Uit deze grafiek wordt duidelijk dat in de periode rond
1800 de raapolie duur was. Slechte oogsten maar ook een toegenomen vraag naar
raapolie deden de prijs ervan stijgen. In zulke tijden diende het gewone volk fors
op het gebruik van kaarsen en olielampen te bezuinigen.
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GRAFIEK 6.1: PRIJS VAN RAAPOLIE PER NEDERLANDSCH VAT IN TIEN-JAARLIJKSE
18.
GEMIDDELDEN
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Lantaamvullers en -aanstekers van een stad hadden de gewoonte met een kermis en rond
nieuwjaar de burgers van ‘hun’ wijk met een prentje en een gedicht de beste wensen over
te brengen. De Afgebeelde kermiswens uit 1802 is van de Amsterdamse ‘vulder en
aansteekers der lantaarnen’, letter N. in wijk no. 1. Links wordt een op een paal staande
Jan van der Heijden-lantaarn aangestoken; rechts wordt zo'n zelfde type maar nu bevestigd
aan een huis, gevuld.

Het kienhout was ten tijde van dure kaarsen en lampenolie de enige lichtbron,
die voor de lagere klasse financieel haalbaar bleef. Edelman merkt op: ‘In de
Drentsche dorpen werd het (kienhout - E.B.) vroeger veel als brandstof gebruikt
vanwege het sterke licht dat het geeft, om zoo olie te besparen, toen het gebruik
19.
van petroleum nog niet algemeen was.’ En Krecke concludeert nog in 1889 bij
een studie naar de diverse verlichtingsmiddelen dat ‘...fakkels en kienhout, welke
20.
laatste in sommige veenstreken, door de armen, ter verlichting wordt gebruikt...’
Diep in de negentiende eeuw vond in ons land dus nog kunstmatige verlichting
plaats op een wijze die als het meest primitieve stadium in de geschiedenis van de
verlichting kan worden beschouwd: brandend hout.

Op straat
Zijn de bronnen betreffende huisverlichting tot de negentiende eeuw schaars te
noemen, voor de straatverlichting in Nederland geldt dat bezwaar zeker niet. De
straat was nou eenmaal een openbare aangelegenheid en zaken die de straat
betroffen, zoals de verlichting ervan, dienden door het stadsbestuur besloten te
worden. Motivaties voor de aanleg van straatverlichting, gegevens over ingediende
plannen en bijbehorende kostenaspecten zijn in de archieven van de stadsbesturen
terug te vinden.
Tot de twaalfde eeuw, toen de urbanisatie in Europa begon, was de nacht een
21.
‘impopulair terra incognita’, zoals de stadshistoricus Bouwman het beschrijft. De
vraag of straten verlicht dienden te worden, werd om een aantal redenen niet gesteld.
Er waren slaven en bedienden, die, kunstlicht dragende, hun meester konden
vergezellen indien deze zich in het donker nog de straat op waagde. Ook bestond
er, volgens Bouwman, een gebrek aan technische mogelijkheden, dat een stelsel
van goed functionerende straatlantaarns onmogelijk maakte. Maar als de
belangrijkste reden ziet hij toch wel het sterk ontwikkelde gevoel om de nacht
22.
onontdekt te laten.
Het ontstaan van het handelskapitalisme en de hiermee gepaard gaande
urbanisatie in de late middeleeuwen hebben de vraag naar openbare straatverlichting
doen ontstaan. Een vraag die in de Renaissance en Barok nog eens versterkt werd,
door de nieuwe politieke en sociale structuren, die een planmatige stedebouw met
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zich mee brachten. Een openbaar avond- en nachtleven ontstond. ‘Hoe konden,
vanaf het moment dat slaven niet langer dienden ter bescherming van de rijkere
klasse, de criminaliteit in de hand gehouden worden en de veiligheid gegarandeerd
voor nachtelijk vertier? Steden konden óf een politiemacht in het leven roepen, zoals
23.
in Parijs in 1666, óf de verlichting van de straten verbeteren.’
Degene die in het tijdperk vóór de openbare straatverlichting in het donker de
straat op wilde, diende voor eigen verlichting te zorgen. Dit werd door het
stadsbestuur vaak zelfs verplicht gesteld. De Utrechtsche Raad besloot in 1403 ‘dat
vanaf nu niemand zich 's avonds na elven op de straat mocht begeven zonder
brandende lantaarn - geen dievenlantaarn - op straffe van een boete per
24.
overtreding.’ Voor de hoofdstad is bekend dat in 1505 het Amsterdamse
gemeentebestuur, iedereen die zich na 21.00 uur (het luiden van de boevenklok)
25.
op straat bevond, verplichtte een brandende lantaarn bij zich te dragen. In 1560
26.
kende Den Haag in ieder geval ook zo'n verordening.
Een tweede stap in de ontwikkeling van de straatverlichting was het van
overheidswege verplicht stellen van een aantal lichtbakens in de stad. Rond 1540
werd er in de meest drukke straten van Amsterdam een enkele straatlantaarn
27.
geplaatst. Uit Den Haag is een ordonnantie bewaard uit 1553 waarin werd gesteld
dat ‘een yegelyck als het laat ende duyster soude wesen, een lantaern met ligt voor
28.
zijne deure moeste hangen.’ In 1570 kwam Den Haag opnieuw een stap dichter
bij de openbare straatverlichting toen door het stadsbestuur werd bepaald dat alle
wijnhuizen of andere herbergen en een 32-tal met name genoemde ‘vrouwen- ende
lichthuyskens... ende houcken van de straat’ verplicht waren een lantaarn te voeren
boven hun deur
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Straatverlichting bleef in een landelijke omgeving lange tijd beperkt tot de verlichting van
situaties die in het donker gevaarlijk waren; de waterkant bijvoorbeeld. Een kaarslantaarn
(in het midden tussen de bomen) en een olielantaarn (op de voorgrond hangend aan een
paal) verlichtten 's avonds de Achterwezel in Alkmaar.
De tekening uit 1842 is van C.A. Wentel.
29.

of raam, waarin bij ‘geen claere maneschijn’ een kaars diende te branden. In de
wintertijd (van Allerheiligen tot Vastenavond) was dit verplicht van 17.00 uur tot
21.00 uur, 's zomers (de overige maanden) van 19.00 uur tot 21.00 uur. Ook diende
dit te gebeuren als de gildemissen en kermissen werden gevierd. Wie
verantwoordelijk was voor de uitoefening van deze maatregelen is niet bekend.
Blijkens een stadsrekening uit 1638 waarin een nieuwjaarstoeslag voorkomt voor
iemand die belast was met het ontsteken van 33 lantaarns, kan opgemaakt worden
30.
dat er speciaal iemand voor in dienst was genomen.
Te Amsterdam werden vanaf 1579 als het donker werd lantaarns op bruggen
ontstoken en moesten herbergiers tot 22.00 uur hun aan de straat gelegen ruimtes
verlicht houden. Een nieuwe maatregel werd in 1595 van kracht toen elk twaalfde
huis in de straat 's nachts een lantaarn met een brandende kaars aan de gevel
31.
moest hebben hangen. ‘Doch de bewoners, of veelen ten minste, verzuimden het
opvolgen deezer keure. Men moest derhalve, van stads wege, luiden aanstellen,
die voor het ontsteeken deezer lantaarnen zorg droegen, gelijk in 't jaar 1597
geschiedde. De kosten, die hierop liepen, werden gevonden uit eene belasting op
de ingezetenen, die zeker lantaarngeld betalen moesten, welk door aangestelde
collecteurs, werd ingevorderd. En op deze voet, is de stad verlicht geworden, tot in
32.
't jaar 1668.’
Leiden, dat in 1575 een universiteitsstad was geworden, kreeg al in 1597 een
openbare straatverlichting van zo'n 100 (kaars)lantaarns; voor zover bekend, het
33.
oudste plan van systematische straatverlichting in een Nederlandse stad. Het feit
dat Leiden een universiteitsstad was, heeft mede tot deze pioniersrol bijgedragen.
De straatverlichting moest niet alleen ten dienste staan van het nachtleven van de
studenten maar moest tevens preventief werken aangaande de nachtelijke
dronkemanstochten en vechtpartijen. De ‘Resolutie nopende moetwillen by nacht
opter straeten’ uit 1600 is een mooi voorbeeld van de bezorgdheid van het Leidse
stadsbestuur omtrent de (on)veiligheid op straat en de vermeende betrokkenheid
34.
van de studenten hierbij. Een ander voorbeeld van de relatie tussen het
studentenleven en de straatverlichting toont Franeker waar in 1736 ‘...ten respecte
35.
van 't nut daarvan voor de studenten...’ de oprichting van lantaarns werd bepleit.
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In Rotterdam werden in 1649 de ‘burgemeesteren en fabrieksmeesteren’
gemachtigd ‘omme ter geleegender plaetsen binnen deser stede aen de hoeken
van de straaten ende bruggens te doen stellen bij de wintertijdt ligten ofte lantaernen
tot gerief van de burgerije ende andere luyden, des avonds de straeten
36.
frequenteerende.’ De lantaarns waren voorzien van kaarsen en hebben ruim twintig
jaar dienst gedaan. Kaarsen waren niet ideaal voor straatverlichting omdat ze
37.
ongesnoten niet voldoende licht gaven.
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In de zeventiende eeuw groeide een aantal Hollandse steden fors. In Amsterdam
verdubbelde de bevolking zich tussen 1600 en 1670 van 100.000 tot 200.000 zielen.
De welvaart nam toe en de Republiek bereikte internationaal op politiek, economisch
en cultureel gebied een vooraanstaande positie. Amsterdam werd een rijke stad.
Uit veiligheidsoverwegingen en als statussymbool werd door het stadsbestuur
besloten de straatverlichting meer systematisch en grootser aan te pakken. In 1668
werd hiertoe een plan gemaakt de hele stad gedurende de nacht te verlichten, dat
vermoedelijk is opgesteld door de Gorinchemse schilder/uitvinder Jan van der
Heyden. Hij droeg een aantal argumenten aan die zijn plan voor het verlichten van
de hele stad gedurende de nacht moesten ondersteunen. Ten eerste zouden veel
levens gespaard kunnen worden, doordat mensen niet langer 's nachts in het water
zouden vallen en verdrinken. Ook zouden voortaan de zogenaamde ratelwacht, de
burgerwacht en andere burgers 's avonds de straat op kunnen zonder een lantaarn
met zich mee te dragen. Diefstallen en andere misdrijven konden makkelijker worden
opgespoord en tenslotte zou in geval van brand de straatverlichting de brandweer
38.
goede diensten bieden.
Een nieuw plan - waarom het eerste niet werd uitgevoerd is niet bekend - werd
door Jan van der Heyden een jaar later ingediend. Nu boekte hij meer succes en
in september 1669 werd Van der Heyden tot directeur van de hoofdstedelijke
openbare verlichting benoemd. In januari 1670 brandden er 1800 lantaarns in de
straten van Amsterdam. De ‘Van der Heyden-lantaarns’ kenden een aantal
verbeteringen ten opzichte van de toen gebruikelijke straatlantaarns. Allereerst
waren de nieuwe lantaarns van glas in plaats van hoorn, vierkant en van boven
wijder dan van onder. Dit laatste moest de schaduwvorming zoveel mogelijk
tegengaan. Een belangrijke verbetering gold voorts de ventilatie in de lamp.
Luchtgaten in de bodem, een voetstukje waarop de brander stond en een
schoorsteentje moesten ervoor zorgen dat de rook goed kon ontsnappen en er
voldoende lucht bij de vlam kon komen. Ook had Van der Heyden bemerkt dat de
traditionele lantaarns veel olie verspilden, doordat de lucht in de kleine ruimte van
de lamp uitzette door de warmte en zo de olie werd gemorst. Hij bedacht een nieuwe
39.
constructie waarmee dit probleem werd opgelost.
Zo berekende Van der Heyden dat het het beste was om de enkelvoudige
lantaarns op 125 tot 150 voet afstand van elkaar te plaatsen. In minder rijke buurten
kon de afstand wel wat vergroot worden omdat, naar zijn zeggen, de ogen van de
mensen hier, door gebrek aan licht binnenshuis, wel aan het donker gewend waren.
Ook de aard en kwaliteit van de olie en pit werden door hem bepaald. Raapolie, dat
het beste brandde, het helderst licht gaf en de minste rook produceerde, diende in
de maanden december, januari en februari, minstens voor de helft aangevuld te
worden met lijnzaadolie, omdat dit minder makkelijk bevroor. De produktie van de
pit, door de uitvinder als een cruciaal onderdeel van de lamp beschouwd, werd om
deze reden dan ook door hemzelf gecontroleerd. De pit had een lengte van 10 duim
in de herfst en lente en 13 duim in de winter en was gemaakt van de beste
Cypriotische katoen. Al deze door Van der Heyden toegepaste verbeteringen aan
de straatlantaarns hadden als doel het licht helderder en het olieverbruik geringer
te doen zijn.
De lantaarns waren zoals gezegd van glas en hadden een tinnen frame. Ze
stonden op eikehouten palen. De aanlegkosten voor Amsterdam bedroegen ƒ 34.425,
-. De kosten van verlichting en onderhoud werden aanvankelijk geraamd op ƒ 26.477,
- per jaar. Rond 1680 echter toen er 2380 straatlantaarns in Amsterdam stonden,
bedroegen de jaarlijkse kosten ƒ 32.586, -, waarvan ruim ƒ 19.000, - voor de olie en
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ruim ƒ 11.000, - aan salariskosten. Deze kosten werden middels gemeentelijke
belasting op de ingezetenen verhaald. Vanaf 1693 werd 1/16e deel van de ‘Ordinaris
41.
Verpondinge’, later de ‘twaalfde penning’ genaamd, als ‘lantaarngeld’ aangeduid.
In 1767 stonden er te Amsterdam 2815 straatlantaarns, die ‘...sedert eenige jaren,
het gantsche jaar door, bij donkere maan, en 's avonds of 's nagts, aangesteken en
42.
lichten, ten kortste drie en een half of vier en ten langste veertien uuren.’ Het
personeel bestond toen uit één ‘opziender’; één ‘onderopziender’; éen oliemeeter;
17 ‘vullers of bezorgers der lampen’ met vijf ‘noodhelpers’; 134 ‘aansteekers en
blusschers’ met 17 ‘noodhelpers’ en ‘...zes nagtronden, die door bijzondere luiden,
gewekt worden, en rondgaan om te zien, of alle de lampen wel branden. (...) Iedere
lantaarnaansteeker steekt gemeenlijk, twintig lantaarnen aan, welker meesten,
tegenwoordig, maar agt of tien huizen van elkanderen staan, zo dat de stad, in een
43.
vierendeel uurs, alomme, verlicht kan zijn.’
Verschillende steden lieten zich inspireren door de Amsterdamse stadsverlichting
van Van der Heyden. Den Haag was één van hen. Haagse magistraten waren rond
1670 gaan kijken naar het ‘costelijck exempel’, zoals de verbeterde straatverlichting
van de hoofdstad werd aangeduid. Jan van der Heyden werd in 1677 opgedragen
ook voor Den Haag een plan voor openbare straatverlichting te ontwerpen. Aldus
geschiedde en in 1678 en 1679 werden 300 olielantaarns van zijn type in de stad
geplaatst. Ook hier werden de kosten door de burgers opgebracht via het
‘lantaarngeld’. Het personeel bestond bij

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

97
aanvang uit een ‘directeur over de lantaernen’, die vier ‘opsienders’ onder zich kreeg
en die ook als vullers en schoonmakers van de lantaarns fungeerden. Tenslotte
waren een twintigtal lantaarnopstekers in dienst. Een kleine eeuw later (1774) bezat
de stad 1659 olielantaarns, verdeeld over de twaalf wijken waarin de stad toen was
verdeeld. De kosten van de straatverlichting bedroegen in 1794 ruim ƒ 22.000, -, in
1802 ruim ƒ 27.000, - en in 1809 ruim ƒ 32.000, -. In de jaren 1813-1815 werd hiervoor
44.
zo'n ƒ 27.000, - per jaar uitgegeven.
Ook Rotterdam had, in 1671, contact gezocht met Jan van der Heyden, wat
resulteerde in de ingebruikname van een nieuwe openbare straatverlichting in de
havenstad in 1676. Ook deze werd bekostigd door heffing van extra gemeentelijke
belastingen. De kosten bedroegen de eerste jaren ƒ 6.000, - à ƒ 7.000, - per jaar.
De groei van het aantal lantaarns en arbeiders bij de openbare straatverlichting in
45.
Rotterdam tussen 1677 en 1793 is weergegeven tabel 6.

Tabel 6.1: lantaarns, vullers en aanstekers te Rotterdam (1677-1793)
jaar
1677

lantaarns
691

vullers
3

aanstekers
28

1713

879

5

30

1758

1048

8

32

1761⋆

1169

?

?

1780

1383

?

36

1793

ca.1500

?

?

⋆ vanaf 1761 inclusief de buitenwijken
Gaandeweg de achttiende eeuw was men te Rotterdam overgegaan op het
verbeteren van de straatverlichting. Zo werden in 1761 alle lantaarns van ‘fijn glas’
voorzien en in 1779 werden alle ophaalbruggen verlicht. Met name de jaren '80 van
de achttiende eeuw hebben veel experimenten met de Rotterdamse straatverlichting
te zien gegeven. Uit economische overwegingen (de gestegen olieprijzen (zie grafiek
6.1)) is in 1783 op voorstel van een zekere C. Aardenburg uit Harlingen. getracht
traan in plaats van olie te gebruiken. Bij kou werd de traan echter dik en de kop van
de pit hard, waardoor de lamp doofde. De proeven met traan werden stopgezet.
Experimenten met de nieuw ontwikkelde lampen, met een andere pit, van de
Amsterdammer Georg Walther Grieb werden genomen, alsook met lampen van de
46.
heren Bikker en Van Liender. Alle zonder noemenswaardig succes. Het toont wel
aan dat zowel van de vraagkant als van de aanbodzijde er het nodige gebeurde in
de (straat)verlichting aan het einde van de achttiende eeuw.
Ook andere, minder grote steden in ons land kregen in de zeventiende eeuw een
openbare straatverlichting. In Zierikzee werden in 1678 acht olielantaarns op houten
palen in de straten neergezet. Een aantal dat in 1820 uitgegroeid was tot zo'n 220,
47.
die door drie lantaarnopstekers werden aangestoken en gedoofd. In 1679 kreeg
48.
Dordrecht een door de stad onderhouden straatverlichting en in datzelfde jaar
49.
werd te Breda voor het eerst lantaarngeld geheven. Een aantal straten van Hoorn
50.
werd vanaf 1682 openbaar verlicht. In Den Bosch werden in 1684 450
straatlantaarns geplaatst, waartoe één ‘opsiener’, vier vullers en 18 aanstekers
werden aangesteld. De straatverlichting kostte de stad jaarlijks zo'n ƒ 3.000, -. Ook
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een stad als Gorinchem, de geboorteplaats van Jan van der Heyden, kende begin
jaren tachtig van de zeventiende eeuw een openbare straatverlichting naar
Amsterdams voorbeeld. In 1685 bezat het stadje, waar nog geen 2000 huizen
stonden, 184 ‘Jan van der Heyden-lantaarns’, die door vier lantaarnopstekers werden
aangestoken. De jaarlijkse kosten bedroegen ruim duizend gulden, waarvan haast
éénderde (ƒ 318, -) opging aan de raapolie. Ook hier werden de kosten door
51.
gemeentebelastingen gedragen. Deze voorbeelden tonen aan dat in de steden
van de Republiek de openbare straatverlichting eerder regel dan uitzondering was.
Reeds voor de opkomst van de moderne lichtbron was er dus aan de vraagkant al
een goed ontwikkelde infrastructuur.
Op het platteland vond de straatverlichting pas veel later ingang. In een dorp als
Ginneken (Noord-Brabant) stonden in 1861 14 petroleumlantaarns. Een aantal dat
in 1871 tot 25 was uitgebreid. De kerkdorpen Ulvenhout en Bavel kregen ieder drie
lantaarns in respectievelijk 1871 en omstreeks 1890. Heusdenhout en Galder
52.
daarentegen waren in die tijd nog immer van straatverlichting verstoken.

Schouwburgen, koffiehuizen en fabrieken
Naast woonhuizen en de straat kan er nog een derde, enigszins samenhangende
groep lichtconsumenten onderscheiden worden. Het betreffen grote ruimtes, waarin
53.
juist of óók 's avonds grote groepen mensen aanwezig waren.
De lichtbronnen die deze ruimtes ten dienste stonden, waren aanvankelijk geen
andere dan die, die voor aanzienlijke kleinere vertrekken als woonkamers en salons
werden gebruikt. De enige mogelijkheid om hier 's avonds toch voldoende licht te
hebben, zodat er activiteiten konden plaatsvinden, bestond uit het laten branden
van grote hoeveelheden olielampen of kaarsen. Dit was geen ideale situatie, temeer
als we ons het onderhoud van deze traditionele lichtbronnen voor de geest halen.
Voor schouwburgen kwam hier nog het nadeel bij, dat
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het nauwelijks mogelijk was om met lichteffecten te werken. Het mag dan ook niet
verwonderlijk zijn dat deze derde groep lichtgebruikers een niet onaanzienlijke rol
heeft vervuld in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe lichtbronnen. We zullen
zien dat dit type consument de nieuwe verlichting vaak als eerste toepaste.

De Argandlamp of Engelsche lamp, ca. 1780-1840
Op het einde van de achttiende eeuw veranderde de kunstlichtmarkt wezenlijk. Voor
het eerst werd de hoeveelheid licht, door één lichtbron geproduceerd aanmerkelijk
vergroot. De Argandlamp, die een verbeterde olielamp was, en het gaslicht, dat een
nieuwe bron van kunstlicht betekende, verschenen in een tijd dat de industriële
revolutie in Engeland en de politieke revolutie in Frankrijk de maatschappij
omvormden. Produktie op grotere schaal en een andere rol van de overheid hebben
hun weerslag gehad op tal van gebieden in de samenleving. Ook het kunstlicht heeft
hiervan de gevolgen ondervonden.
Wat maakte de nieuwe olielamp, die later als Argandlamp bekend zou worden,
zoveel anders dan de traditionele olielamp. Schivelbusch ziet, in navolging van
Schrøder, in de Argandlamp een nieuwe fase in de geschiedenis van de verlichting
54.
omdat vanaf dat moment de pit ‘gerationaliseerd’ werd. In de Argandlamp werd
kennis omtrent het verbrandingsproces (de vlam heeft lucht nodig) efficiënter
toegepast, waardoor meer licht van één enkele lichtbron werd verkregen.
Bestudering van de vlam en het verbrandingsproces had in de jaren '70 van de
achttiende eeuw door onder andere Joseph Priestley en vooral Antoine-Laurent
Lavoisier plaatsgevonden. Het in de (verlichtings)praktijk brengen van nieuwe
bevindingen omtrent verbranding, zo stellen Schrøder en Schivelbusch, gebeurde
in het begin van jaren '80. De Argandlamp ‘...was geen geïsoleerde technische
55.
constructie, maar vertegenwoordigde een filosofische conceptie van verbranding’.
Hoe de precieze relatie tussen de ideeën van Lavoisier en de verbeteringen die
Argand voorstelde geweest is, is niet eenvoudig vast te stellen. Zeker is dat er ten
tijde van Argands ontdekkingen in de Franse wetenschappelijke wereld intensief
over verbranding en verlichting werd gediscussieerd en dat Argand zich, na zijn
ontdekking, actief in deze discussie bewoog. Het geschrift ‘Découverte des Lampes
àcourant d'air et à cylindre’, dat hij in 1785 schreef, bevat voorbeelden van Argands
theoretische opvattingen over het ‘physische principe’ dat aan zijn lamp ten grondslag
56.
lag. Dit wil echter niet zeggen dat Argand dóór de ideeën van Lavoisier over de
samenstelling van de lucht en de rol van de zuurstof tot zijn ontdekking is gekomen.
Ook Van der Heyden poneerde immers ruim een eeuw eerder al dat een goede
luchttoevoer voor een heldere verlichting noodzakelijk was. De verbeteringen die
Argand doorvoerde, kunnen daarom met evenveel recht in een lange traditie van
empirisch technische verbeteringen worden geplaatst (betere luchttoevoer,
57.
verbeterde pit, etc.).
Het voornaamste technische verschil tussen de oude olielamp en de Argandlamp
betrof de pit. Argand gebruikte voor zijn lamp een holle pit, waardoor de vlam ook
van de binnenzijde door zuurstof werd gevoed, zodat een groter deel van de
aangezogen olie verbrandde. De lichtintensiteit nam hierdoor fors toe. Zoveel zelfs
dat één enkele Argandlamp, aldus een rapport uit 1782, evenveel licht gaf als twintig
58.
bijeengebonden kaarsen.
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Een ander onderscheid met de traditionele olielampen betrof het zogenaamde
trekglas, zonder welk, volgens Krecke, ‘...de verbeteringen van Argand slechts van
59.
ondergeschikte beteekenis zijn geweest.’ Het trekglas, een glazen buisje, werd
om de vlam geplaatst en vervulde de functie van een schoorsteen. De vlam zou
zonder lampeglas slechts een geringe hoogte hebben kunnen bereiken zonder te
walmen en te flikkeren.
Naast de holle pit en het trekglas, bevatte de Argandlamp nog een derde
nieuwigheid ten opzichte van de traditionele olielampen. Een mechanisme dat het
mogelijk maakte de pit te vergroten en te verkleinen, waardoor de olietoevoer en
daardoor ook de lichtsterkte van de vlam kon worden beïnvloed. Door de pit omhoog
of omlaag te draaien kon de verhouding tussen de brandstof en de
zuurstofhoeveelheid, die voor de verbranding noodzakelijk was, optimaal worden
60.
geregeld.
Was de tijdgenoot vooral getroffen door de lichtintensiteit van de nieuwe lichtbron,
terugblikkend is het belang van de lamp ook gelegen in het feit dat het een periode
inluidde waarin fabrikanten, technici en wetenschappers veel bewuster en gerichter
dan voorheen probeerden de kwaliteit van de lichtbronnen op basis van planmatige
experimenten en met behulp van theoretische inzichten, systematisch te verbeteren.

Argand en de strijd om de lamp
François-Pierre Ami Argand werd op 5 juli 1750 geboren als zoon van de Geneefse
horlogemaker Jean-Louis Argand. In 1765 trad Argand toe tot het ‘Auditoire de
Belles-Lettres’, dat hij twee jaar later al verruilde voor het ‘Auditoire de Philosophie’,
omdat het de wens van zijn ouders was dat hij in de geestelijke stand terecht zou
komen. Deze roeping bleek hij echter niet te hebben, zodat hij met een
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Murdochs leerling en latere rivaal Samuel Clegg bracht vele verbeteringen aan in
hetfabrikageproces van lichtgas. Vooral op het gebied van de zuivering komen hem veel
verdiensten toe. In 1817 installeerde Clegg samen met F. Accum (1769-1838) een
gasinstallatie bij de Royal Mint. Nieuw in deze fabriek was het halfautomatische
transportsysteem voor de kolen. Ook werd hier de nattekalkwassing toegepast en werd de
hoeveelheid gas die geproduceerd was, gemeten. De gasmeter (links) bestond uit een
roulerende cilinder, die in drie compartimenten was verdeeld. De compartimenten vulden
zich één voor één met gas en werden, al draaiende, weer geleegd. Doordat de inhoudsmaat
van de compartimenten bekend was, kon precies worden bijgehouden hoeveel gas er in de
gashouder werd opgeslagen. John Malam, Cleggs schoonzoon en eveneens werkzaam bij
The Gas Light and Coke Company, verbeterde de meetmethode in 1819 verder.
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Doorsnede van een Argandlamp uit 1808.
De holle pit (f en n), het trekglas (o) en het mechanisme om de pit omhoog of omlaag te
draaien (k en l) waren karakteristiek voor de nieuwe olielamp. De brander was via buis (B)
met het oliereservoir (A) verbonden.

aanbevelingsbriefje in de hand van zijn Geneefse natuur- en scheikundeleraar
61.
Henri-Benedict de Saussure (1740-1799) naar Parijs vertrok. Niet zeker is het of
62.
hij hier geïntroduceerd is bij Lavoisier en Fourcroy. In 1776 gaf hij een lezing voor
de Académie des Sciences getiteld ‘Observations sur la Cause de la Grele attribuée
a l'Electricité’. In 1780 vertrok hij naar de Languedoc, waar hij samen met zijn broer
Jean Argand (1744-1834) een wijn- en cognacstokerij leidde te Valignac op basis
van een nieuw, door hem ontwikkeld destillatieproces. Het was toen de grootste
destilleerderij in Frankrijk. Het kapitaal voor deze onderneming werd geleverd door
Philippe-Laurant de Joubert, thesaurier van de Languedoc. Al in dit jaar zou hij
63.
nagedacht hebben over een nieuw type lamp. In 1782 werd een tweede
destilleerderij door de Argands in Montpellier opgericht, terwijl een derde werd
gepland. Datzelfde jaar presenteerde Argand een verbeterde vorm van van zijn
64.
lampontwerp uit 1780 aan de Assemblé General de Languedoc.
In de Languedoc leerde hij ook de gebroeders Etienne (1740-1810) en Joseph
(1745-1799) Montgolfier kennen, die een papierfabriek in Annonay bezaten. Argand
hielp de Montgolfiers bij een aantal experimenten met luchtballonnen in de zomer
en het najaar van 1783. Ook in de zomer van datjaar zond Argand een model van
zijn lamp aan het ministerie, dat het op haar beurt ter beoordeling doorstuurde naar
de chemicus Pierre-Joseph Macquer (1718-1784). Deze oordeelde: ‘Het effect van
deze lamp is zeer mooi; haar zeer witte licht, zeer helder en bijna verblindend,
overtreft dat van alle tot nu bekende lampen, en voor zover mij althans bekend is,
65.
ontwikkeld ze geen rook.’ De lamp, die Macquer beoordeelde was niet voorzien
van een trekglas. Pas in september 1783 voorzag Argand zijn uitvinding van een
66.
lampeglas.
Het feit dat hij zijn lamp, min of meer gedwongen door De Joubert, die zeer
enthousiast was, zonder het lampeglas openbaar heeft gemaakt, heeft Argand veel
problemen opgeleverd. Met wat later de Argandlamp zou gaan heten, werd
aanvankelijk slechts een ‘holle-pit-lamp’ bedoeld. Iets dat door zijn concurrenten in
67.
de diverse plagiaatkwesties met dankbaarheid werd uigebuit.
In de herfst van 1783, vertrok Argand naar Engeland, waar hij tot de zomer van
1785 zou blijven. Op 25 november 1783 demonstreerde hij in Engeland zijn lamp.
George III, die onder de indruk was, adviseerde hem om een octrooi op zijn uitvinding
te nemen. Op 15 maart 1784 verkreeg Argand een Engels octrooi op zijn lamp, die
68.
inmiddels een trekglas bezat. De lamp was vervaardigd door M. Boulton & Co.
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In zijn periode in Engeland heeft Argand niet alleen kennis gemaakt met Engelse
chemici en natuuronderzoekers als Priestley, De Luc, Cavendish en Kirwan, maar
ook met mensen als ‘mon illustre ami’ James Watt (1736-1819) en de fabrikant
Matthew Boulton (1728-1819), die zoals we zagen, Argand's geoctrooieerde lamp
69.
vervaardigde. In dezelfde periode echter, werd zijn lamp in Frankrijk door anderen
op de markt gebracht. Argand protesteerde hiertegen via een open brief aan het
Journal de Paris van 15 augustus 1785. Ook in Londen werd Argands octrooi
aangevallen, waardoor hij samen met onder andere Joseph Montgolfier al in oktober
1785 naar Engeland terugkeerde. Vanaf dat jaar tot in de volgende eeuw zou de
lamp, waarvan Argand de fundamenten had gelegd, het onderwerp zijn van
rechtszaken, zowel in Engeland als in Frankrijk. Twee namen zijn vooral betrokken
geweest bij de disputen omtrent de originaliteit van Argands lamp: Quinquet, een
apotheker en Ambroise Bonaventure Lange, een wijndestillateur aan het hof van
de Franse koning en tevens oliehandelaar en tinsmelter. Het zou in dit bestek te
ver gaan om de plagiaatkwesties uitvoerig te behandelen, temeer daar ook nu nog
de volledige waarheid omtrent de door beide heren aangebrachte daadwerkelijke
70.
verbeteringen dan wel het gepleegde plagiaat niet geheel boven tafel is. Hoe het
ook zij, de ‘Argandlamp’ en de ‘Quinquet’, onder welke namen de lamp in
respectievelijke Engeland en Frankrijk bekend zou worden, berustten beide op de
principes, door Argand rond 1783 openbaar gemaakt. In ons land werd de
71.
Argandlamp over het algemeen aangeduid met de naam ‘Engelsche lamp’
De produktie van de lamp begon in Frankrijk, waar Lange en Quinquet,
aanvankelijk (waarschijnlijk)
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samen en later ieder met een eigen fabriek, vanaf begin 1784 tot 1788 de markt
beheersten. Vanaf dat jaar waren ook tinwarenfabrikanten in staat de produktie ter
hand te nemen en verdween de monopoliepositie van Quinquet en Lange hier. In
Engeland, was het Argand zelf, die geassocieerd met de fabrieken van Watt, Parker
en Boulton, vanaf de zomer van '84 de lampen produceerde. Vanuit Londen en
72.
Birmingham werd de Engelse markt bestookt. In 1787 kregen Argand en Lange,
die elkaar hadden gevonden, een Frans octrooi op de fabricage van de lampen. Dit
exclusieve recht werd echter terstond aangevochten door het Parijse loodgietersgilde.
Zonder succes, want in 1789 werd het vonnis ten faveure van de twee oude rivalen
uitgesproken. Lang hebben ze er echter niet van kunnen genieten, want met de
revolutie, die datzelfde jaar plaats vond, had het koninklijke privilege zijn waarde
verloren. Alle exclusiviteit ten aanzien van fabricage en verkoop verdween en Argand
stortte zich kwaad en gefrustreerd op de alchemie en occulte wetenschappen. Op
73.
24 oktober 1803, stierf hij, verbitterd en geestesziek.

Een vergelijkend warenonderzoek
In het begin van de negentiende eeuw zijn in de wetenschappelijke wereld diverse
vergelijkingstesten uitgevoerd met betrekking tot de kwaliteit en kosten van de
toentertijd bestaande lichtbronnen; iets wat als een indicatie voor een zich
vernieuwende maatschappij kan worden aangemerkt: het nieuwe werd met het oude
vergeleken. Hoewel de diverse testen onderling moeilijk te vergelijken zijn - hoe de
lichtintensiteit werd gemeten is niet altijd duidelijk of hetzelfde; de kwaliteit van de
kaarsen kon verschillen evenals het moment van snuiten van de kaarsen en
dergelijke - is het algemene beeld, dat uit deze experimenten naar voren komt,
duidelijk in het voordeel van de Argandlamp. De eerste ingeschakelde expert,
Macquer had al in 1783 bevonden dat ‘Het is waar dat één zo'n lamp (Argandlamp
- E.B.) een veel grotere hoeveelheid olie verbruikt dan een gewone lamp; maar het
olieverbruik van deze lamp staat in verhouding met de hoeveelheid licht die ze
voortbrengt; dit is eerder een voor- dan een nadeel, temeer de lichtsterkte en het
74.
olieverbruik van deze nieuwe lamp naar believen verminderd kunnen worden.’
In een vergelijking uit 1800 oordeelde Nicholson dat vier pas gesnoten kaarsen
van 1/6 kilo nodig waren om het licht van één Argandlamp te evenaren. De kaarsen
verloren echter na het snuiten al snel veel van hun lichtgevend vermogen, zodat tot
maar liefst 28 ongesnoten dito kaarsen nodig waren voor eenzelfde lichtkwaliteit.
Samenvattend concludeerde hij ‘..., dat de lamp op z'n minst gelijk was aan een half
75.
dozijn talkkaarsen van zes in 't pond.’ Uitgedrukt in geld bleek dat ‘...100
Argandlampen brandende op spermacetieolie, gelijk waren aan 218 gewone lampen,
285 spermacetiekaarsen, 333 talkkaarsen of 546 waskaarsen, zodat het duidelijk
moge zijn dat een Argandlamp economisch bezien beduidend superieur is aan elke
76.
willekeurige andere lichtbron, die gewoonlijk in huizen en winkels worden gebruikt.’
De chemicus Andrew Ure kwam in de jaren '20 van de vorige eeuw nagenoeg tot
dezelfde conclusie: ‘Maar bij een gelijke lichtsterkte (van de Argandlamp en
talkkaarsen van zes in 't pond - E.B.), blijkt dat twee pond olie, die 9 dime kosten,
in een Argandlamp gelijk zijn in lichtsterkte aan drie pond talkkaarsen, die ongeveer
77.
twee shilling kosten.’
De Argandlamp - in feite niets meer dan een verbeterde olielamp, die de
traditionele brandstof (plantaardige oliën) verbruikte en met een open vlam om een
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pit brandde - bezat dus in vergelijking met de traditionele lichtbronnen een aantal
eigenschappen, waardoor hij al snel in de huizen van de burgerij voorkwam. De
lamp gaf meer licht, de pit hoefde niet ‘gesnoten’ te worden en hij rookte niet of
nauwelijks. Boven dit alles, was hij ook nog eens voordeliger in gebruik. Deze
kwaliteitsverbetering had echter zijn prijskaartje. De aanschafkosten waren hoog,
waardoor de nieuwe lamp buiten bereik van de minder gegoeden bleef. O'Dea
constateert dat waar een kaars goed genoeg was, daar was de Argandlamp een
overbodige luxe. Waar de economische omstandigheden geen luxe toelieten, daar
werd de Argandlamp een onmogelijkheid. Anderzijds stelt hij dat dat de ‘Quinquets’
zonder twijfel hun weg vonden naar de rijkere huizen van Frankrijk, zoals de
79.
Argandlamp overal bij de betere klasse in Engeland te vinden was. Schivelbusch
vergelijkt de verspreiding van de Argandlamp zelfs met die van de gloeilamp in de
80.
20e eeuw.

De Engelsche lamp in Nederland
In 1810 concludeerde de Encyclopaedia Britannica met betrekking tot de verspreiding
van de Argandlamp in Engeland: ‘Deze lamp wordt nu zeer veel gebruikt, niet alleen
voor de normale verlichtingsdoeleinden, maar ook als een brander voor chemische
81.
doeleinden, waarvoor ze beter geschikt blijkt dan elk tot nu toe uitgevonden toestel.’
Hoe werd de Argandlamp echter in Nederland beoordeeld en in welk tempo heeft
deze verbeterde olielamp zijn weg naar de Nederlandse gebruikersgroepen
gevonden? De eerste (bekende) vermelding van de nieuwe lichtbron in ons land
treffen we aan in 1788. De Nederduitsche Schouwburg te Amsterdam was
overgegaan op het nieuwe licht. ‘Voorheen plagt deeze Schouwplaats, door
Waschkaarzen
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Ouder het licht van olielampen wordt in Arti et Amicitiae in Amsterdam in 1851 kunst
‘beschouwd’. Iedere donderdagavond bespraken kunstenaars en verzamelaars hier elkaars
werk. Een gravure van J. de Mare naar Ch. Rochussen, circa 1851.

verlicht te worden. Nevens eenige andere veranderingen, heeft men, voor dezelve,
de thans meer en meer algemeen wordende Engelsche Lampen in de plaats
82.
gesteld.’ Dit citaat bevat een aantal interessante gegevens. Ten eerste is het
jaartal van verschijnen van belang. Niet alleen bezat de Nederduitsche Schouwburg
te Amsterdam in 1788 Argandlampen maar dit type lamp werd ‘meer en meer
algemeen’. Vier jaar na aanvang van de produktie in Engeland en Frankrijk had de
lamp in Nederland dus al een redelijke bekendheid en kwam de verspreiding op
gang. Het nieuwe type lamp was inmiddels al in het Odéon (27-4-1784) en de Opéra
(1785) te Parijs in gebruik genomen. De Hoogduitsche Schouwburg was
internationaal gezien echter zeker niet laat met de invoering van de Engelsche lamp.
In het Koninklijk Theater van Stockholm werden de oude lichtbronnen pas in 1814
vervangen, terwijl diverse Duitse schouwburgen hier pas toe overgingen in de jaren
83.
twintig van de negentiende eeuw.
Ook interessant is het feit dat de Argandlamp in het geval van de schouwburg de
dure waskaars had vervangen. Dit zegt iets over de markt waar de Argandlamp zich
op bewoog: grotere ruimtes, zoals openbare gebouwen, waar de tot dan toe duurste
lichtbron werd aangewend: de waskaars.
In een advertentie uit 1809 werden in Amsterdam onder de kop ‘Veel licht voor
weinig geld’ te koop aangeboden ‘alle bekende soorten van Engelsche en Fransche
lampen, die een extra helder en kragtig licht opleveren...’ alsook ‘Fransche en
Engelsche lampglazen benevens pitten en kousjes voor dezelve in de ruimste
84.
assortimenten.’ Over de Meppelse kaarsenmakerijen werd in 1816 bijvoorbeeld
bericht dat hun aantal afnam omdat ‘... er tegenwoordig meer lampen dan voorheen
85.
gebezigt worden,...’ In 1819 werden als oorzaken voor de middelmatige toestand
van de Nederlandse kaarsenmakerijen vóór 1814 het ‘algemeen gebruik van lampen’
en ‘de invoer (van kaarsen) van elders’ genoemd. Terwijl de Friese kaarsenmakers
86.
in 1819 klaagden over ‘het gebruik van Engelsche lampen’.
In de paragraaf over de traditionele verlichtingsbronnen binnenshuis zagen we
dat de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij in 1816 concludeerde dat de
Argandlamp bij de ‘min gegoede
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klasse’ geen ‘algemeene invoering’ had bereikt. In de huizen der gegoede klasse,
zo kan geconcludeerd worden, is de lamp in die tijd dus veelvuldig terug te vinden.
Zo algemeen voorkomend als in Engeland en Frankrijk zal de Argandlamp in het
begin van de negentiende eeuw in Nederland echter niet zijn geweest. In 1829 werd
bijvoorbeeld betreffende de invoering in ons land van de ‘Argandsche lampen,
voorzeker eener der schoonste uitvindingen...’ opgemerkt: ‘Het was een natuurlijke
zaak, dat het gebruik dezer lampen algemeen moest worden, daar toch al wat de
volmaaktheid het naaste bijkomt, het moge door tegenstreving een tijdlang
teruggehouden worden, eindelijk zegevieren moet,... en de traagheid, waarmede
het gebruik dezer lampen alhier ter stede toenam, pleit weinig voor de kundigheden
87.
onzer landgenoten.’
Een tragere verspreiding van de nieuwe lamp in ons land in vergelijking met
Engeland en Frankrijk kan ook worden geconcludeerd uit rapporten van de
departementen Friesland en Deventer aan de Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid uit 1842 en 1846. Hierin wordt de teloorgang van de vetkaarsenmakerijen
onder meer geweten aan het ‘meer en meer algemeen aanwenden’ van de
88.
‘zogenaamde’ Engelse lampen. Door de gebezigde terminologie lijkt het dat in
deze streken de Argandlamp tot in de jaren veertig geen gemeengoed was.

Nieuw licht zonder pit: het gaslicht
‘Sints 't nieuwe gaslicht bij 't verlichtingsstelsel kwam,
viel al wat vast was, in één oogwenk uit zijn kram.’ Bilderdijk (1824)

Met de ontdekking van het gaslicht ontstond een lichtbron die wezenlijk verschilde
van de tot dan toe gebruikte vormen van kunstmatige verlichting. Voor het eerst
‘danste’ de vlam niet om een pit maar brandde er iets onzichtbaars. Niet alleen
waren nu brandstof en datgene dat verbrandde gescheiden (Dit was bij een kaars
en olielamp ook al het geval), bij het gaslicht was de eenheid van de lichtbron verder
aangetast. Het brandstofreservoir bevond zich niet langer in de onmiddellijke
omgeving van de plaats waar de verbranding plaats vond. Een verslag van één van
de experimenten van de Nederlander Bernardus Koning verhaalde het aldus: ‘De
leipijp van het gas neemt haren oorsprong uit eene houten loots, in de tuin van het
huis opgeslagen, waarin zich de toestel ter gasbereiding bevindt, zoo wel als die
ter opvanging en verzameling van hetzelve; door deze leipijp stroomt het gas voort
naar de zaal, eener afstand van bijna 1000 voeten doorloopende (...) Door buizen
langs de wand opgerigt, die voor het oog niet hinderlijk waren, stroomde het gas
voort, en de openingen der lichters op de kroonen geplaatst, met een brandend
89.
waslicht nabijkomend, vatte het gas ten spoedigste vlam.’
In 1865 werd, in een verhandeling over de geschiedenis van de diverse
lichtbronnen, gesteld: ‘Het grote onderscheid tusschen het gaslicht en een gewoon
lamp- of kaarslicht, is, dat een gedeelte der bewerking, die bij de laatste voor onze
oogen en op het oogenblik zelf plaats grijpt, bij het gas door de gasfabriek is
overgenomen.(...) De fabriek vervangt dus de plaats der kaarsenpit of van het
90.
lampenkousje,...’
Dat steenkool een brandbaar gas bevatte was zeker al sinds de zeventiende
eeuw bekend. Vele wetenschappers hebben de aard van dit gas in de zeventiende
en achttiende eeuw om uiteenlopende redenen onderzocht. Eén van hen was de
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Engelse geestelijke en natuurkundige John Clayton (1657-1725) die had bemerkt,
zoals blijkt uit een in 1739 postuum verschenen verslag, dat er bij het destilleren
van steenkool een gas vrijkwam dat niet kon worden gecondenseerd, dat ontvlamde
als er een brandende kaars bij gehouden werd en dat daarna uit zichzelf door bleef
branden.
Tegen het einde van de achttiende eeuw kwamen drie mannen er toe, geheel
onafhankelijk van elkaar, dit brandbare gas voor verlichting te gebruiken. Als eerste
noemen we de Maastrichtse natuurkundige Johan Pieter Minckelers (1748-1824),
hoogleraar te Leuven. In opdracht van de hertog van Arenberg zochten hij en zijn
collega's Thijsbaert en Van Bouchaute naar een gas om luchtballons te vullen. Dit
gas moest natuurlijk lichter zijn dan lucht en goedkoop en snel in grote hoeveelheden
gemaakt kunnen worden. Eén van de tientallen onderzochte stoffen was steenkool,
waaruit op 1 oktober 1784 - het jaar waarin Argand met de broers Montgolfier optrok
- door droge destillatie het lichte en brandbare steenkolengas werd verkregen.
Minckelers beschreef zijn succes als volgt: ‘Op 1 oktober 1784 heb ik, na een
geweerloop te hebben gevuld met poederkool, heel snel een overvloedige
hoeveelheid brandbare lucht verkregen; vier ons steenkool leverde een kubieke
Franse voet van die lucht op, welke na te zijn gewogen, vier keer lichter bleek te
91.
zijn dan atmosferische lucht.’
Enige tijd later, in 1785, verlichtte hij zijn collegezaal in Leuven met gasvlammen.
Door sommigen is dit wel de eerste praktische toepassing van het steenkoolgas
voor verlichting genoemd maar uit de schaarse bronnen die beschikbaar zijn moet
eerder worden geconcludeerd dat Minckelers slechts eenmaal per jaar
demonstratieproeven hield tijdens zijn college. Het verlichten van de collegezaal
92.
zelf lijkt niet zijn doel te zijn geweest.
In Frankrijk kreeg Philippe Lebon (1767-1804), die aan de Ecole des Ponts et
Chaussees had gestudeerd,
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Een overlangse en dwarsdoorsnede van een horizontale retort van de Britse gaspionier
William Murdoch van omstreeks 1808. Zo'n retort was een gietijzeren buis, ingemetseld in
een oven, waarin door verhitting van de steenkolen zonder toetreding van lucht gas werd
geproduceerd. Aan de voorzijde zat een opening met een deksel, waardoor de steenkolen
in het retort gebracht konden worden. Het gas dat werd gevormd verliet via een pijp aan de
bovenzijde bij de opening het retort.
Murdoch installeerde dergelijke horizontale retorten bijvoorbeeld in de ijzergieterij van Boulton
en Watt. Later werden ook verticale retorten gebruikt, waarin de steenkolen van boven
toegevoegd werden en de cokes onder konden worden verwijderd. Dit bevorderde de
continuïteit van het proces.

in 1799 een octrooi op een apparaat dat hij een ‘thermolampe’ noemde. Hiermee
kon gas voor verlichting en verwarming worden geproduceerd. Als grondstof
gebruikte hij aanvankelijk hout. Lebon wees erop dat het mogelijk was om dit gas
met pijpleidingen door een heel gebouw te voeren, zodat op alle plaatsen waar dit
gewenst was licht of warmte beschikbaar zou zijn. Hij demonstreerde dit door een
installatie in een groot gebouw in Parijs te bouwen, waarbij het gas, door leidingen
in het trappenhuis, alle vertrekken verlichtte. Het succes was groot. Velen, zelfs uit
het buitenland, kwamen deze bijzondere verlichting bewonderen.
Om in zijn levensonderhoud te voorzien, hield hij zich daarna hoofdzakelijk bezig
met de fabricage van teer, waar toen veel vraag naar was voor de bescherming van
houten schepen. Lebon stierf in 1804, op jonge leeftijd, waardoor hij zijn plannen
93.
niet verder kon uitvoeren.
De derde ‘gaspionier’ was de Engelsman William. Murdoch (1754-1839), werkzaam
bij de machinefabriek van Boulton & Watt in Soho bij Birmingham. Hij verlichtte al
in 1792 zijn woning met steenkolengas en introduceerde het gaslicht in 1798 in de
ijzergieterij in Soho.
Murdoch heeft in deze beginperiode - en in de jaren na 1800 samen met zijn
leerling Samuel Clegg (1781-1861) - in belangrijke mate bijgedragen aan de
ontwikkeling van het gaslicht omdat hij systematisch de gaskwaliteit en de
gasproduktie onderzocht van verschillende soorten steenkool bij verschillende
destillatietemperaturen. Ook hield hij zich bezig met gaszuivering door het ‘wassen’
van het gas en nam hij proeven met vorm en grootte van branders en
branderopeningen. In navolging van de olie-Argandbrander, construeerden Murdoch
de gas-Argandbrander. Bij deze brander waren vele branderopeningen in een cirkel
geplaatst. De verbrandingslucht trad toe door een opening in het midden van die
cirkel en tevens aan de buitenzijde van de branders. Het geheel werd beschermd
tegen tocht door er een lampeglas overheen te plaatsen. In 1801 moest Murdoch
zijn experimenten beëindigen omdat zijn firma geen belangstelling meer had voor
gasverlichting. Deze houding veranderde echter snel toen een zoon van James
Watt na een bezoek aan Parijs, een enthousiast verslag gaf over een demonstratie
van de thermolamp van Lebon. Murdoch kon zich nu weer geheel gaan wijden aan
zijn onderzoek en proeven. De tijd was gunstig voor hem. De prijzen van lampolie
en van kaarsen waren als gevolg van de oorlog met Frankrijk sterk gestegen.
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Belangrijk was ook dat de textielfabrikanten hun brandgevaarlijke katoenspinnerijen
en -weverijen niet alleen goedkoop wilden verlichten maar vooral brandveilig. Een
groot voordeel was natuurlijk dat Murdoch kon beschikken over een voor die tijd
moderne machinefabriek en vele ervaren en vakbekwame metaalbewerkers. In
1804 had Murdoch de gasverlichting zover ontwikkeld dat de firma Boulton & Watt
94.
offertes kon gaan maken. In 1806 installeerde Boulton & Watt de eerste
gasverlichting in de katoenspinnerij van Philips & Lee te Manchester.
De grote verdienste van William Murdoch is geweest dat hij, nog sterker dan
Lebon, de praktische en economische waarde van de gasverlichting heeft ingezien.
Hij maakte kostenberekeningen van gasverlichting om deze te kunnen vergelijken
met de toen gebruikelijke olieverlichting. Hij bracht de gasindustrie in de beginjaren
niet alleen op een technisch hoger niveau maar hij maakte de gasverlichting ook
commercieel mogelijk. De door Murdoch bij Boulton & Watt ontwikkelde
gasinstallaties dienden echter uitsluitend voor de verlichting van fabrieken. Voor
Murdoch, evenals voor Lebon, was de gasverlichting een locaal inzetbare techniek
waarmee één pand of enkele dicht bij elkaar staande gebouwen verlicht konden
worden. De gedachte om een compleet leidingennetwerk aan te leggen waarmee
vanuit een centrale gasfabriek een hele wijk of stad van gas kon worden voorzien,
was wellicht niet onbekend, maar speelde geen prominente rol.
Dit veranderde toen de Duitser Friedrich Albrecht Winzer (1763-1830) in Engeland
op het toneel verscheen (waar hij zich Frederick Albert Winsor
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noemde). Winsor had in 1802 in Parijs de gasverlichting van Lebon gezien en
bewonderd en Lebon's publikatie over het gaslicht in het Duits vertaald. Hij bezat
weinig technische kennis maar hij was gezegend met een enorme fantasie en een
sterk doorzettingsvermogen en hij wist met succes in de publiciteit te komen.
Overtuigd van het nut en het economisch belang van de gasverlichting trachtte hij
met lezingen en demonstraties de belangstelling bij het publiek te wekken voor de
nieuwe verlichting. Winsor zag in dat een gasproducerend bedrijf om economisch
te kunnen werken, niet slechts een groot gebouw of een fabriek van gas moest
voorzien maar een groter afzetgebied moest hebben, zoals een stadswijk. Hij
realiseerde zich dat hiervoor een aanzienlijk kapitaal vereist zou zijn, dat niet
verkregen kon worden van enkele kapitaalbezitters maar dat door plaatsing van
een groot aantal aandelen bijeen gebracht moest worden.
In 1806 en 1807 trachtte hij het gigantisch bedrag van £ 1.000.000 bijeen te krijgen
voor de oprichting van de ‘National Light and Heat Company’, met als doel ‘...om
onze straten en huizen van licht en warmte te voorzien, zoals ze nu water geleverd
krijgen.’ Op de verjaardag van koning George III, 4 juni 1807, oogstte hij bewondering
van het publiek door een deel van de Londense Mall, de weg die van Buckingham
Palace naar de stad gaat, met gas te verlichten. Dit was de eerste demonstratie
van het gebruik van lichtgas voor straatverlichting.
Door grote twijfels in het Engelse parlement, dat toestemming moest geven voor
de oprichting van een naamloze vennootschap met zo'n groot kapitaal, en door
tegenwerking van onder andere Boulton & Watt en Murdoch, duurde het tot 1812
eer de officiële goedkeuring werd verkregen voor de oprichting van de
gasmaatschappij (nu met een veel bescheidener kapitaal van £ 200.000). De naam
van de maatschappij was gewijzigd in The Gas Light and Coke Company. Deze
onderneming heeft meer dan een eeuw bestaan, tot in 1949 de Britse gasindustrie
95.
werd genationaliseerd.
Deze Gas Light and Coke Company bouwde, onder leiding van Murdochs vroegere
medewerker Samuel Clegg, de eerste fabriek voor gasvoorziening van een Londense
wijk, namelijk aan de Peterstreet in Westminster bij de Thames. Op 1 april 1814
werd in deze wijk, die tot dan met olielantaarns werd verlicht, de openbare
gasverlichting in gebruik genomen.
Clegg deed vele uitvindingen en stelde ook voorschriften op op het gebied van
de gasfabricage en de gasdistributie. Reeds in 1806 trachtte hij het gas te reinigen
door kalkwater (een oplossing van gebluste kalk) toe te voegen aan het water van
de gashouder. Jaren later bouwde hij een aparte kalk-gasreiniger met een roerder.
Verder staan op zijn naam een gasmeter, een gasdrukregelaar en apparaten voor
de afscheiding van olie en teer. Ook hield hij zich bezig met het verbeteren van
96.
gietwerk, vooral van buizen en afsluiters.
Gas werd nagenoeg de gehele negentiende eeuw vrijwel uitsluitend gebruikt voor
verlichting. Dat gas ook voor verwarming gebruikt kon worden, was al omstreeks
1800 door Lebon en Winsor benadrukt, zoals ook al blijkt uit de naam die Winsor
uitkoos voor de door hem op te richten maatschappij, ‘National Light and Heat
Company’ en aan het doel dat hij beoogde; ‘om onze straten en huizen van licht en
warmte te voorzien...’. Het bleef echter bij incidentele toepassingen voor
verwarmingsdoeleinden totdat men in de tweede helft van de eeuw ontdekte dat de
vlam veel heter werd indien lucht aan de gasstroom werd toegevoegd vóór het
verbrandingspunt. Hierop baseerde de Duitse chemicus R.W. Bunsen (1811-1899)
in 1855 de constructie van de Bunsenbrander, die hij gebruikte in zijn laboratorium
in Heidelberg. Dit principe werd later ook toegepast op alle branders die een hoge
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temperatuur moesten geven, zoals gaskomforen, gasfornuizen, gasgeisers en alle
97.
industriële gasbranders.
Dankzij het in ruime mate beschikbaar zijnde kapitaal, de reeds goed ontwikkelde
machine-industrie, en vooral ook door de lage steenkool- en hoge olieprijzen in
Engeland, kon de gasindustrie zich in snel tempo, eerst in Londen en daarna over
geheel Engeland uitbreiden. In Londen verdubbelde het verbruik tussen 1822 en
1827 en gedurende de daarop volgende tien jaar gebeurde dit eveneens. Het aantal
gasfabrieken groeide navenant. In 1840 telde de Engelse hoofdstad reeds achttien
fabrieken. Omstreeks 1825 beschikten de meeste grote steden in Engeland over
gaslicht en tegen het midden van de eeuw was dit ook doorgedrongen tot vele kleine
98.
steden en dorpen. Vanuit Engeland, dat zeker de bakermat van de gasindustrie
genoemd kan worden, werd het gaslicht over de wereld verbreid.
E. BERKERS
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De fabricage van steenkoolgaslicht begint: arbeiders van de Gemeentelijke Gasfabriek van
Rotterdam laden de retorten van de gasoven met steenkool (ca. 1890).
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7
Gas
Een aarzelend begin
Bernardus Koning, de pionier van de Nederlandse gasindustrie
Het andere gas, oliegas
De Imperial Continental Gas Association in Nederland
De definitieve doorbraak
De oorzaken van de groei
De verbeterde zuivering van het lichtgas
De Nederlandse metaal- en machinenijverheid en de gasindustrie
De gemeenten en de gasbedrijven
Het belang van de bijprodukten voor de gasindustrie
Van een luxe- naar een massaprodukt op het einde van de eeuw
Nieuw licht wordt oud

Een aarzelend begin
De Amsterdamsche Courant van 27 mei 1816 berichtte:
‘Eergisteren avond is in het Oude Mannen- en Vrouwen-Huis, op den Binnen Amstel,
alhier ter stede, ten overstaan van den Heere Commissaris Generaal voor het
Onderwijs en voor de Kunsten en Wetenschappen, Repelaer van Driel, den Heere
Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, van Tets van Goudriaan, den Heere
Gouverneur der Provincie van Antwerpen, Baron de Keverberg de Kessel, eene
Commissie uit het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde
en Schoone Kunsten, en andere aanzienlijke personen, eene proef bewerkstelligd
met het in Engeland gebruikelijke Gaslicht, welke uitnemend en ten genoegen van
alle de aanwezigen is geslaagd. Op de groote Zaal van dat Gesticht hingen drie
Kroonen, ieder met 12 à 14 lichten, benevens eenige andere lichtbronnen aan den
wand: de helderheid, doch tevens zacht- en witheid van dit licht zetten aan deze
proef geene geringe waarde bij. Ook heeft men eene zeer voldoende uitwerking
van het licht in de opene lucht, op de Plaats van het Gebouw, gehad.’
Bernardus Koning, de initiatiefnemer en uitvoerder van bovengenoemd experiment,
had de geïnteresseerden voorgehouden dat het gaslicht in ‘helderheid, zuiver- en
reinheid, gezond- en onschadelijkheid, gevaarloos- en onkostbaarheid’ vrijwel met
1.
het daglicht gelijkgesteld kon worden. Een ooggetuige van één van Konings proeven
berichtte: ‘Fraai inderdaad is de uitwerking van dit licht, van buiten de zaal op eenige
afstand gezien; de gewone straaten lamplichten schijnen daarbij slechts vlammen
en geene lichten te zijn.’ Een direkte vergelijking van een gasvlam met die van een
smeerkaars (¼ kilo), een spaar-olielamp en een Argand-olielamp, viel uit ten voordele
van eerstgenoemde: ‘Al de vlammen dezer kaars- en olielichten werden door de
gasvlam in helderheid en daglichtzweeming zeer verre overtroffen; niets van dien
rookwalm, welke men uit de vlam der olielampen zag opgaan, bespeurde men aan
de gaslamp, en hoe lang men ook op zijn licht staarde, het gezicht voelde er geen
2.
der minste hinder van.’ Dat anderen weldra vraagtekens zouden plaatsen bij de
gezondheidsaspecten en de kostenkant van het nieuwe gas neemt niet weg dat
vriend en vijand het erover eens waren dat het nieuwe licht alle tot dan toe bekende
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kunstmatige lichtbronnen in ‘zuiverheid, kracht en tevens meerder schitterenden en
3.
de oogen minder prikkelende gloed’ verre overtrof.
De Nederlandse regering, koning Willem I voorop, stelde er een groot belang in
om de nieuwe lichtbron in Nederland in te voeren. Dat desondanks de Nederlandse
gasindustrie maar schoorvoetend van de grond kwam had verschillende oorzaken.
De hierboven aangeduide angst voor de gezondheidsrisico's van de lichtgasindustrie
speelde een rol maar minstens zo belangrijk waren de technische moeilijkheden en
onzekerheden waar deze nieuwe industrie mee te maken had, de tegenvallende
kosten en de economische politiek van de Nederlandse overheid. Gedurende een
periode van meer dan twintig jaar bleef het onduidelijk aan welke technieken van
gasdistributie en -fabricage de voorkeur gegeven moest worden. Gas werd in die
tijd ofwel uit steenkool gefabriceerd (koolgas) of uit plantaardige olie, traan of hars
gemaakt (oliegas). De distributie vond in sommige plaatsen via leidingen plaats
(lopend gas, of pijpgas), maar in andere plaatsen werd het gas thuis bezorgd in
bussen (draagbaar, of vervoerbaar gas). Eerst tussen 1840 en 1850 zou de
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concurrentiestrijd tussen deze verschillende technische systemen beslist worden
ten gunste van de distributie van steenkolengas door pijpleidingen. Uit die tijd dateert
ook de definitieve ‘take-off’ van de Nederlandse gasindustrie. Nederland liep hierin
zeker niet achter bij de meeste buurlanden. Ook in Duitsland en Frankrijk kwam de
gasverlichting pas na 1840 op. een grote schaal van de grond. Omdat in Engeland,
zoals we zagen, de steenkolengasindustrie reeds vanaf 1816 in een hoog tempo
groeide, maakt dit contrast het extra interessant de vroege technische ontwikkeling
van de Nederlandse gasindustrie onder de loep te nemen. Engelse bedrijven en
ingenieurs deden er in Nederland - net als in Frankrijk en Duitsland - alles aan om
een voet aan de grond te krijgen, maar lokale, economische en politieke
omstandigheden en belangengroepen zorgden ervoor dat de technische ontwikkeling
op het Europese continent het Engelse ‘technische traject’ lange tijd niet volgde.
De ontwikkeling van de Nederlandse gasindustrie verschilde niet alleen in tempo
van de Engelse, maar ook in de aard van de toegepaste techniek.

Bernardus Koning, de pionier van de Nederlandse gasindustrie
Degene die in Nederland in de beginperiode van het gaslicht de actiefste en
invloedrijkste voorvechter voor invoering van deze nieuwe lichtbron was, was
ongetwijfeld Bernardus Koning (1778-1828), een predikant uit het Noordhollandse
dorpje Akersloot. Reeds in 1809 begon hij te experimenteren met het steenkolengas.
Hij gebruikte het als brandstof voor een door hem ontwikkelde stoom- en gasmotor
(de zogenaamde ‘hydrophore’) en vanaf de winter van 1811 paste hij het gas ook
4.
voor de verlichting van een of meer kamers in zijn woonhuis toe. Koning zag de
produktie van lichtgas door droge destillatie als de meest zuivere, schone en rationele
wijze om de zuivere ‘lichtstof’ en ‘warmtestof’ in handen te krijgen; een denkbeeld
dat sterk overeen kwam met de ideeën van Lebon, door wiens geschriften hij mogelijk
5.
beïnvloed is.
Vanaf de zomer van 1815 trachtte Koning, onder invloed van de succesverhalen
die uit Engeland kwamen en na het lezen van de toen net verschenen Practical
treatise on gaslight van Frederick Accum, de Nederlandse overheid voor zijn
6.
uitvindingen op het gebied van de gasverlichting te interesseren. De methode die
Koning toepaste week echter, zoals nog zal worden aangegeven, op essentiële
punten van de Engelse bereidingswijze af.
Zoals we al zagen werden in het voorjaar van 1816 door hem uitgebreide
demonstratieproeven met het gaslicht gehouden in het Oude Mannen- en Vrouwen
Huis in Amsterdam, waarvoor het ministerie van Binnenlandse Zaken op verzoek
van Koning een subsidie van duizend gulden beschikbaar had gesteld. Een latere
demonstratie werd door koning Willem I, die zeer geïnteresseerd was in het nieuwe
7.
licht, op 23 september bijgewoond.
Ter gelegenheid van deze demonstratieproeven gaf Koning ook een boekje uit,
getiteld Noodig Berigt voor den Nederlander wegens een nieuwe verbeterde wijze
van kunstverlichting, door middel van vlamvatbaar gas uit steenkolen, waarmee hij
een ruimere bekendheid trachtte te geven aan de gasverlichting. Het gaslicht kon,
zo betoogde hij, het minder gegoede deel van de bevolking tot voordeel strekken:
‘..., welke sommen gelds worden er jaarlijks niet besteed aan de verlichting door
kaarsen en lampen en tot welk eenen aanmerkelijken prijs is niet het smeer en de
olie gestegen? Is niet de gemeene man daardoor bijna van licht in zijne woning

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

beroofd? En hoe wenschelijk ware het, dat door groote verlichtingen langs andere
wegen te bewerkstelligen, deze producten tot minderen prijs verkrijgbaar wierden?
Hoe wenschelijk is dit te meer, daar wij deze - de was namelijk, het smeer en de
olie - om slechts één harer bestandeelen te genieten, geheel en al opofferen terwijl
8.
zij buiten de verbranding tot vele andere nuttige einde dienstbaar zijn.’ Ook wees
Koning op de lage kosten van het gaslicht en op het grote belang van de bijprodukten
die bij de gasfabricage ontstonden. Over het voornaamste bijprodukt, de cokes,
toen nog onbekend in ons land, schreef hij dat ‘deze geene sintels of geheel
uitgebrande steenkolen (zijn); maar een nieuw voortbrengsel, uit welk in een besloten
toestel deszelfs vlugge stoffen door gloeijng uitgedreven zijn’. Het was een
‘allervoortreffelijke brandstof’. Het andere belangrijke bijprodukt, de steenkolenteer
zou, volgens Koning, een prima bestrijdingsmiddel tegen de gevreesde paalworm
zijn. Ook kon het gebruikt worden om de houten zeeschepen te beschermen. Van
het ‘ammoniacwater’ kon salmiak worden gemaakt, dat door de onderzoekingen
van de scheikundigen steeds meer toepassingen zou krijgen. Koning berekende
dat iedere ƒ 100,- aan steenkolen wel ƒ 125,- aan waardevolle bijprodukten op kon
leveren. In een bijlage bij zijn boekje, dat vlak na zijn eerste demonstratie geschreven
werd, trachtte hij de bezwaren van het publiek te ontzenuwen dat het lichtgas een
onaangename koolteergeur verspreidde. Deze geur, zo stelde Koning, was niet het
gevolg van de verbranding maar werd veroorzaakt doordat hij ten behoeve van deze
experimenten gedwongen was geweest de gaskranen ver van de lichtpunten te
plaatsen. Hierdoor ontsnapte er gas voordat dit kon worden aangestoken. Deze
bezwaren zouden eenvoudig te ondervangen zijn. Het gaslicht was ‘een veel
volmaakter lichtgevende stoffe (dan de gewone brandstoffen), die aangestoken
zijnde welgevallig,
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9.

zacht en helder brand, zonder rook of geur’.
Een commissie van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen,
Letterkunde en Schoone Kunsten, die in opdracht van het departement van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de experimenten moest beoordelen, bracht
reeds in juli 1816 haar rapport uit. Dit rapport gaf een zeer gunstig oordeel over de
gasverlichting van Koning. Belangrijk was dat de commissie vaststelde dat zijn
apparaat sterk verschilde van de Engelse bereidingswijze zoals beschreven in het
in mei 1815 verschenen boek van Frederick Accum.
In beide systemen werden steenkolen in gesloten vaten (retorten) verhit, waardoor
er gas vrijkwam.
Maar bij Konings apparaat werd er bovendien stoom over de gloeiende steenkool
gevoerd, zodat er - in moderne termen gesproken - een mengsel van steenkolengas
en watergas ontstond. De gasproduktie werd daardoor veel groter dan bij de Engelse
produktiewijze. Bovendien was het gas veel zuiverder en was, volgens Koning en
de commissie, de kalkzuivering niet nodig. Dit leverde een besparing op in de
investerings- en exploitatiekosten en zorgde er ook voor dat het gas, door het
ontbreken van deze belemmering, met een hogere druk het apparaat verliet en over
grotere afstand geleverd kon worden.
Bij de proeven, die werden uitgevoerd met een hoeveelheid van twaalf pond
steenkolen, eerst zonder, daarna met toevoeging van stoom, bleek de gasopbrengst
in het eerste geval 33,75 kubieke voet te zijn en in het tweede geval 114,5 kubieke
voet, of ongeveer 3,5 maal zoveel. Een nadeel was dat het gas van Koning minder
lichtgevend was dan het andere gas, maar de commissie achtte de lichtsterkte
voldoende. Het kwam erop neer dat het gas van Koning per pond steenkool netto
10.
tweemaal zoveel licht gaf als het gas dat op de Engelse wijze werd bereid.
Een ander groot voordeel van het apparaat van Koning was dat het continu werkte,
hetgeen niet het geval was met het door Accum beschreven toestel.
In de Engelse fabrieken was een veel grotere gazometer (gashouder) nodig dan
bij Konings apparaat het geval was. De continue werking werd verkregen door in
de retorten plaatijzeren binnenbussen te plaatsen, die na beëindiging van het
vergassingsproces uit de retorten werden getrokken, waarna gereedstaande gevulde
binnenbussen onmiddellijk in de retorten werden geplaatst. Van afkoeling van de
retorten, zoals Accum beschreef, was dus bij Konings installatie geen sprake en
dat betekende een brandstofbesparing.
Door de eenvoudige constructie, voornamelijk door de kleinere gashouder en het
ontbreken van de kalkreiniger, was het apparaat van Koning aanzienlijk goedkoper
te bouwen. Naar het oordeel van de commissie was het gas bij uitstek geschikt voor
straatverlichting en ook voor verlichting van grote zalen, omdat dan de onaangename
geur die het gaslicht verspreidde niet zo merkbaar en hinderlijk zou zijn. Het zou
kunnen worden toegepast bij kustverlichting, indien enige gaslichten bij elkaar
werden geplaatst.
Met nadruk werd gewezen op de lage bouw- en exploitatiekosten van Konings
gasinstallatie. Omdat de gunstige financiële resultaten van de Londense gasbedrijven
nu bekend waren, meende de commissie ‘... hoeveel meer voordeelig kan dan de
gasverlichting niet hier te lande worden, nu de toestel van de Hr. Koning zoo veel
minder kosten vordert, en des niet tegenstaande veel meer gas voortbrengt’.
In het najaar van 1816 maakte Koning, in opdracht van de regering, een studiereis
naar Londen waar hij ondermeer Engelse ‘gaz-apparaten en machinerij’ inkocht
11.
(om hiermee te experimenteren) en enige gasfabrieken bezocht.
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De regering die haast wilde maken met de invoering van de gasverlichting in
Nederland en die Konings grote technische en wetenschappelijke kennis waardeerde,
benoemde hem op 7 juni 1817 tot commissaris (adviseur) bij de afdeling Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen van het ministerie van Binnenlandsche Zaken op een
salaris van ƒ 2400,- per jaar. Koning kreeg als taak de commissaris-generaal van
zijn afdeling te adviseren over uitvindingen en verbeteringen (met name
octrooi-aanvragen) ‘in de vakken der mechanica of de scheikundige economie’, zijn
aandacht vooral te richten op het belangrijke stuk van de gasverlichting, ‘dezelve
in te voeren in de grote fabrieken, die hem door het gouvernement zullen worden
aanbevolen, alsmede de steden en gemeenten met raad en daad bij te staan’. Een
nadere werkinstructie die ten behoeve van Konings taken op het gebied van de
gasverlichting gemaakt werd, geeft een goed inzicht in de wijze waarop in die tijd
door de regering tegen deze innovatie aangekeken werd. Van Koning werd onder
meer verwacht dat hij een kostenraming zou opstellen om in enige steden de (zijn)
gasverlichting als straatverlichting in te voeren; rekening te houden met de
bedenkingen, ‘die tegen al wat nieuw’, bestaan; aan te tonen dat de benodigdheden
voor de gasfabrieken niet in het buitenland besteld hoefden te worden, maar door
binnenlandse fabrieken zouden kunnen worden gemaakt; en dat ‘'s rijks schatkist
daarbij niet zal te lijden hebben, maar integendeel aanmerkelijke voordelen hebben
12.
zal’. Stuk voor stuk waren dit punten die gedurende de gehele eerste helft van de
negentiende eeuw de discussie zouden beheersen.
Na op kosten van de regering fabrieken in de provincies Namen en Luik en enige
grote steden in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden bezocht te
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In 1846 werd begonnen met de bouw van De Hollandsche Gasfabriek te Amsterdam op de
stadsvest tussen de Bolwerken Reguliers en Ouderkerk. De fabriek werd opgericht op
initiatief van de suikerraffinadeurs C. de Bruyn en Zoon, die de gasprijzen van de ICGA te
hoog vonden. Vanwege de bezwaarschriften die werden ingediend werden aan de omvang
beperkingen gesteld. De retorten mochten maximaal 12 el hoog zijn, de gashouders ten
hoogste 7 el en de overige gebouwen mochten hoogstens 7 el boven de schans uitsteken.
De schoorsteen daarentegen moest minimaal 32 el zijn.
In 1885 viel het doek voor de Hollandsche Gasfabriek.
De bouw van de Hollandsche Gasfabriek werd geschilderd door Cornelis Springer in 1847.
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hebben, diende Koning in november 1818 een memorie bij de regering in waarin
hij, volgens de hem gegeven opdracht, zijn plannen voor gasverlichting in Nederland
ontvouwde. Hij gaf hierin niet alleen een technische omschrijving van de fabricage
en een kostenbegroting, maar vermeldde ook waar de benodigde materialen
verkrijgbaar waren. Alle gietijzeren onderdelen, zoals de retorten en de gasbuizen,
zouden kunnen worden geleverd door de ijzergieterijen in de provincies Luik en
Namen. In diezelfde gebieden waren fabrieken die het plaatijzer voor de gashouders
konden maken. In Namen, Doornik en Huy waren bedrijven die al het koperwerk
zouden kunnen leveren en in de Ardennen had hij leveranciers gevonden voor het
glaswerk van de lantaarns.
De vuurvaste stenen voor de ovens konden worden betrokken uit de provincie
Luik, terwijl de mijnen in dit gebied en in Henegouwen de grote hoeveelheden
steenkolen konden leveren. Het is opmerkelijk dat alle fabrikanten en leveranciers
in de Zuidelijke Nederlanden gevestigd waren. De Noordnederlandse
metaalnijverheid werd door Koning niet in staat geacht de benodigde materialen te
leveren.
De door hem gemaakte begroting voor deze grootscheepse invoering van de
gasverlichting in Nederland zag er als volgt uit:
verlichting van de stad Amsterdam, acht ƒ 986.000,grotere en tien kleinere steden
verlichting van 20 hospitalen en barakken ƒ 40.000,lichten in vijf vuurtorens en twaalf kleine ƒ 44.800,zeelichten
onvoorziene kosten

ƒ 3.200,_____

Totale kosten

ƒ 1.074.000,-

De jaarlijkse exploitatiekosten berekende hij op ƒ 190.000,- en de opbrengst aan
gas en bijprodukten op ƒ 300.000,-. Het nodige kapitaal meende hij bijeen te kunnen
krijgen met hulp van de staat, namelijk door uitgifte van staatsobligaties, gespreid
over drie jaarlijkse termijnen van ƒ 400.000,- (inclusief een reserve van ruim ƒ
100.000,-). Volgens zijn berekening zou er vanaf het zevende jaar winst gemaakt
worden. Deze jaarlijkse winsten zouden niet alleen genoeg zijn om rente en aflossing
van de obligaties te voldoen, maar ook om de door de staat betaalde voorschotten
13.
en verliezen in de eerste jaren terug te betalen.
Een commissie die het plan moest beoordelen, samengesteld uit ambtenaren
van de departementen van Onderwijs en Binnenlandse Zaken, wees het plan af
omdat zij het te groot en te kostbaar vond en het bovendien ongewenst achtte dat
de overheid zich daarmee op particulier terrein zou begeven en bovendien een
monopolie op de gasvoorziening kreeg. De regering zou deze onderneming niet op
zich moeten nemen, omdat men ‘niet slechts zeer veel zoude wagen, maar ook met
eenen hoogst bedenkelijken handel zich belasten zou’. Naar het oordeel van de
commissie was het beter om voorlopig met een proefneming in één stad te
14.
beginnen.
Koning maakte nu een veel kleiner plan, alleen voor de oude binnenstad van
Amsterdam, waar de meeste winkels, koffiehuizen en voorname huizen waren. De
bouwkosten werden geraamd op ƒ 60.000,- waarbij hij aannam dat de stad het
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gebouw ter beschikking zou stellen. De jaarlijkse kosten schatte hij op ƒ 15.000,- en
de opbrengst van gas en bijprodukten op ƒ 18.000,- zodat er een winst van ƒ 3.000,per jaar zou overblijven. Dit minder prestigieuze plan werd door de minister van
Binnenlandse Zaken en de secretaris-generaal van Onderwijs aan koning Willem I
voorgedragen, voorzien van de kanttekeningen van de ambtelijke adviescommissie.
Deze commissie, die van mening was dat het moeilijk zou zijn om mensen te vinden
die bereid zouden zijn om dergelijke grote bedragen te investeren zonder de
zekerheid dat er winst behaald zou worden, pleitte voor het verstrekken van een
regeringssubsidie aan de stad die de meeste belangstelling zou tonen voor een
proefneming in het groot. Straatverlichting met gas zou, naar het oordeel van de
commissie, beter en goedkoper zijn dan de bestaande olieverlichting. Invoering van
gasverlichting was weliswaar nadelig voor fabrikanten van kaarsen en olielampen,
maar, zo stelt het commissierapport: ‘aan de ijzergieterijen en andere trafieken wier
voortbrengsels voor de gasverlichting noodig zijn, zou een nieuw leven worden
gegeven’.
Koning Willem I, die een groot voorstander was van de invoering van het gaslicht
en die later ook aandeelhouder was van gasmaatschappijen in Den Haag en
Amsterdam, nam het advies van de commissie om een regeringssubsidie te
verstrekken niet over. Naar zijn oordeel was de situatie inmiddels (maart 1819) zo
gunstig voor de invoering van het gaslicht - de in werking of in voorbereiding zijnde
gasfabrieken van Cockerill bij Luik, te Brussel, te Gent en in Den Haag (het
Binnenhof) illustreerden dit - dat de financiering van de gasfabricage net als in
15.
Engeland met een gerust hart aan het particuliere kapitaal kon worden overgelaten.
De latere ontwikkelingen in Nederland hebben dit optimistische oordeel van Willem
I niet bevestigd. In Brussel (1818) en Amsterdam (1825) werden weliswaar
particuliere maatschappijen opgericht, maar een maatschappij in Den Haag kon in
1827 niet starten omdat de aandelen niet volledig geplaatst konden worden en de
Amsterdamse onderneming had in de jaren na de oprichting de grootste moeite om
16.
haar kapitaal uit te breiden.
Door dit besluit van koning Willem I was ook het
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plan van Bernardus Koning om zijn eigen technische procédé op een grote schaal
in Nederland in te voeren van de baan. Dit moet een grote teleurstelling voor hem
zijn geweest. Na 1819 heeft hij zich nog maar weinig met de gasverlichting bezig
gehouden. Hij verrichtte zijn werk als octrooi-adviseur en richtte zich daarnaast op
de verbetering van zijn ‘hydrophore’. In Nederland zijn slechts twee gasinstallaties
volgens zijn systeem gebouwd. Gedurende enige tientallen jaren, werden vanaf
1822 de fabriek en de woning van de Leidse lakenfabrikant Koppeschaar met gas
uit een apparaat van Koning verlicht. Ook werd in 1819 de oude buitenverlichting
met olielantaarns van het Binnenhof in Den Haag vervangen door gasverlichting
volgens het door Koning uitgedachte procédé. Het gaslicht bleek een grote
verbetering te zijn. De verlichting, die bestond uit veertien lantaarns, is in bedrijf
gebleven tot 1845 toen er in Den Haag een openbare gasverlichting kwam. De
installatie werd in bedrijf gehouden door twee arbeiders, een ‘eerste werkman’, die
in 1832 per dag ƒ 1,40 verdiende, en een ‘tweede werkman’, die het met ƒ 0,70 per
dag moest doen. Er was nog een derde man, de aansteker, die over het laatste
kwartaal van 1831 de som van ƒ 25,- ontving. De cokes van het Binnenhof werden
in het Koninklijk Paleis gebruikt voor verwarming. Voor het eerst in ons land maakte
17.
men kennis met deze huisbrandstof.

Het andere gas, oliegas
Naast de steenkolengasbereiding heeft zich, tot in de tweede helft van de vorige
eeuw, een andere vorm van gasbereiding kunnen handhaven, namelijk die door
destillatie, zonder toetreding van lucht, van raapolie, traan of hars. Het op die wijze
verkregen gas noemde men oliegas.
Nadat de gebroeders John en Philip Taylor in 1815 en 1819 in Engeland octrooien
verkregen hadden op procédés voor de vervaardiging van oliegas, werden vele
oliegasinstallaties in en buiten Engeland gebouwd. Terwijl het steenkoolgas vooral
in de Engelse grote steden floreerde, kreeg het oliegas in de kleinschaliger
toepassingen een voet aan de grond.
In de eerste jaren werden vooral woonhuizen, theaters en kastelen op die wijze
verlicht, later ook fabrieken en kleine steden. Omstreeks 1823 begon Taylor (de
firma Taylor en Martineau te Londen) op het Europese vasteland actief te worden.
In Rusland, Pruisen en Frankrijk werd hun bereidingswijze ingevoerd. Ook in ons
land werd jarenlang oliegas gefabriceerd, hetzij als ‘draagbaar gas’, hetzij als ‘lopend
18.
gas’.
Dat het oliegas zelfs in Engeland, waar het steenkoolgas reeds een sterke positie
innam, de concurrentie enige jaren goed aan kon, had te maken met een aantal
grote voordelen die het oliegas ten opzichte van het koolgas had. Het oliegas bevatte
nauwelijks enige zwavelverbindingen. De gezondheidsnadelen die het kolengas
had en de aantasting van gouden en zilveren voorwerpen en schilderijen kwamen
bij het gebruik van oliegas dan ook niet voor. Daarnaast gaf oliegasverlichting slechts
de helft van de warmte af die het gaslicht van steenkolen leverde en was het licht
ervan aangenamer wit en minder blauw. Deze eigenschappen maakten het
oliegaslicht veel beter geschikt voor toepassing in kleinere ruimten en woonhuizen
dan het steenkolengaslicht. De produktie-installaties voor oliegas konden ook
kleinschaliger zijn. Gewoon koolgas bevatte grote hoeveelden ‘koolstoffig
waterstofgas’ (methaan), toen vaak ten onrechte tot ‘waterstofgas’ afgekort. Oliegas
had evenwel een andere samenstelling. Het bevatte namelijk het zogenaamde
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‘olifiantsgas’ of ‘olievormend gas’ (etheen), dat een grotere lichtsterkte had dan
methaan. Omdat de lichtsterkte van het oliegas wel drie tot vier keer groter was dan
die van steenkolengas, werd er niet alleen minder gas verbruikt, waardoor de
warmteproduktie geringer was, maar kon ook de gehele gasfabriek veel kleiner en
eenvoudiger worden uitgevoerd. Vooral de gashouders, toen het meest dure en
complexe onderdeel van een gasfabriek, konden aanzienlijk kleiner zijn en ook kon
worden volstaan met een kleinere buisdiameter. Er was door de betrekkelijke
zuiverheid van dit gas ook geen behoefte aan een dure zuiveringsinstallatie. Een
oliegasfabriek was daardoor veel goedkoper te bouwen dan een
steenkolengasfabriek. Oliegas was ook te comprimeren en in metalen bussen te
vervoeren. In dat geval hoefde helemaal geen kostbaar buizennet te worden
aangelegd. Een oliegasinstallatie was niet alleen goedkoper in aanleg, maar door
19.
de grotere eenvoud ook goedkoper in het onderhoud.
Tegenover al deze voordelen stond één groot nadeel en dat was de prijs van de
benodigde grondstoffen. De oliegasproducenten hadden te maken met een sterk
wisselende prijs van de voornaamste grondstof, raapolie, omdat die afhankelijk was
van de oogst. In Engeland, waar steenkool ongeveer anderhalf keer zo goedkoop
maar plantaardige olie twee maal zo duur was als op het Europese vasteland, kon
20.
de oliegasfabricage zich dan ook niet lang handhaven. In 1846 waren in Nederland
nog evenveel oliegas- als koolgasfabrieken (acht van elk). Daarna verloor het oliegas
geleidelijk terrein.
De gebroeders Taylor waren ook in Nederland actief. In 1819 dienden ze een
octrooi-aanvraag in voor een toestel ter bereiding van oliegas, maar deze aanvraag
werd afgewezen op grond van het oordeel van adviseur Bernardus Koning dat een
monopolie schadelijk was voor de Nederlandse gasindustrie.
Drie jaar later trad John Taylor in contact met de
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Amsterdammers jhr. Johan Warin (1786-1847) en J. Loman Jzn., die het octrooi in
september 1822 onder hun naam opnieuw aanvroegen. Ook deze keer was het
oordeel negatief, nu omdat het procédé algemeen bekend zou zijn en daarom niet
voor octrooiering in aanmerking kwam. Niet lang daarna, in 1823, richtte Johan
Warin, die voor die tijd als officier in het leger diende, in Amsterdam een
oliegasfabriek op, gelegen op een terrein achter de Hoogduitsche Schouwburg in
de Amstelstraat. Dit was de eerste oliegasfabriek in ons land. Het gas diende
voornamelijk voor de verlichting van de schouwburg. Daarnaast werden enkele
3

aangrenzende huizen verlicht. De slechts 27 m grote gazometer en waarschijnlijk
21.
ook de retorten werden geleverd door de firma Taylor & Martineau. In 1824 werd
ook in Gent door de firma L. Roelandt & Co. een oliegasfabriek in gebruik genomen.
Deze firma zou nog geen jaar later in handen komen van de Engelse Imperial
Continental Gas Association (ICGA) en in die hoedanigheid een belangrijke rol spelen
in de ontwikkeling van de Nederlandse gasindustrie.
De opzet van de fabriek achter de Hoogduitsche Schouwburg was veel te beperkt
om een rol van enige betekenis te kunnen spelen in de verlichting van Amsterdam.
Voor een werkelijk grootschalige gasverlichting was in de eerste plaats kapitaal
nodig.
In de loop van 1824 en 1825 zocht Warin contact met enige Amsterdamse
notabelen om het kapitaal voor een naamloze vennootschap bijeen te krijgen.
Onder hen was ook de directeur van het Rijksmuseum Cornelis Apostool
(1762-1844), die in april 1824 samen met de Engelsen Greatshead en Hanchett
een octrooi op de bereiding van samengeperst ‘vervoerbaar’ oliegas verkregen had.
In november 1824 richtte deze groep welgestelden de Nederlandsche (Vervoerbaar)
Gaz-Compagnie op die het octrooi van Apostool en de genoemde Engelsen zou
gaan exploiteren in een fabriek aan de Laagte Kadijk. Oktober 1825 verkreeg vrijwel
dezelfde groep initiatiefnemers de koninklijke toestemming tot oprichting van de
Amsterdamsche Pijp-Gaz Compagnie (APGC). Warin werd daarvan de eerste
directeur.
Het aandelenkapitaal van deze onderneming bestond uit maximaal 120 aandelen
van ƒ 1.000,-, maar 22 van deze aandelen werden nimmer geplaatst. De APGC nam
voor bijna ƒ 25.000,- de gasfabriek van Warin achter de Hoogduitsche Schouwburg
22.
over.
Tot 1830 bleef de fabriek bij de Amstelstraat, die in 1826 met een tweede
gazometer werd uitgebreid, in produktie. In de tussentijd zocht Warin naarstig naar
een ander fabrieksterrein waar een veel grotere fabriek kon worden gebouwd. Dit
terrein vond hij aan de Schans vlak bij het Leidseplein. Van daar zou het ‘lopende’
oliegas via een buizenstelsel aan de afnemers worden geleverd. Warin liet de fabriek
zoveel mogelijk door Nederlandse bedrijven bouwen.
Niet alleen omdat hij op dat punt dezelfde staatshuishoudkundige opvattingen
koesterde als Willem I en de Nederlandse regering, maar ook omdat uit calculaties
bleek dat bestellingen in Engeland duurder uitkwamen. In het najaar van 1829 kwam
de fabriek op de Schans gereed.
Tussen 1826 en 1829 steeg het gasgebruik weliswaar gestaag, maar het totale
aantal afnemers bleef al met al uiterst klein. Drie grote afnemers - de Hoogduitsche
Schouwburg, de Tekenacademie en de Stadsdrukkerij - namen in deze periode
ongeveer eenderde van het totale gasverbruik voor hun rekening.
Daarnaast werden in 1826 drie gebouwen van lichtgas voorzien, 17 gebouwen
in 1827, 31 in 1828 en 47 in 1829. Een van de belangrijkste redenen voor die kleine
klantenkring moet in de hoge prijs van het gas worden gezocht. De prijs die de APGC
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vroeg - ongeveer 105 cent per m - was slechts door weinigen op te brengen.
Pogingen die Warin reeds sinds 1825 ondernam om een deel van de Amsterdamse
straatverlichting te mogen verzorgen hadden geen succes, vermoedelijk ook vanwege
de hoge prijs. Warin vroeg van de gemeente ongeveer ƒ 70,- per lantaarn per jaar,
terwijl de aannemer die de verlichting met olielampen verzorgde slechts ƒ 54,- per
licht per jaar vroeg.
Het was daarom voor Warin van groot belang om zijn produktiekosten te verlagen
en dat betekende in de eerste plaats de vervanging van de raapolie door een
goedkopere grondstof. Steenkool kwam vanwege de hierboven geformuleerde
bezwaren niet snel in aanmerking, temeer daar de Amsterdamse overheid bepaald
had (bij een concessieverlening aan Roelandt in 1826) ‘dat alleen gas van raapolie
gestookt (mocht worden), daar het moeilijk is om kalkwater in de (...) stad te
vervoeren en de gevaren om daardoor geïnfecteerd te worden te groot zijn’. Een
werkbaar alternatief diende zich aan in het gebruik van hars als grondstof. Hierop
had de Imperial Continental Gas Association, die wij in de volgende paragraaf nog
uitvoerig zullen tegenkomen in verband met de produktie van steenkoolgas, sedert
1827 een Nederlands octrooi. Roelandt bracht dit nieuwe procédé, dat al vanaf 1827
in zijn fabriek in Gent in gebruik was, onder de aandacht van Johan Warin. Het
gevolg was dat de APGC op 19 februari 1829 met de Engelse maatschappij een
contract sloot waarin werd overeengekomen dat:
1. de ICGA het recht op het gebruik van het harsprocédé aan de APGC afstond.
2. de APGC, per halfjaar ƒ 1,50 zou betalen voor elke 112 Engelse ponden aan
gebruikte hars.
3. de APGC het alleenrecht kreeg in Amsterdam en de ICGA daar geen gasfabriek
zou oprichten.
Dit leek voor het Amsterdamse bedrijf een gunstige overeenkomst maar bleek
uiteindelijk het begin van
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het einde te zijn van de APGC als zelfstandig bedrijf.
De fabriek aan de Schans werd volgens het nieuwe harsprocédé ingericht en de
kostprijs van het gas kon inderdaad van 22 à 23 gulden per 1000 kubieke voet op
16 à 17 gulden gebracht worden. Ook dat bedrag was evenwel nog te hoog om de
concurrentie van kaarsen en olie het hoofd te bieden, zodat de groei van het aantal
23.
afnemers tegenviel. Daarnaast was het mislukken van de onderhandelingen met
de stedelijke overheid over de straatverlichting uiteraard een grote slag. De bouw
van de nieuwe fabriek en de aanleg van een gasleiding van het Leidseplein naar
de Dam vergde het uiterste van de liquide middelen. De bouw van de fabriek door
onervaren Nederlandse aannemers bleek ook in technisch opzicht geen succes. Al
spoedig na de ingebruikneming kwamen enkele gebreken aan het licht. De oven
verzakte waardoor er schade ontstond aan retorten en aan de gasafvoerbuis. Nog
erger was het enorme gasverlies, veroorzaakt door het ondeskundig leggen van de
hoofdbuizen. Herstel van al die fouten kostte geld en bracht de APGC, in combinatie
met de hierboven genoemde kosten en tegenvallers, definitief in de rode cijfers.
Niet-betaalde octrooirechten bedreigden nu de fabriek van Warin. De Engelsen
kregen daardoor contractueel het recht om zelf een gasfabriek in Amsterdam te
exploiteren. Deze dreiging was een krachtig drukmiddel om de macht over de APGC
te verkrijgen. De Engelsen gaven vermoedelijk de voorkeur aan de overname van
de bestaande fabriek boven de start van een eigen bedrijf vanwege de
laatmercantilistische, of kameralistische politiek van koning Willem I. Ook in Gent
hadden ze geopereerd onder de dekmantel van een Nederlandse onderneming
(Roelandt & Co.). In 1832 deed de ICGA het aanbod om de fabriek op de Schans
aan hen te verhuren. Warin wees dat voorstel toen af. De financiële toestand van
de APGC verslechterde echter zo snel, dat de aandeelhouders op 28 november 1833
besloten het aanbod van de Imperial om het bedrijf per 1 januari 1834 voor ƒ 30.000,over te nemen, toch te accepteren. De naam APGC bleef gehandhaafd en Johan
Warin bleef directeur tot zijn dood in 1847. De aandeelhouders zagen slechts 20%
24.
van hun kapitaal terug. Reeds in het eerste jaar na de overname gaf de directie
van de ICGA in Londen Warin de opdracht om een verzoek tot wijziging van de uit
1826 daterende vergunning in te dienen.
Hierdoor kon er voortaan ook gas uit steenkolen worden bereid. Dit verzoek werd
ingewilligd. Kort daarna werd de Amsterdamse fabriek ingericht voor de produktie
3

25.

van steenkolengas, dat geleverd werd tegen een prijs van 35,3 cent per m . Aan
een 11 jaar lange periode waarin ‘lopend’ oliegas geproduceerd werd was een einde
gekomen. Naast de Amsterdamse fabriek hebben er in de eerste helft van de
negentiende eeuw geen fabrieken van ‘lopend’ oliegas in Nederland bestaan. Alleen
na 1850 bestonden er in Gouda, Woerden en, waarschijnlijk, Tilburg gedurende
enige jaren gasfabrieken die uit hars lichtgas bereidden dat via pijpleidingen naar
26.
de gebruiker werd vervoerd.
Het oliegas kon zich langer en krachtiger handhaven in de vorm van ‘vervoerbaar’
gas, dat wil zeggen samengeperst in ‘bussen’ (gasflessen) die bij de afnemers
werden thuisbezorgd. Juist in de beginperiode van de gasverlichting waren er nog
te weinig (potentiële) gebruikers. Ze woonden bovendien te ver uit elkaar om de
aanleg van een pijpleidingnetwerk te rechtvaardigen. Het vervoeren van gas in
bussen bood in dat geval uitkomst. Het eerste octrooi op een toestel om oliegas te
winnen en in bussen te persen werd in 1819 in Engeland verleend aan David Gordon
en William Heard. Het eerste Nederlandse bedrijf dat de methode van Gordon
toepaste en het ‘vervoerbare’ gas aan de man bracht was de hierboven reeds
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genoemde de Nederlandsche Gaz Compagnie (NGC) uit Amsterdam. Greathead en
Hanchett, met wie NGC-oprichter Apostool in 1824 een octrooi nam, waren
medewerkers van Gordons ‘London Portable Gas Company’, die de voor dit gas
27.
meest geschikte lampen (Gordon's Patent Lampen) leverde. Het oprichtingskapitaal
van de NGC bestond uit 140 aandelen van ƒ 1.000,-. De fabriek aan de Laagte Kadijk
ging 1825 in produktie, maar bestond slechts korte tijd. De prijs van ongeveer 1
3

gulden per m was waarschijnlijk een te groot obstakel om voldoende afnemers te
28.
interesseren voor het samengeperste, vervoerbare oliegas.
De invoering van een verbeterde wijze om het gas samen te persen, waarvan het
octrooi in handen van twee Haagse ondernemers berustte, bood geen soulaas.
Wegens de slechte gang van zaken moest al in 1829 worden besloten de
onderneming te liquideren. De gashouder aan de Laagte Kadijk werd naar de fabriek
aan de Schans verplaatst. Het Haagse ‘zusterbedrijf’ (de in 1826 opgerichte ‘NV tot
vervaardiging van zamengeperst oliegas’), dat ook volgens het octrooi van Gordon
en de daarop aangebrachte verbeteringen wilde gaan werken, kwam door gebrek
aan kapitaal niet van de grond. Vergelijkbare fabrieken in Frankrijk kwijnden
29.
eveneens.
Dit was echter niet het einde van de fabricage van ‘vervoerbaar’ oliegas. Met
behulp van een ander technisch procédé, werd het zogenaamde ‘niet-samengeperste’
oliegas vervaardigd. Dat bleek gedurende een aantal jaren rendabel te zijn. De
drijvende kracht achter die fabricagemethode was de Fransman Felix Droinet, die
een belangrijke rol speelde in de oliegasfabricage in ons land. Deze ingenieur uit
Reims exploiteerde sedert 1836 met succes een oliegasfabriek in St. Petersburg.
In 1838 wist Droi-
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net, op naam van zijn agent J.H. Schouten, vergunning te krijgen voor de produktie
van niet-samengeperst draagbaar gas in Den Haag. Het bedrijf liep blijkbaar zo
goed, dat hij enige jaren later een tweede fabriek bouwde. In een door hem
geschreven artikel wees hij op de grote voordelen van zijn produkt. Men betaalde
hem alleen voor de geleverde hoeveelheid gas en was dus niet gebonden aan een
abonnement en ook niet aan een monopolie. Droinet bouwde een heel imperium
op, want hij stichtte ook oliegasfabrieken in Leiden (1840), Utrecht (1841), Delft
(1842) en Amsterdam (1844) en mogelijk in Middelburg. In Leiden en Delft kon
Droinet zijn gas enige jaren ongestoord aan de man brengen, omdat
steenkolengasfabrieken daar pas later ontstonden (Leiden 1846/48, Delft 1855). In
Den Haag, Utrecht en Amsterdam handhaafde Droinet zich ondanks de aanwezigheid
van een concurrerende gasfabriek. Omdat aanvankelijk grote delen van die steden
nog niet via een buizennet werden bereikt, bleven er nog vele fabrieken, winkels
en woningen over waar Droinet zijn gas, dat met paard en wagen werd rondgebracht,
aan kon leveren. Aan het einde van de jaren 1850 evenwel moest Droinet al zijn
30.
Nederlandse fabrieken sluiten.
Voor de gasverlichting werd vanaf dat moment vrijwel alleen nog steenkolengas
gebruikt. De redenen hiervoor zijn reeds voor een deel hierboven ter sprake
gekomen. Hoofdoorzaak vormde de aanleg van de aan de straatverlichting
gekoppelde leidingennetten door de gasmaatschappijen, waardoor grote delen van
de steden door één centrale fabriek konden worden bediend. Het oliegas voerde
vanaf dat moment een directe concurrentiestrijd met het steenkolengas en kon deze
strijd niet winnen. De steenkoolprijzen daalden, de schaal waarop de
steenkolengasfabrieken produceerden werd groter en de prijzen van het steenkoolgas
daalden navenant. Tussen 1840 en 1850 lag de prijs van een kubieke meter koolgas
in de meeste steden tussen de twintig en dertig cent. Nadat de Amsterdamse
3

gasfabriek in 1846 als eerste de prijs tot onder de 20 cent per m had verlaagd,
volgden na 1850 verschillende andere fabrieken dit voorbeeld. In 1860 lag de
gemiddelde prijs van het steenkoolgas in de 20 grootste Nederlandse steden op
3

31.

ongeveer 17 cent per m . Daarnaast lukte het de koolgasfabrieken steeds beter
om het gas te zuiveren, waardoor de verbrandingslucht van het steenkolengas
minder onaangenaam werd. Zo verdween een van de voordelen die het oliegas
boven steenkolengas had.
Niet alleen in Nederland moest de produktie van oliegas worden gestaakt, maar
ook in landen als Frankrijk en Duitsland. In die landen groeide het verbruik van
32.
steenkolengas na 1850 eveneens sterk.

Vervoer van samengeperst oliegas omstreeks 1860.
Het vervoer van oliegas was een uitkomst daar waar gasleidingen onrendabel waren. De
prijs van het gas was echter bijzonder hoog.
Vanaf de fabriek, waar de ijzeren reservoirs gevuld werden, werd het gas met paard en
wagen bij de klanten thuisgebracht. Rubberen slangen zorgden voor de verbinding tussen
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het reservoir van de klant en dat van de verkoper. Het vullen van het reservoir op de wagen
gebeurde met een druk van ca. 10 atmosfeer, dat van de klant met 4 à 5 atmosfeer.

De Imperial Continental Gas Association in Nederland
Zoals in het voorgaande al is vermeld, werd de Imperial Continental Gas Association
in december 1824 in Londen opgericht, met de bedoeling de grote steden van het
continent van steenkolengasverlichting te voorzien. De oprichters, kapitaalkrachtige
en invloedrijke mannen, hadden ervaren welke grote winsten de gasbedrijven in
Engeland konden opleveren en waren ervan overtuigd dat zij, gesteund door grote
beschikbare kapitalen, technische en economische kennis en ervaring in het bouwen
en exploiteren van deze nieuwe industrie, ook op het vasteland winstgevend zaken
konden doen.
Bovendien kon de ICGA beschikken over vakbekwame arbeiders terwijl de Engelse
machine-industrie alles kon leveren voor de fabrieken, het buizennet en zelfs de
verlichtingsarmaturen. Met een gestort kapitaal van £ 2.000.000,- (toen ongeveer
50 miljoen gulden) had de onderneming een formaat dat de omvang van de
Nederlandse gasmaatschappijen verre oversteeg.
Eén van de oprichters van de ICGA en tevens de stuwende kracht in de eerste
jaren, was Sir William Congreve (1772-1828), generaal-majoor in het Engelse leger,
lid van het parlement, stalmeester van koning George III en inspecteur-generaal van
de gasvoorziening in Engeland. Samuel Clegg had hem enthousiast gemaakt voor
de gasverlichting. Congreve's vriendschap met de koning verschafte hem een
gemakkelijk contact met buitenlandse vertegen-
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woordigers. Hij verkreeg aanzienlijke technische en wetenschappelijke kennis door
zijn werkzaamheden in het leger als ‘Controller of the Royal Laboratory’ en
‘Superintendent of Military Machines’.
Deze bekwame en energieke man bereisde, vrijwel onmiddellijk na de oprichting
van de ICGA, vanaf december 1824 tot mei 1825 het continent en bezocht de steden
Gent, Antwerpen, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Hannover, Berlijn, Dresden,
Leipzig, Frankfurt am Main en Weimar. Zijn eerste succes boekte hij op 21 december
1824 toen de onder de Engelse kroon staande regering van Hannover hem een
concessie verleende voor de verlichting van de stad; op 14 januari 1825 werd de
overeenkomst met het stadsbestuur ondertekend.
Op 12 augustus 1825 werden de straatlantaarns voor de eerste keer ontstoken.
Vlak voor en na het bezoek aan Hannover hadden Congreve en zijn medewerkers
ook reeds contacten in de Nederlanden gelegd. Om vaste voet aan de grond te
krijgen in het jonge koninkrijk, wilde Congreve in Gent een agentschap of een
dochteronderneming van de ICGA vestigen. Koning Willem I wees het op 15 februari
1825 te Gent ingediende verzoek om toestemming echter reeds begin maart af,
omdat het nodige kapitaal van wel zes miljoen gulden, dat in Nederland moest
worden verkregen, in Londen zou worden beheerd. Het voorstel van de ICGA was
geheel strijdig met de kameralistische denkbeelden van Willem I. Om die reden
trachtte Willem I steeds zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven bij de aanleg van
nieuwe gasfabrieken te betrekken.

Ontillage van de eerste gasfabriek in Rotterdam eind jaren twintig.
In 1825 verkreeg Louis Roelandt een concessie voor de bouw van een gasfabriek aan de
Zalmhaven te Rotterdam. Pas in de tweede helft van de jaren dertig zou blijken dat Roelandt
al in 1825 zijn rechten had afgestaan aan de ICGA te Londen. De fabriek was vanaf het begin
in Engelse handen geweest en alle werktuigen bleken ingevoerd te zijn, de mercantilistische
politiek van Willem I ten spijt.
De fabriek bezat in de beginjaren onder andere vijf horizontale retorten, zuiveringskisten,
een gasmeter en -houder. Vooral deze laatste toont goed aan op wat voor schaal er in de
beginjaren werd geproduceerd.

Ook om die reden vond hij de activiteiten van een Engelse onderneming in zijn Rijk,
waarvan mocht worden verwacht dat ze hun apparaten uit Engeland zouden laten
overkomen, minder gewenst.
Dit negatieve besluit van Willem I veranderde voor Congreve de situatie in de
Nederlanden geheel.
Om toch in ons land actief te kunnen zijn sloot hij in het voorjaar van 1825 een
overeenkomst met de Gentse firma L. Roelandt & Co., om namens de ICGA in
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33.

Nederland op te treden. Reeds vóór de afwijzing van hun aanvraag door Willem
I hadden Congreve en zijn mededirecteuren Landmann en Daniell op 28 februari
1825 een concessie van het Rotterdamse gemeentebestuur verkregen om buizen
34.
te leggen onder de openbare weg. Net als in Gent, Amsterdam, Den Haag en
Luik, opereerde de ICGA na 1826 ook in Rotterdam doorgaans via haar agent de
firma L. Roelandt & Co..
Op 14 juli 1825 kocht Congreve van J. Hudig een stuk grond aan de
Scheepstimmermanslaan, bij de Zalmhaven in Rotterdam, om daar een
steenkolengasfabriek te bouwen. Het terrein was gunstig aan vaarwater gelegen,
zodat de aanvoer van alle voor de bouw nodige materialen en ook van de steenkolen
uit Engeland heel gemakkelijk was. Ruim twee weken later, op 30 juli, werd de
concessie voor de bouw van de fabriek verleend, op naam van de firma Roelandt
& Co. uit Gent. Volgens deze concessie moesten alle benodigde materialen binnen
het Rijk worden vervaardigd en bovendien mocht de fabriek niet zonder toestemming
van de regering
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worden uitgebreid. In 1835 bereikte de ICGA in Rotterdam een grote doorbraak door
met de gemeente overeen te komen dat een groeiend deel van de straatverlichting
door gaslicht zou worden verzorgd. Het leidingennet werd uitgebreid, de
bouwvergunning voor een derde gazometer werd aangevraagd en in 1836 brandden
in Rotterdam een honderdtal straatlantaarns op gaslicht. Rotterdam was daarmee
de eerste Nederlandse gemeente die het gaslicht voor de openbare verlichting
35.
gebruikte.
Na Rotterdam trachtte de ICGA in Amsterdam de gasvoorziening in handen te
krijgen door geleidelijk aandelen te kopen van de daar gevestigde Amsterdamsche
Pijp-Gaz Compagnie en door, zoals we hebben gezien, via een licentie-overeenkomst
de macht over dat bedrijf uit te oefenen. Per 1 januari 1834 was de overname van
de APGC een feit.
Twee jaar later lukte het de ICGA om een concessie voor een derde fabriek in
Nederland te verwerven; nu voor het eerst onder eigen naam. Deze Haarlemse
gasfabriek werd vooral opgericht om de katoenfabrieken te verlichten die daarheen
met steun van de overheid en de Nederlandsche Handel-Maatschappij uit de
Zuidelijke Nederlanden waren overgebracht. Op aandrang van een voormalig
Engelsman Thomas Wilson, die zijn katoenblekerij en -drukkerij uit Gent naar
Haarlem had verplaatst, stemde Willem I in met de komst van de ICGA naar deze
Hollandse stad. Een poging van de twee andere uit België afkomstige
katoenfabrikanten, Prévinaire en Poelmans, om samen met de directeur van de
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij Gerhardt Moritz Roentgen (1795-1852)
een eigen gasfabriek op te richten mislukte. Vanaf 1 januari 1837 werden ook de
Haarlemse straten en grachten door de ICGA verlicht. Winkels, koffiehuizen en enige
36.
particulieren lieten eveneens gasverlichting installeren.
In het geval van Haarlem was afgeweken van de in 1818 in de werkopdracht aan
Bernardus Koning neergelegde en in 1825 en 1826 opnieuw bekrachtigde beleidslijn
dat de gasindustrie in principe een volledig Nederlandse aangelegenheid zou dienen
te zijn. Dit hing niet samen met een wijziging in het beleid, maar met het feit dat de
regering het belang van de komst van de katoenfabrikant Thomas Wilson nog hoger
inschatte. Willem I en de meeste betrokken ambtenaren en bewindslieden streefden
er nog steeds naar de gasindustrie en de daarmee verbonden bouw- en
toeleveringsbedrijven zoveel mogelijk vrij te houden van buitenlandse invloeden.
Dit streven kon, zoals blijkt uit een aantal opmerkelijke acties van particulieren
tegen de ICGA, rekenen op een breed draagvlak onder de hogere lagen van de
burgerij. Deze acties, die tussen 1835 en 1839 plaatsvonden, geven een uniek
inzicht in de situatie van de Nederlandse gasfabricage in die tijd, in de visie die
overheid en burgerij op de ontwikkeling van die nieuwe lichtbron hadden en in de
belemmeringen die de expansie van de Nederlandse gasindustrie in de weg stonden.
Een belangrijk gangmaker van de acties tegen de ICGA was de reeds genoemde
Gerhardt Moritz Roentgen. Hij vervulde een merkwaardige dubbelrol door naast zijn
directeurschap van de in Rotterdam gevestigde Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij ook adviseur voor werktuigkundige zaken in dienst van de Nederlandse
overheid te zijn. Samen met enige Rotterdammers tekende hij protest aan tegen de
concessie voor de straatverlichting die de gemeente in 1835 aan de ICGA had
gegeven, tegen de uitbreidingen van de fabriek die daarmee samenhingen en tegen
een in 1836 door de ICGA afgekondigde prijsverhoging voor de gaslevering aan
particulieren met 25%. Roentgen en zijn medestanders richtten een vereniging op
met als doel een eigen gasbedrijf te stichten. Deze actie had, wat de prijsverhoging
aangaat, succes. Toen de Engelsen overtuigd waren van de serieuze bedoelingen
van deze vereniging en van het daarin schuilende gevaar voor hun monopoliepositie,
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waren zij bereid de oude prijs tien jaar te handhaven en sloten met de particuliere
3

verbruikers een contract tot 1846 voor de oude prijs van 28 cent per m . De
37.
vereniging werd toen opgeheven.
Het protest tegen de uitbreiding van de Rotterdamse gasfabriek had een ander
gevolg. Koning Willem I gelastte niet alleen een onderzoek naar de door de
omwonenden en anderen naar voren gebrachte gezondheidgevaren, maar liet ook
uitzoeken wie nu eigenlijk de eigenaar was van de Rotterdamse fabriek: de firma
L. Roelandt & Co. uit Gent of de ICGA. Dit laatste onderzoek werd opgedragen aan
de twee werktuigkundige regeringsadviseurs Antoine Lipkens (1782-1847) en ...
Gerhard Moritz Roentgen. Uit hun rapport dat in januari 1837 verscheen, bleek dat
het bedrijf gehandeld had in strijd met de in 1825 verleende vergunning. Niet alleen
waren de meeste materialen uit Engeland aangevoerd, maar de fabriek was ook
zonder toestemming uitgebreid. De Nederlandse industrie had weinig profijt van de
38.
Rotterdamse gasfabriek.
Het rumoer in Rotterdam, de overname van de Amsterdamse fabriek en de
oprichting van de gasfabriek in Haarlem hadden de bekendheid van de ICGA in
Nederland aanmerkelijk verhoogd en maakten velen attent op deze, ongewenst
geachte, toename van de Engelse invloed. In juni 1837 op het jaarlijkse congres
van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid kwamen de
ergernis en bezorgdheid naar buiten. De ICGA liet de grote winsten uit haar drie
Nederlandse fabrieken naar het buitenland verdwijnen, terwijl daar
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nauwelijks bestellingen bij Nederlandse machinebouwers en ijzergieterijen tegenover
stonden. De Maatschappij drong er bij het departement van Binnenlandse Zaken
op aan om het oprichten van Nederlandse gasfabrieken in steden waar nog geen
39.
gasverlichting was aan te moedigen. Bovendien werd er door de Maatschappij
van Nijverheid een onderzoekcommissie ingesteld - bestaande uit William Archibald
Bake, Lambertus Anthony van Meerten en, wederom, Antoine Lipkens - die de
werkzaamheden van de ICGA in Nederland onder de loep nam. In haar rappport van
eind 1837 drong de commissie eropaan dat de regering de Engelse maatschappij
zou dwingen voortaan alle materialen in ons land te kopen, zoals in de concessies
was bepaald; een duidelijk voorbeeld van buiten-parlementaire druk op de
besluitvorming van de regering. In 1838 loofde de Maatschappij bovendien een
gouden medaille en een bedrag van ƒ 500,- uit ‘aan hem, die ... een volledige
beschrijving zal inleveren van de verschillende wijzen, waarop (licht)gas uit
steenkolen, olie, traan, hars, gebruikt zeepwater enz. verkregen kan worden ... (en
40.
die daarbij aanwijst) welke handelwijze in Nederland dient te worden opgevolgd’.
Het gevolg van de rapporten van Roentgen en Lipkens en dat van de commissie
van de Maatschappij van Nijverheid was dat de ICGA - en vooral haar Rotterdamse
fabriek - vanaf eind 1837 onder strenge curatele werd geplaatst. Bij alle uitbreidingen
werd erop toegezien dat de orders in Nederland geplaatst werden. Alleen indien
bepaalde apparatuur niet in Nederland gemaakt kon worden, verleende de afdeling
voor Nationale Nijverheid dispensatie voor een Engelse levering. Zonder succes
was deze maatregel niet. Na 1837 plaatste de ICGA vele orders bij Nederlandse
41.
bedrijven.
Het beleid van Willem I had, zoals uit de acties van Roentgen en de Maatschappij
van Nijverheid blijkt, de steun van vele industriëlen. Toch was niet iedereen in het
regeringskamp het eens met deze protectionistische politiek. Johannes Theodorus
Netscher (1786-1864), als administrateur van de Nationale Nijverheid niet de eerste
de beste, had een genuanceerdere visie. Hij was eroptegen om het de buitenlanders
moeilijk te maken of hen uit te sluiten, omdat de neiging onder Nederlanders om in
deze tak van de nijverheid te investeren gering was. Nederlanders misten bovendien
ervaring met de gasfabricage, wat hun winstkansen verkleinde. Netscher had er
reeds eerder blijk van gegeven een lage dunk te hebben van de in Nederland
aanwezige technische kennis van de gasbereiding en de metaalnijverheid en ervoor
42.
gepleit de activiteiten van buitenlandse gasbedrijven door de vingers te zien.
In de loop van de jaren 1840 kreeg de visie dat een meer liberale houding ten
opzichte van buitenlandse ondernemers voor de Nederlandse industrie uiteindelijk
gunstiger zou zijn dan een protectionistische politiek, steeds meer aanhangers.
Door de vestiging van buitenlandse bedrijven kwam er immers een ‘technology
transfer’ naar Nederland op gang.
Doordat verschillende buitenlanders, zoals de oliegasfabrikant Droinet en de
vanuit Parijs in Den Haag en Groningen opererende Engelsman E.E. Goldsmid, in
Nederland activiteiten konden ontplooien zonder dat de regering hen een strobreed
in de weg legde, werden de maatregelen tegen de ICGA steeds meer tot een onbillijke
uitzondering. Een protest hiertegen van de directeur van de Rotterdamse
ICGA-fabriek, waarbij ook het argument naar voren werd gebracht dat de concurrentie
met de Engelse metaalnijverheid de Nederlandse fabrikanten juist zou stimuleren,
vond in 1845 eindelijk gehoor. Vanaf het begin van 1846 werd de ICGA van de
verplichting ontheven om orders voor apparaten en materialen alleen in Nederland
43.
te plaatsen. Met de vanaf 1818 op dit terrein gevoerde industriepolitiek werd zo
definitief gebroken. Een in 1844 door de Utrechtse gasfabrikant W.H. de Heus aan
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koning Willem II gedaan verzoek om in de toekomst de gasverlichting uitsluitend
44.
door Nederlanders te laten vervaardigen, sorteerde geen effect meer.
De ICGA bleef nog decennia lang en met succes in Nederland actief. De gasfabriek
aan de Schans te Amsterdam groeide uit tot een fabriek die in de jaren 1850 al bijna
300 arbeiders telde en daarmee tien maal zo groot was als de toenmalige
45.
gasfabrieken van steden als Groningen, Utrecht, Schiedam en Dordrecht. Wel
kreeg de ICGA in Amsterdam te maken met concurrentie. In 1846 werd er namelijk
door de suikerraffinadeur C. de Bruyn, in reactie op de hoge gasprijs van 35,3
3

cent/m die de ICGA vroeg, een gasfabriek gebouwd aan de Weteringschans
tegenover de Reguliersgracht. Dit was de Hollandsche Gaz Compagnie, waarvoor
op 15 juni 1846 ondanks zware tegenstand van de zijde van de Engelse fabriek een
concessie was verleend. Ondanks het feit dat de ICGA de gasprijs nog voor het in
3

bedrijf komen van de Hollandsche gasfabriek tot 15 cent per m had laten dalen,
ging het de nieuwe onderneming voorspoedig. Gedurende vele jaren kon een hoog
dividend worden uitgekeerd, zodat het bedrijf de bijnaam ‘Effectenfabriek’ kreeg.
In 1840 besloot de Amsterdamse gemeenteraad om een proef te nemen met gas
voor straatverlichting voor de duur van vijfjaren. Er werden 150 gaslantaarns
geplaatst op de Prinsengracht, de Amstel en de Kloveniersburgwal. Na afloop van
deze proefperiode besloot de raad op 9 juli 1845 de hele stad met gas te verlichten.
Op 1 september 1847 kreeg niet de Hollandsche gasfabriek - die ook op het
contract had geaasd -
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maar de APGC een twintigjarig contract voor de openbare verlichting met ca. 1700
gaslantaarns en nog 50 olielantaarns voor de buitenwijken. Het aantal lantaarns
nam al spoedig toe. In 1851 brandden er 1843 gaslichten in de stad en 185
olielampen in de buitenwijken. De Hollandsche gasfabriek leverde aan particulieren
en aan grote gebouwen, maar niet aan de gemeente voor de openbare verlichting.
Toch was ook dit bedrijf een bloeiende onderneming, met weldra meer dan 200
46.
arbeiders.
Enige jaren na Amsterdam kwam ook in Rotterdam een einde aan het plaatselijke
monopolie van de ICGA. De gebroeders Van Limburgh, aannemers te Rotterdam en
Kralingen, de reder en kolenhandelaar Verbeek van de Sande uit Dordrecht, de
Leidse ijzerwarenfabrikant van Schretlen en een groep aannemers en financiers uit
de Alblasserwaard richtten in 1852 een gasfabriek op aan de Oostzeedijk te
Kralingen, net over de gemeentegrens van Rotterdam. Aangezien vele Rotterdamse
3

3

burgers de gasprijs van de ICGA, die met 28 cent per m immers 13 cent per m
boven de Amsterdamse prijzen lag, veel te hoog vonden, rekenden de oprichters
van het nieuwe bedrijf erop onder deze ontevredenen een willige markt voor hun
gas te vinden. De Nieuwe Rotterdamsche Gazfabriek (NRG) leverde op 26 november
3

1852 het eerste gas tegen een prijs van 14 cent per m . De ICGA reageerde
3

onmiddellijk met een prijsverlaging tot 12,5 cent per m en meldde de Rotterdamse
burgers altijd lagere prijzen te zullen rekenen dan de NRG. Een gevecht op leven
en dood tussen beide bedrijven bleef echter uit. De NRG handhaafde de prijs op
3

14 cent per m en kreeg in de door haar bestreken stadsdelen toch voldoende
abonnees om winstgevend te kunnen draaien. Het ging het nieuwe bedrijf, sinds
1858 onder de bekwame leiding van Dr. Th. van Doesburgh, zeer voor de wind.
Binnen enkele jaren moesten er een paar gashouders worden bijgebouwd en het
kapitaal van ƒ 300.000,- moest in 1867 tot ƒ 812.000,-worden verhoogd. De NRG
werd een geduchte concurrent van de ICGA, die de fabriek aan de Zalmhaven ook
regelmatig uitbreidde. Aanvankelijk leverde de NRG alleen gas aan fabrieken, winkels
en woningen en bleef de straatverlichting, ook na het aflopen van het twintigjarig
contract met de ICGA (1861), in handen van de Engelse fabriek. Vanaf 1861 was de
NRG de exclusieve leverancier van gas voor de verlichting van gemeentegebouwen.
De gemeente Rotterdam koos er zo voor om de concurrentie tussen de beide
maatschappijen - en daarmee lage prijzen - in stand te houden en leverde zich niet
47.
uit aan één maatschappij.
De ICGA heeft behalve in Rotterdam, Amsterdam en Haarlem ook gasfabrieken
in Vlissingen en Delfshaven geëxploiteerd. Het gasbedrijf in Vlissingen

Karakteristiek voor een gasfabriek zijn de ronde gashouders of gazometers, links op de
afbeelding. Ook zijn de pijpcondensors, geplaatst tegen het middelste gebouw, zichtbaar.
Onvrede met de gasprijs van de ICGA was ook in Rotterdam een reden voor de oprichting
van een tweede gasfabriek. In 1852 ging de Nieuwe Rotterdamsche Gaz-fabriek van start
aan de Oostzeedijk te Kralingen.
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was in 1861 opgericht als een gemeentelijk gasbedrijf. Eindjaren zeventig waren
de bedrijfsresultaten echter zo slecht, dat de gemeenteraad op 5 juni 1880 besloot
om de hele onderneming te verkopen aan de ICGA voor ƒ 150.000,-. Die kreeg een
concessie voor 25 jaar, dus tot 1 juli 1905.
In Rotterdam, Amsterdam en Haarlem gebeurde in zekere zin het omgekeerde.
De ICGA-fabrieken in die gemeenten werden alle door de gemeente gekocht, of
moesten sluiten bij het aflopen van de concessies. Dat laatste gebeurde te
Rotterdam, waar de gemeente in 1883 de NRG had aangekocht en deze fabriek
48.
voortzette als een gemeentelijk bedrijf. In Amsterdam discussieerde de
gemeenteraad vanaf april 1895 over het beëindigen van de concessie van de ICGA.
In 1898 nam de stad de twee fabrieken over die de Engelse maatschappij daar
sinds 1885/87 had. Dit zal zeker ook in Haarlem hebben bijgedragen tot een wijziging
van de houding van de raad ten opzichte van de ICGA. Deze trachtte een ongunstige
beslissing te voorkomen door in 1896 voor te stellen de concessievoorwaarden te
veranderen ten gunste van de gemeente en bovendien de toezegging te geven dat
er een nieuwe, moderne gasfabriek zou worden gebouwd, indien de concessie werd
verlengd. Dit mocht echter niet baten. Op 5 december 1900 besloot de gemeenteraad
tot de oprichting van de ‘gemeentelijke lichtfabrieken’ en verleende tevens een
krediet van ca. 3½ miljoen gulden voor een nieuw gasbedrijf en een elektrische
centrale. Op 31 december 1902 om 12 uur 's nachts werd de hoofdafsluiter van de
49.
gasfabriek geopend en stroomde het gas in het leidingnet.
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Tabel 7.1: de Nederlandse gasindustrie, 1823-1850
fabrieken
opgericht

fabrieken per 31
december

1823

olie bus olie pijp steenkooltotaal
pijp
1
1

olie bus olie pijpsteenkooltotaal
pijp
1
1

1824

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1826

1

1

1

3

1827

1

1

1

3

1828

1

1

1

3

1829

1

1

2

1830

1

1

2

1831

1

1

2

1832

1

1

2

1833

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

1

3

4

1

3

4

1

2

3

5

2

3

4

7

Jaar

1825

1

1834

1

1

1

1

1835
1836

1

1

1837
1838

1

1

1839

2

1840

1

1841

1

1842

1

1

4

4

8

1843

2

2

6

4

10

1844

3

1

3

6

8

7

15

1845

1

1

8

8

16

1846

3

3

8

11

19

8

11

19

1847
1
1
2
2
2

2

2

2

de gasfabriek te Amsterdam schakelde toen van oliegas op steenkoolgas over.
de gasfabriek te Amsterdam schakelde toen van oliegas op steenkoolgas over.
inclusief de verplaatsing van de gasfabriek van Hallo van Den Haag naar Amsterdam (het
totaal is daarom met 2 i.p.v. met 3 verhoogd).
inclusief de verplaatsing van de gasfabriek van Hallo van Den Haag naar Amsterdam (het
totaal is daarom met 2 i.p.v. met 3 verhoogd).
inclusief de verplaatsing van de gasfabriek van Hallo van Den Haag naar Amsterdam (het
totaal is daarom met 2 i.p.v. met 3 verhoogd).
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1848

7

11

18

1849

7

11

18

6

12

18

1850

1

1

Toelichting: Gasfabrieken die uitsluitend voor de verlichting van één fabriek of
gebouw bestemd waren zijn niet opgenomen.
De gasfabrieken in de tabel zijn zoveel mogelijk geordend op het jaartal van de
concessie-verlening, c.q. de start van de bouw van de fabriek. De start van de
gaslevering vond soms 1 à 2 jaar later plaats.
olie bus = ‘draagbaar’ of ‘vervoerbaar’ oliegas (in bussen).
olie pijp = ‘lopend’ oliegas.
steenkool pijp = ‘lopend’ steenkoolgas.

Bron: MacLean, Geschiedenis der gasverlichting in Nederland, en de in de
literatuurlijst genoemde publikaties van A. Stolp.

De definitieve doorbraak
Tot in de jaren 1840 was er in Europa, afgezien van Engeland, geen sprake van
een grote verbreiding van het gaslicht. De vorige paragraaf heeft die stelling voor
Nederland duidelijk geïllustreerd. In 1837 - het jaar waarin de Nederlandsche
Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid zich zorgen maakte over de vaderlandse
gasverlichting - waren er slechts drie (grotere) gasfabrieken in Nederland, alle
eigendom van de ICGA. Niet lang daarna veranderde deze situatie geheel. Droinet
stichtte oliegasfabrieken in Den Haag (1838), Leiden (1840), Utrecht (1841), Delft
(1842) en in enige andere steden. F.J.

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

121
Hallo volgde in 1843 met een fabriek van draagbaar ‘vloeibaar’ gas. Steden als
Utrecht (1841), Arnhem (1844), Den Haag (1844), Leeuwarden (1844), Zwolle (1845)
en Leiden (1846) verleenden concessies voor de oprichting van
steenkolengasfabrieken.
Hierdoor steeg het aantal in bedrijf of in aanbouw zijnde gasfabrieken binnen tien
jaar tot 19. Tabel 7.1 geeft een overzicht van deze oprichtingsgolf en vat de gegevens
uit de voorgaande paragraaf tabellarisch samen.
Tussen 1850 en 1870 zette de groei van het aantal gasfabrieken in een verhoogd
tempo door. Nadat in Leiden rond 1847 de eerste gemeentelijke gasfabriek van
Nederland gebouwd was, gingen ook de gemeenten steeds vaker zelf over tot de
bouw van een gasfabriek. Vroege voorbeelden hiervan zijn de gemeentelijke
fabrieken in Groningen (1854), Delft (1855), Schiedam (1856), Zierikzee (1856),
Deventer (1858) en Breda (1858).

Tabel 7.2: aantal oprichtingen van gemeentelijke en particuliere
gasbedrijven tussen 1851 en 1880
Periode
1851 t/m 1855

Gemeentelijk
2

Particulier
11

Totaal
13

1856 t/m 1860

6

30

36

1861 t/m 1865

6

21

27

1866 t/m 1870

2

16

18

1871 t/m 1875

-

1

1

1876 t/m 1880

-

3

3

Bron: Kooij, ‘De gasvoorziening in Nederland rond 1880’, in: Gas, juni 1980, 269.
In Duitsland maakte de gasindustrie in dezelfde periode eveneens een
stormachtige ontwikkeling door. In 1850 waren er 27 gasfabrieken in alle Duitse
staten tezamen. Tussen 1851 en 1855 nam dit aantal toe met 39, maar gedurende
de daaropvolgende vijfjaren werden er 127 gasfabrieken gebouwd. In 1863 waren
er in Duitsland ongeveer 330 steenkolengasfabrieken in bedrijf, en ook nog een
50.
twintigtal houtgasfabrieken.

De oorzaken van de groei
Voor de snelle opmars van de lichtgasfabricage na 1840 zijn verscheidene factoren
verantwoordelijk.
Uit de oprichtingsgeschiedenissen van de gasfabrieken in de jaren 1840 komen
twee zaken prominent naar voren: het besluit van verschillende steden om de
straatverlichting met olielantaarns (réverbères) door gaslicht te vervangen en de
intensieve bewerking van de markt door met name buitenlanders, die hun
gasfabrieken aan gemeenten trachtten te slijten. Achterliggende factoren zijn in de
eerste plaats de daling van de gasprijzen door een verbeterde fabricagetechniek,
51.
schaalvergroting en dalende steenkoolprijzen ; ten tweede de verbeterde zuivering
van het lichtgas; ten derde het veranderende Nederlandse en Engelse
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overheidsbeleid ten aanzien van de import en export van machines en ijzerwaren
en tenslotte de concurrentieverhoudingen in de Engelse gasindustrie, die
waarschijnlijk de oversteek van vele Engelse gasingenieurs naar het continent
veroorzaakten.
Voor de opkomst van de gasindustrie was het cruciaal dat verscheidene
gemeenteraden na 1840 besloten om hun straten voortaan met gaslampen te
verlichten. Tot die tijd was het gaslicht vrijwel uitsluitend gebruikt voor de verlichting
van schouwburgen, fabrieken, cafés en winkels. Zoals Van den Noort heeft
geanalyseerd namen de gemeenten in de gasvoorziening een sleutelpositie in.
Weliswaar moest de toestemming tot de bouw van een gasfabriek op basis van
het ‘hinderwetbesluit’ van 1824 door het Rijk worden afgegeven, maar het verlenen
van concessies voor het openbreken van de openbare weg om de pijpen te kunnen
aanleggen lag in handen van de gemeente. Daarnaast was de gemeente als de
eigenaar van openbare gebouwen en als opdrachtgever voor de straatverlichting
52.
een belangrijke marktpartij. Gasfabrikanten deden dan ook hun uiterste best om
gemeenten over te halen het gaslicht voor de openbare verlichting te gaan gebruiken.
Met een contract voor straatverlichting kregen de gasfabrikanten een gegarandeerde
afzet en daarmee een stevige basis voor hun investeringen in de fabriek en het
leidingennet.
Op dit leidingennet waren uiteraard ook particuliere afnemers aangesloten, zodat
in één klap via het gemeentelijke contract een grote markt in het vizier kwam. De
gemeenten zaten door deze sleutelpositie veelal op rozen. Er zijn verscheidene
gevallen bekend van ondernemers die hun gas onder de kostprijs aan de gemeente
leverden om zo een concessie voor een gasfabriek, of een verlenging daarvan, in
de wacht te slepen. Een hoge gasprijs voor particulieren moest de zo ontstane
53.
verliezen compenseren.
Straatverlichting met gaslicht betekende dan ook meer dan alleen de toevoeging
van een nieuwe gebruiksmogelijkheid: het vergrootte het gasgebruik op alle fronten.
Méér fabrieken, schouwburgen, winkels en dergelijke werden nu aangesloten en dankzij de verbeterde zuivering - ook steeds meer particuliere woningen. Latere
prijsdalingen zorgden vervolgens voor een steeds grotere afzetmarkt.
Uit het feit dat de start van de straatverlichting met gaslicht een sleutelrol vervulde
in de ontwikkeling
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De fabricage van steenkolengas omstreeks 1860.
Steenkolengas werd verkregen door zogenaamde ‘droge destillatie’ van steenkolen, dat is
de verhitting zonder toetreding van lucht. William Murdoch deed dit omstreeks 1808 al in
gasdicht gesloten gietijzeren vaten of retorten. Nog tientallen jaren daarna bleven dergelijke
retorten in deze vorm in gebruik, ook toen ze van aardewerk in plaats van gietijzer werden
vervaardigd. Wel waren de retorten omstreeks 1860 twee tot twee-en-een-halve meter langer
dan die van Murdoch.
De retort was aan de achterzijde gesloten. Aan de voorzijde was een gietijzeren mondstuk
met deksel en gasafvoer aangebracht. Door dit mondstuk werd de retort gevuld met
steenkolen en, na het ontgassingsproces, ook weer geleegd. Het vrijgekomen ruwe, hete
gas werd door een opening aan de bovenzijde van het mondstuk en via een verticale pijp,
de klimpijp, afgevoerd naar een boven de oven gelegen en gedeeltelijk met water gevulde
bak, de ‘hydraulic main’ of ‘main’ genoemd. Het water in deze buis werkte als een waterslot
en voorkwam dat het gas terug kon stromen naar een niet in gebruik zijnde retort.
Na beëindiging van het destillatieproces, dat afhankelijk van de soort steenkolen die werden
gebruikt vier tot zes uren duurde, werd het residu uit de retort verwijderd, waarna deze
opnieuw werd gevuld voor de volgende charge. Dit residu, de ontgaste steenkool, heet
cokes.
Afhankelijk van de grootte van de gasfabriek werden twee tot twaalf retorten in een oven,
de retortoven, ingemetseld. Dat werd zo gedaan dat iedere retort maximaal werd verhit door
het ovenvuur. Dit vuur werd gestookt met een gedeelte van de cokes die na de ontgassing
als residu was overgebleven. Vaak werd hier wat teer aan toegevoegd.
Het ruwe gas in de main had een zeer hoge temperatuur en was bovendien sterk
verontreinigd. Wanneer dit hete gas in het leidingnet zou worden toegelaten, zouden stoffen,
als teer en naftaline, door afkoeling vloeibaar of vast worden, met verstoppingen als gevolg.
Deze verontreinigingen maakten het gas bovendien ongeschikt voor de verbranding in de
lampen. Daarom werd al van het begin van de gasfabricage geprobeerd het gas te koelen
en te reinigen.
Omstreeks 1860 werd hiervoor vaak de eenvoudige, met lucht gekoelde pijpenkoeler of
pijpcondensor gebruikt. Deze bestond uit een rij verticale pijpen waar het gas door stroomde.
Aan de bovenzijde waren de pijpen door bochtstukken met elkaar verbonden, terwijl ze aan
de onderzijde op een rechthoekige bak rustten. Door een paar schotten in deze bak werd
het gas gedwongen door alle pijpen te stromen. De teer, een bruinzwarte dik-vloeibare stof,
condenseerde en vloeide omlaag in de onderste bak. Vervolgens tapte men de teer af en
sloeg deze op in houten teerkuipen.
Soms werd er na bovengenoemde pijpcondensor nog een reinigings-condensatieapparaat
geplaatst, de zogenaamde scrubber. Dit was een cilindrischc of rechthoekige gesloten bak,
gevuld met cokes die voortdurend nat werd gehouden. Het gas, dat onderin werd toegevoerd,
koelde nog meer af en de nog aanwezige teer condenseerde en vloeide omlaag. Het water
nam bovendien een groot gedeelte van de ammoniak en de zwavelwaterstof op.
Vervolgens stroomde het gas door de zuiverkisten, die waren gevuld met kalk, ijzeraarde
of Lamingse massa om de in het gas aanwezige verontreinigingen, voornamelijk
zwavelverbindingen, af te scheiden.
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Een gasfabriek had minimaal drie zuiverkisten nodig om ononderbroken te kunnen werken.
Een was gevuld met vers zuiveringsmateriaal, de tweede met enigszins gebruikt materiaal,
terwijl de derde zuiverkist werd schoongemaakt en voorzien van een nieuwe lading. Om de
gasstroom naar de gewenste zuiverkist of zuiverkisten te leiden en tegelijkertijd de gasaanvoer
naar de schoon te maken kist af te sluiten, gebruikte men een zeer vernuftige
meerwegafsluiter - nog een vinding van Samuel Clegg sr. - die wisselkraan of tamboer werd
genoemd.
Het zo gereinigde gas kon nu naar de opslagtank of gashouder worden geleid, maar vlak
voor de invoer in deze gashouder werd de hoeveelheid geproduceerd gas gemeten door
de stations- of fabrieksmeter. Meting was onder meer noodzakelijk om na te gaan hoeveel
gas er na de meter verloren ging door lekkages.
Omdat de produktic van gas een regelmatig proces was en de gasafname onregelmatig
verliep - een hoog verbruik in de avond en nacht en geen of laag verbruik overdag - moest
het gas worden opgeslagen in een buffervat van voldoende afmeting. Zo'n buffervat,
gazometer, of gashouder bestond uit een met water gevulde kuip en daarin een klok, die
zich op en neer kon bewegen in die kuip.
Voor de aan- en afvoer van gas waren in de gashouder twee buizen aangebracht. Het water
in de kuip vormde een waterslot. Als meer gas werd geproduceerd dan er werd afgenomen,
steeg de klok en als de afname groter was dan de produktie, daalde de klok.
Bij kleine diameters was de kuip van gietijzer maar bij grotere afmetingen van metselwerk.
De klok was samengesteld uit ijzeren platen, die zo goed mogelijk gasdicht aan elkaar waren
geklonken.
Inwendig was een ijzerconstructie aangebracht om het dak te ondersteunen. De klok moest
natuurlijk zuiver verticaal bewegen.
Daarom waren aan de buitenzijde van de klok, onder en boven, enkele rollen bevestigd die
over verticale rails liepen. Deze rails waren gemonteerd op hoge verticale ijzerconstructies,
de leizuilen.
Voor een goed brandende vlam was een gasdruk van ca. veertig milimeter waterkolom
gewenst. Een gasdrukregelaar, geplaatst in de gasafvoerleiding onmiddellijk na de gashouder,
zorgde ervoor dat deze druk gehandhaafd bleef.
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Tabel 7.3: het begin van de straatverlichting met gaslicht in Nederland
Plaats
Rotterdam

Jaar
1835

Haarlem

1836/37

Utrecht

1842

's-Gravenhage

1844

Leeuwarden

1845

Leiden

1846/48

Amsterdam

1847 (proef 1840)

van de Nederlandse gasindustrie mag niet worden afgeleid dat de gemeentelijke
besturen de belangrijkste drijvende kracht achter de introductie van deze nieuwe
lichtbron waren. Integendeel, de geschiedenis van de straatverlichting in steden als
Den Haag en Amsterdam laat zien dat gemeenten de aandrang van de zijde van
54.
ondernemers en de nationale overheid soms jarenlang hebben weerstaan.
Eerst omstreeks 1860 werd de opvatting algemeen dat iedere zichzelf
respecterende stad straatlantaarns hoorde te hebben en een gasfabriek. Gemeenten
poogden ondernemers te interesseren voor de oprichting of de bouw van een
55.
gasfabriek. Dit vormde een groot contrast met de situatie van twintig jaar daarvoor.
In de jaren 1840 ging het initiatief tot de bouw van een gasfabriek vrijwel nooit van
de gemeente uit. In de meeste gevallen namen de ondernemers en de gasingenieurs
het voortouw. Zij bestookten de gemeenten met concessie-aanvragen en al dan
niet lucratieve aanbiedingen om straatverlichting te verzorgen. De meesten onder
hen waren buitenlanders, zoals de Fransman Droinet, de vanuit Parijs opererende
Engelse ‘Compagnie d'éclairage au gaz des Pays-Bas, Goldsmid et compagnie’ en
de alom tegenwoordige gasingenieur John Bryan. Ook waren enige Nederlanders
actief. Bijvoorbeeld de Utrechtse koperwarenfabrikant W.H. de Heus die fabrieken
in Utrecht en Arnhem exploiteerde en F.J. Hallo die vanuit zijn fabriek in Amsterdam
56.
verscheidene plaatsen van ‘vloeibaar’ gas voorzag.
Eerst na het midden van de eeuw, toen de Gemeentewet van 1851 de gemeenten
ruimere bevoegdheden gaf, kwam het vaker voor dat het initiatief tot de oprichting
57.
van een gasfabriek van de gemeente zelf uitging.
Voor de in Nederland opererende buitenlandse ondernemers en ingenieurs was
het uiteraard van een groot belang dat de Nederlandse overheid zich steeds soepeler
ging opstellen in het verlenen van concessies aan buitenlanders. Droinet had in
1838 een voet tussen de deur gekregen door, net als de ICGA, een compagnieschap
met een Nederlander aan te gaan, de Hagenaar J.H. Schouten. Goldsmid pastte
aanvankelijk dezelfde strategie toe door zijn aanvraag voor een steenkoolgasfabriek
in Den Haag in 1843/44 via de Nederlander Van Oven te spelen.
Toen in 1844 zijn Engelse achtergrond onderwerp van publieke discussie werd
en dit niet tot een intrekking van de concessie leidde, luidde dat het einde in van
het Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van buitenlandse kennis en buitenlands
kapitaal. Een ingenieur als John Bryan kon zich voortaan vrijelijk op de Nederlandse
gasmarkt bewegen. Materialen en machines konden zonder problemen daar besteld
worden waar ze het best en/of het goedkoopst waren. Eerst was dat doorgaans in
Engeland, later ook wel in Duitsland, terwijl ook sommige Nederlandse bedrijven
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een rol speelden. Het veranderende overheidsbeleid was daarom een factor die de
groei van de Nederlandse gasindustrie in een niet onbelangrijke mate bevorderd
heeft. In hoeverre ook de beslissing in 1843 van de Engelse overheid om het verbod
op de uitvoer van machines op te heffen een rol heeft gespeeld is, anders dan in
het geval van de textielindustrie, op basis van Nederlandse bronnen moeilijk vast
te stellen. Zeker is dat de ICGA ook vóór 1843 materialen, gazometers en mogelijk
ook machines uit Engeland invoerde.
Dat de groei van het aantal gasfabrieken in de jaren 1840 primair als een
‘technology push’, of beter een ‘entrepreneurial push’, gezien moet worden, wil niet
zeggen dat de vraagzijde geheel onbelangrijk was. Het was immers aan de
gemeenten om de concessie-aanvragen al dan niet te honoreren. In een aantal
gevallen is er over de gemeentelijke besluitvormingsprocessen het een en ander
bekend. Daaruit blijkt dat het steeds ging om de invoering van het gaslicht in plaats
van de reeds functionerende straatverlichting met olielampen. Aan de vraagzijde
ging het dus niet om ‘de strijd van het licht tegen de duisternis’, met het oog bijvoorbeeld - op de veiligheid van de burgers. Die ‘strijd’ was in hoofdzaak reeds
eerder gestreden, hoewel de daarbij behorende argumentatie uiteraard ook
omstreeks 1850 nog kon worden gehoord.
De discussies in de gemeenteraden gingen voornamelijk over de kosten van de
twee alternatieven: olie of gas. Dat het gaslicht vele voordelen had boven het olielicht,
zowel wat de lichtkwaliteit als het bedieningsgemak betreft, was na 1840 nauwelijks
meer een punt van discussie. Dit blijkt vooral uit het feit dat sommige gemeenten
de invoering van het gaslicht serieus overwogen, hoewel uit berekeningen bleek
dat de gasverlichting nog steeds duurder was dan het gebruik van olielampen. Als
dan uit herberekeningen bleek dat het kostenverschil zeer gering was of dat wanneer men, zoals in Den Haag, in de berekeningen rekening hield met de grotere
lichtsterkte van de gasvlam - het gaslicht
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In 1878 werden er nieuwe pijpcondensors geplaatst bij de Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek
aan de Oostzeedijk. De fabriek bestond toen bijna een kwart eeuw en werd in 1884 door de
gemeente overgenomen.

toch goedkoper dan de olielampen bleek te zijn, stond in zulke gemeenten niets de
58.
invoering van de gasverlichting meer in de weg. Toen de kosten van de
straatverlichting met gaslicht na 1850, mede door de toen hoge olieprijzen nog
verder onder die van de olieverlichting kwamen te liggen, schakelden de Nederlandse
steden over op de gasverlichting. De gasprijzen voor particulieren daalden van
3

3

gemiddeld 32 cent per m in 1840 (Amsterdam 35,3 cent per m , Rotterdam 28 cent
3

3

3

per m ), via 21 cent per m in 1850 (Amsterdam (2 fabrieken) 15 cent per m ,
3

3

3

Rotterdam 28 cent per m , Den Haag 24,5 cent per m , Utrecht 25 cent per m ,
3

3

Leiden 20 cent per m ), naar ongeveer 17 cent per m in 1860. In 1870 was de
3

gemiddelde gasprijs voor particulieren nog maar 13 cent per m en in 1880 ongeveer
3

59.

10 cent per m .
Wanneer we de opkomst van de gasverlichting door de bril van de
prijsgeschiedenis bezien kan men de periode 1840-1850 karakteriseren als de jaren
waarin de kosten van de straatverlichting door olielampen en die door het gaslicht
elkaar min of meer in evenwicht hielden. Bijkomende factoren konden uiteindelijk
een doorslaggevende rol in de gemeentelijke besluitvorming spelen. Te denken valt
aan de loonkosten van de lantaarnopstekers, de met de transportinfrastructuur
samenhangende plaatselijke steenkoolprijzen, de wijze waarop men de lichtsterkte
van de twee concurrerende lichtbronnen in de beschouwingen meenam, en de
omvang van de stad. Schaaleffecten hadden een belangrijke invloed op de kostprijs
van gas. Grote gasfabrieken konden over het algemeen goedkoper leveren dan
kleinere, zodat ook om die reden - los van het culturele, politieke en economische
klimaat dat de grote steden reeds van de kleinere onderscheidde - de grootste
60.
steden bij de invoering van de gasverlichting voorop liepen. Vóór 1847 namen
vrijwel alle Nederlandse steden met meer dan 15.000 inwoners het besluit om hun
straten door gaslantaarns te verlichten, of honoreerden ze verzoeken tot de oprichting
van een oliegas- of steenkolengasfabriek. In vestingssteden als Groningen,
Maastricht, 's Hertogenbosch, Nijmegen, Deventer en Breda hield het Rijk de aanleg
van de openbare gasverlichting en de bouw van steenkolengasfabrieken echter tot
het einde van de jaren 1840 tegen, zodat het gaslicht in die steden feitelijk pas na
1850 werd ingevoerd.
Ook de aanleg van de spoorwegen en kanalen bevorderde de bouw van
gasfabrieken. De aanvoer van de grote hoeveelheden steenkool vereiste een nieuwe
manier van vervoer, het massavervoer, dat alleen door schepen of spoorwegen kon
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worden uitgevoerd. Door het gebruik van stoomsleepboten en stoomvrachtschepen
in de tweede helft van de eeuw werd het vervoer over water betrouwbaarder en
regelmatiger, hetgeen voor gasfabrieken noodzakelijk is.
Het bijprodukt cokes, de ontgaste steenkool uit de retorten, was zeer gewild als
huisbrandstof en vaak in de directe omgeving van de gasfabriek af te zetten. Cokes
en bries werden bovendien verstookt onder de retorten. De bijprodukten teer en
ammoniakwater hadden aanvankelijk vrijwel geen waarde; integendeel zij
veroorzaakten een grote overlast voor de fabrikant, die niet wist wat hij ermee moest
doen. De teer werd soms verbrand onder de retorten, maar als de voorraden te
groot waren, liet men de teer, en het ammoniakwater, in kanalen of sloten weglopen,
waardoor het water en de bodem sterk werden vervuild.
Toen omstreeks 1860 ontdekt werd dat door destillatie van koolteer vele
waardevolle chemicaliën te verkrijgen waren, die als grondstof konden dienen voor
de chemische- en de kleurstoffenindustrie, stegen de teerprijzen aanzienlijk en werd
teer van een lastig afvalprodukt een nuttig bijprodukt. Het ammoniakwater kon tot
grondstof dienen voor de kunstmestfabricage, maar de prijs daarvan lag veelal te
laag om een transport over grote afstanden te rechtvaardigen. Alleen als het
ammoniakwater in de nabijheid van de gasfabriek verwerkt kon worden, kon er geld
op worden verdiend. De verkoop van de bijprodukten verbeterde de exploitatie van
de gasfabrieken en droeg er toe bij dat gemeenten of particulieren sneller de stap
61.
durfden te wagen een gasfabriek op te zetten. De sombere tijden waren voorbij.
Tot het midden van de eeuw werd steenkolengas gebruikt voor straatverlichting,
het verlichten van
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grote fabrieksruimten en van andere grote gebouwen. Voor de toepassing in kleine
ruimten en in woningen was steenkolengaslicht aanvankelijk om verschillende
redenen, minder geschikt. Ten eerste maakten de aansluitkosten en de aanschaf
van nieuwe gaslampen het weinig economisch om in kleine gebouwen het bestaande
kaars- of lamplicht door gaslicht te vervangen. Voor grootverbruikers lag dit anders.
Zij profiteerden ook meer van het grotere bedieningsgemak dat het gaslicht had.
Pas toen in de loop van de negentiende eeuw de gasprijzen steeds verder daalden,
werd het rendabel om ook kleine ruimten en woningen van gaslicht te voorzien. Ten
tweede had het gaslicht - totdat hierin na 1860 een aantal technische verbeteringen
werden aangebracht - de lastige eigenschap dat het bij verbranding veel warmte
gaf. In kleine, soms slecht geventileerde ruimten konden haast tropische
temperaturen heersen. In grotere ruimten met hoge plafonds, zoals in schouwburgen
en fabriekshallen, speelde dit nadeel van de gasverlichting uiteraard een veel
62.
geringere rol. De rol die ventilatie speelde was ook van invloed op een derde
nadeel van het gaslicht dat zich ook vooral in kleine ruimten deed gelden: de
gebrekkige zuiverheid die het lichtgas gedurende de eerste decennia had. Ondanks
de belangrijke verbeteringen die Clegg in de gaszuivering had aangebracht, bevatte
het steenkolengas in de eerste helft van de negentiende eeuw doorgaans aanzienlijke
hoeveelheden zwavel- en stikstofverbindingen. Deze verbindingen gaven, naast de
teerdelen die soms met de gasstroom werden meegevoerd, aan het onverbrande
lichtgas een onaagename reuk (bijvoorbeeld zwavelwatersof, dat een geur van rotte
eieren had). De verbranding van het gas zorgde er ook voor dat deze stoffen omgezet
werden in gassen (zwavel- en stikstofoxyden) die schadelijk waren voor zowel de
gezondheid als voor verschillende gebruiksvoorwerpen. Koper, zilver, textiel,
schilderijen, boeken en nog vele andere stoffen werden aangetast. De
zwavelwaterstof veroorzaakte ook benauwdheid en hoofdpijn. Juist de Engelse
steenkolen, die ook in de Nederlandse gasfabrieken werden gebruikt, bevatten veel
zwavel en het daaruit gefabriceerde gas dus ook veel zwavelwaterstof. Deze
bezwaren waren blijkbaar zo groot, dat in 1833 in een Engels technisch tijdschrift
werd geopperd de lampen buiten de ramen te hangen en het licht door middel van
63.
reflectoren naar binnen te laten schijnen. Alleen als de ruimte, een woonkamer
bijvoorbeeld, heel goed werd geventileerd, kon ze zonder bezwaar door koolgas
worden verlicht. Pas toen men er tegen het midden van de eeuw in slaagde de
gasreiniging sterk te verbeteren, onder andere door het gebruik van ijzeroxyde
(ijzeraarde), werd het steenkolengas bruikbaar voor verlichting van kleine ruimten
64.
en woningen. Hierdoor groeide

Ook in 1878 kreeg de Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek de zogenaamde scrubbers
geplaatst, waarin het gas gereinigd werd.
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de Nederlandse gasindustrie vanaf de jaren veertig explosief. Reden waarom we
hieronder wat uitvoeriger op de techniek van de gaszuivering zullen ingaan.

De verbeterde zuivering van het lichtgas
Het probleem van de gaszuivering heeft vanaf het begin van de gasverlichting alle
aandacht gekregen. Minckelers trachtte het gas al te zuiveren met behulp van
kalkwater. Samuel Clegg voegde kalkwater toe aan het water van de gashouder.
Omdat dit niet voldeed, bouwde hij in 1807 een mechanische gas-kalkreiniger waarbij
het gas door middel van een roerder beter in contact werd gebracht met het
kalkwater.
Clegg bracht in een gietijzeren cilindervormige bak op enige afstand van de bodem
een kleinere plaatijzeren cilinder aan. Het geheel werd tot ongeveer halve hoogte
met kalkwater gevuld. Het ongereinigde gas kwam, met voldoende overdruk, in de
kleine cilinder en verliet deze aan de onderzijde om daarna door een geperforeerde
plaat te gaan. De kleine stromen gasbelletjes die zo gevormd werden, borrelden
door het kalkwater omhoog en kwamen in de bovenste ruimte, waar het gereinigde
gas het toestel verliet. De geperforeerde plaat diende om het gas te verdelen over
de oppervlakte van de bak.
De roerder zorgde ervoor dat kalkwater en gas goed met elkaar in contact kwamen.
Dit apparaat was de eerste zogenaamde natte kalkreiniger. Het gas werd echter
niet geheel gereinigd en het was erg moeilijk om van de verbruikte, en stinkende
kalkmassa af te
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komen. Velen hebben, met meer of minder succes, getracht deze natte zuivering
te verbeteren. Een stap in de goede richting was het gebruik van gebluste kalk.
Deze gebluste kalk werd op ramen uitgespreid in een laag van vijf tot zeven
centimeter dikte. Een vijftal ramen werd op enige afstand boven elkaar in een
gietijzeren kist geplaatst, die met een deksel gasdicht werd afgesloten. Het gas
kwam via een opening in de bodem in de zuiveringskist, stroomde door de lagen
65.
kalk en verliet de kist aan de bovenzijde. Dit werd de droge zuivering genoemd.
Zo'n zuiverkist was ongeveer vier bij vier meter en had een hoogte van één tot één
en een kwart meter.
Behalve de hier genoemde verbeterde kalkzuivering werden nog enkele andere
technische wijzigingen ingevoerd, zoals een gaswasser of scrubber en een
teerafscheider of pelouze.
De gaszuivering werd verder verbeterd door de toepassing van ijzeroxyde als
zuiveringsmassa in plaats van kalk. Tot in de jaren zestig werd veel gebruik gemaakt
van de zogenaamde ‘Lamingse massa’, een mengsel van een ijzerzout, kalk en
zaagsel en genoemd naar de man die er in 1847 een octrooi op kreeg. Niet alleen
de zwavelwaterstof, maar ook de ammoniak werd afgescheiden. Rooseboom noemde
deze methode in zijn boekje: ‘eene zuiveringswijze van het lichtgas, die
ontegenzeggelijk tot de gelukkigste uitvindingen van lateren tijd op het gebied der
66.
gasverlichting behoort.’ De verzadigde massa werd, door blootstellen aan de lucht,
geregenereerd, waardoor de Lamingse massa vele malen opnieuw kon worden
gebruikt.
Als gevolg van de uitbreiding van de zuiveringsapparatuur en het leidingnet tussen
retorten en gashouder werd een hoge druk opgebouwd in de retorten. Men ontdekte
in 1839 dat daardoor de grafietvorming op de binnenwand van de retorten sterk
toenam. Zolang gietijzeren retorten werden gebruikt was dit niet zo'n groot probleem,
maar toen werd overgegaan op retorten van vuurvast aardewerk, bleek de
grafietafzetting bij hogere druk sterk toe te nemen. Bovendien verloor men veel gas
wegens de poreusheid van het materiaal en via de onvermijdelijke scheuren.
De stenen retorten, een vinding van de Schot Grafton in 1820, waren goedkoop
in aanschaf, hadden een lange levensduur, behielden lange tijd de warmte en konden
meer gas produceren. Door het gas uit de retorten te zuigen zou de druk afnemen,
waardoor het probleem van de grafietvorming werd opgelost en het gasverlies
beperkt. De meest gebruikte pomp voor dit doel was de roterende pomp van Beale,
die het gas uit de retorten zoog en vervolgens door de zuiveringsapparatuur in de
gashouder perste. Deze zuigperspomp, exhauster genoemd, zorgde voor
drukverlaging, bovendien werd het gebruik van uitgebreide zuiveringsapparatuur
na de pomp mogelijk. Door de lagere druk werd de gaskwaliteit beter en behoorde
67.
het herhaaldelijk uitbranden van de grafietlaag in de retorten tot het verleden. Ook
kon nu de gasdruk in het leidingnet worden verhoogd, waardoor dit kon worden
uitgebreid.
De bovengenoemde technische verbeteringen van de gasfabricage hadden twee
belangrijke gevolgen. Het nu goed gezuiverde gas was beter geschikt voor de
68.
verlichting van woningen en kleine ruimten.
Bovendien droegen deze verbeteringen bij tot een meer economische
gasfabricage, hetgeen particulieren en gemeenten stimuleerde om gasfabrieken te
bouwen.
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De Nederlandse metaal- en machinenijverheid en de gasindustrie
Omdat het door koning Willem I en de Nederlandse regering van belang werd geacht
om de bouw van gasfabrieken en leidingnetten ten goede te laten komen aan de
vaderlandse metaal- en machine-industrie is het interessant de effecten van dit
beleid nader onder de loep te nemen.
Omstreeks 1820 was het met de metaalnijverheid in Noord-Nederland niet goed
gesteld. De door Ds. Koning uitgezochte leveranciers voor zijn grote
gasverlichtingsplan waren allemaal gevestigd in de Zuidelijke Nederlanden. Warin
moest de gietijzeren pijp die hij nodig had voor zijn fabriek in Amsterdam in 1826
uit Engeland betrekken, omdat de Nederlandse ijzergieterijen toen nog niet in staat
waren gasdichte en waterdichte pijpen te gieten. Vanaf begin jaren dertig echter
konden firma's als Nederburgh, Nering Bögel & Co. in Deventer en Sevenbergen-de
Lanoy in Amsterdam wel buizen van de vereiste kwaliteit leveren. De gashouders,
die beschouwd werden als moeilijk te bouwen apparaten, moesten voorlopig ook
uit Engeland komen, maar de tweede gashouder, voor de uitbreiding van de
gasfabriek aan de Zalmhaven in Rotterdam, werd omstreeks 1830 door een
machinefabriek in Gent gebouwd.
Na 1837 werden door de Nederlandse metaal- en machine-industrie, geholpen
door het invoerverbod van de Nederlandse overheid, aan de gasfabrieken
eenvoudige ijzerwerken geleverd en ook steeds meer gietijzeren onderdelen zoals
buizen, bochtstukken, roosters, retortdeksels, putten en lantaarnpalen. De
belangrijkste leveranciers van deze materialen waren toen de firma's A.J. Nolet uit
Schiedam, Sevenbergen-de Lanoy uit Amsterdam, D.A. Schretlen en Co. uit Leiden,
Nederburgh, Nering Bögel & Co. uit Deventer en L.J. Enthoven en Co. uit Den Haag.
Deze laatste firma leverde in 1844 onder meer de gietijzeren lantaarnpalen voor
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Doorsnede van een gasfabriek.
Van links naar rechts zijn de retorten, de scrubbers, een zuiverkist en de gashouder zichtbaar.
Het werken in een gasfabriek betekende zware lichamelijke arbeid in een ongezonde
omgeving.
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Beale-exhauster.
Eén van de belangrijkste nieuwe apparaten die in de tweede helft van de vorige eeuw in de
gasindustrie ingang heeft gevonden, was zeker de zuigperspomp die het gas uit de retorten
en door de condensor en scrubber zoog en dit vervolgens door de zuiverkisten in de
gashouder perste. Deze machine, exhauster genoemd, was meestal een roterende pomp
van het type ‘Beale’.
Een Beale-exhauster bestond uit een gietijzeren cilindrisch huis waarin een andere, kleinere
cilinder ronddraaide om een as, die niet in het hart van het huis was gelegen. In deze kleine
cilinder waren twee platen aangebracht die naar buiten konden schuiven. Als deze cilinder
ging draaien, bijvoorbeeld tegen de beweging van de klok in, werd de ruimte rechts onder
groter zodat deze zich vulde met gas, terwijl in de kleiner wordende ruimte daarboven het
gas werd weggedrukt.
De Beale-exhauster was eenvoudig van bouw, had weinig ruimte nodig. Door het lage
toerental van 60 tot 70 omwentelingen per minuut was de slijtage en reparatie heel gering.
69.

de nieuwe openbare gasverlichting van Den Haag. Hoewel hieruit blijkt dat het
aandeel van de vaderlandse metaal- en machine-industrie in de bouw van
gasfabrieken vóór 1845 niet te verwaarlozen is, kan niet worden ontkend dat die rol
uiterst bescheiden was. De cruciale onderdelen zoals de gashouders, de retorten
en de zuiveringsapparatuur werden vrijwel alle uit Engeland geïmporteerd. Tot het
zelfstandig ontwerpen en beuwen van een complete gasfabriek waren de
Nederlandse bedrijven niet in staat. De politiek van Willem I heeft in dat opzicht
gefaald. De weinige Nederlanders die actief geprobeerd hebben een concessie voor
de bouw van een gasfabriek in de wacht te slepen en zich zo trachtten te begeven
op de markt voor gasbereidings- en gasdistributie-apparatuur, kregen in veel gevallen
van de gemeentebesturen of gasfabrikanten te horen dat men geen vertrouwen in
hun technisch kunnen had en daarom aan ervaren Engelse bedrijven de voorkeur
70.
gaf. Pas nadat tussen 1840 en 1846 door buitenlandse ondernemers en ingenieurs
verschillende gasfabrieken werden ontworpen en gebouwd veranderde ook voor
de Nederlandse metaal- en machine-industrie de situatie. Bedrijven als L.J. Enthoven,
Schretlen en Nolet konden veel ervaring opdoen als ‘onderaannemers’, zodat ze
zich na 1850 zelfstandig op de markt voor gasfabrieken konden bewegen.
Het lijkt er dan ook op dat Netscher op het gebied van de industriepolitiek het
gelijk meer aan zijn zijde heeft gekregen dan Willem I. Zowel Enthoven als Schretlen
kregen grote opdrachten bij de bouw van de Leidse gemeentelijke gasfabriek, die
onder Engelse leiding geschiedde (1846-48). Schretlen bouwde in 1850 vervolgens
zelf een gasfabriek in Nijmegen en Enthoven had in 1863 reeds meer dan 15
gasfabrieken geïnstalleerd en voorzien van gashouders. Ook andere Nederlandse
metaal- en machinebedrijven, zoals De Prins van Oranje uit Den Haag, M. van der
Kuyl uit Slikkerveer en de Nederlandsche Grofsmederij uit Leiden, waren na 1850
71.
succesvolle leveranciers van gashouders.

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

De Duitse machine-industrie, die al in 1828 zonder Engelse hulp een gasfabriek
bouwde, was rond 1850 in staat een complete installatie voor een gasbedrijf te
leveren, vaak tegen lagere prijzen dan de Engelse leveranciers. De monopoliepositie
van Engeland was daardoor opgeheven. De Duitse machine-industrie groeide na
1850 krachtig en was technisch en wetenschappelijk hoog ontwikkeld. Verschillende
bedrijven specialiseerden zich in het ontwerpen en bouwen van alle apparatuur voor
gasfabrieken.
Het in 1860 verschenen ‘Handbuch für Steinkohlengas-Beleuchtung’ van N.H.
Schilling, directeur van de gasfabriek in München, geeft een uitvoerige beschrijving
van alle delen van de gasfabriek uit die tijd. Het toont duidelijk aan hoe ver de
gastechniek in Duitsland toen al was gevorderd. Ook op de Nederlandse
gasfabrieken- en apparatenmarkt waren de Duitse bedrijven, vooral in de laatste
decennia van de negentiende eeuw, zeer actief. De in 1873 opgerichte ‘Vereeniging
van Gasfabriekanten in Nederland’ telde verschillende Duitsers onder haar
buitengewone leden. Deze hielden regelmatig voordrachten op de jaarvergaderingen
van de vereniging. De Nederlandse gasfabrikanten richtten zich aan het einde van
72.
de negentiende eeuw meer op de Duitse dan op de Engelse techniek.

De gemeenten en de gasbedrijven
Op een enkele uitzondering na waren de eerste Nederlandse gasbedrijven
particuliere maatschappijen.
Een van de grootste belemmeringen voor de gemeenten om tot de oprichting van
een eigen gasfabriek over te gaan bestond in de moeilijkheid om als gemeente
leningen af te sluiten. Vele burgers en gemeenteraadsleden waren hier faliekant
tegen en zagen het opnemen van kredieten door gemeentebesturen als een teken
73.
van slecht beleid. Boven-
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dien waren er vele liberalen die van mening waren dat de ondernemersrol gemeenten
niet paste. De denkbeelden hierover veranderden aan het einde van de eeuw.
Tijdens een debat in de Amsterdamse raad in 1879 over de overname van de
gasfabrieken door de gemeente, opperde een raadslid: ‘De gemeente is niet de
geschikte persoon om een industrieele onderneming te beheren, dit zou strijden
tegen alle begrippen eener gezonde staathuishoudkunde’. De liberale staatman
Johan Kappeyne van de Coppello (1822-1895) distantieerde zich vijf jaar eerder
van de dogmatische opvatting dat ‘de Staat niets anders is dan een groote
politiemacht, die slechts te zorgen heeft voor de veiligheid van de personen en de
goederen’ door te verklaren dat de staat aan de ingezetenen ‘alles moet verschaffen
74.
was vereischt wordt om hun het volle genot der beschaving te verzekeren’.
De eerste gemeentelijke gasfabriek in ons land werd in 1848 in Leiden in bedrijf
gesteld. Daarna volgden vele gemeenten dit voorbeeld, zoals we hebben gezien.
Het particuliere bedrijf verloor in de negentiende eeuw steeds meer terrein aan de
gemeentelijke gasfabriek. Door 33 gemeenten werden in de negentiende en begin
twintigste eeuw gasfabrieken gebouwd, maar in diezelfde periode werden in 98
gemeenten concessies verleend aan particulieren.
Van deze 98 bedrijven werden er vóór 1907, 75 door gemeenten overgenomen!
Al deze gemeenten namen de gasvoorziening in eigen beheer. In 1907 waren er
dus in totaal 131 gasbedrijven, waarvan 108 gemeentelijk (82,4%) en 23 particulier
75.
(17,6%).
Vaak verkreeg een gemeente een gasbedrijf in bezit door naasting, dat wil zeggen
door een gedwongen overname tegen een vast te stellen som, zoals in de concessie
was bepaald. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Zwolle (1855), Maastricht (1858), Utrecht
(1862), Leeuwarden (1865), Arnhem (1870), Dordrecht (1870), Nijmegen (1872),
Tilburg (1873), Kampen (1874), Zutphen (1874), Den Haag (1875), Tiel (1875),
Gorkum (1875), Zaltbommel (1877), Bergen op Zoom (1878), Franeker, Heerenveen,
Oosterhout en Oudenbosch (alle in 1880), Rotterdam (twee fabrieken, respectievelijk
1884 en 1887), Alkmaar (1883), 's-Hertogenbosch (1890), Amsterdam (1898) en
76.
Haarlem (1903).
Gemeentebesturen hadden een aantal redenen om particuliere gasfabrieken over
te nemen, ondanks de vaak hoge kosten. Eén van de belangrijkste was de wens,
of noodzaak, om een einde te maken aan de vaak langdurige twisten tussen de
gemeente, de particuliere gebruikers en de gasfabriek over de gaskwaliteit die voor
de (openbare) verlichting geleverd werd en over de prijs van het gas. De hoge
gasprijzen waren de oorzaak van de vaak exorbitant grote winsten die de particuliere
bedrijven maakten.

Het zuiverhuis met de zuiverkisten. De ijzeraarde in de zuiverkisten werd met schop en
kruiwagen ververst (Gemeentelijke Gasfabriek Rotterdam, ca. 1890).

En die winsten waren de tweede belangrijke reden voor gemeenten om tot naasting
over te gaan. Dat een gasfabriek zeer winstgevend kon zijn, bleek wel uit de
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resultaten van het Amsterdamse gemeentelijke gasbedrijf, dat in de periode van
1898 t/m 1909 een totale winst maakte van ƒ 10.661.209, - ondanks de hoge
afschrijvingen. De gigantische afkoopsom van ruim zestien miljoen gulden, die door
de gemeente betaald moest worden, kon dus snel worden terugverdiend. Het
gasbedrijf van de firma de Bruyn in Amsterdam, waarvan de concessie in 1885
eindigde, keerde in 1884 nog een dividend van 25% uit. In Engeland, waar blijkbaar
ook hoge winsten werden gemaakt, beperkte de Metropolis Gas Act van 1860, het
77.
dividend tot een maximum van 10%.
Voor gemeenten die kampten met financiële problemen was het bezit van een
eigen gasfabriek een aantrekkelijk vooruitzicht. De bouwkosten konden meestal al
in een jaar of tien worden terugverdiend. Dit gold niet alleen voor grote bedrijven,
als in Den Haag en Amsterdam, maar ook voor kleinere, als in Breda. In deze stad
was in 1858 een gasfabriek gebouwd, waarvan de kosten ƒ 89.449,25 bedroegen.
78.
Grafiek 7.1 laat die gunstige ontwikkeling zien vanaf de oprichting tot 1890.
Na tien jaar bleek de winst al tot ruim ƒ 20.000, - te zijn toegenomen en de
winstontwikkeling bleef gunstig. Het gemeentebestuur kon zeer tevreden zijn over
het genomen besluit om een eigen gasfabriek te exploiteren. In een aantal gevallen
dwongen ook de burgers de aankoop van een particuliere gasfabriek via de
gemeenteraad af. Naarmate er meer en meer gasfabrieken in Nederland kwamen,
vernamen burgers dat in een andere plaats (waar bijvoorbeeld de concessie later
verleend was) een lagere gasprijs gerekend werd. Dit leidde tot rumoer en
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actie in de eigen gemeente om de gasprijs omlaag te krijgen. Hoewel de gasfabrieken
zelf op monopolistische markten opereerden ontstond er zo, via de publieke opinie,
toch een vorm van prijsconcurrentie. Via een gemeentelijke overname van de fabriek
hoopten de in de gemeenteraden vertegenwoordigde burgers meer greep op de
prijzen te krijgen. Soms leidde dit tot tegenstellingen met het college van B & W,
dat tegen een overname was omdat hoge particuliere gasprijzen een spotgoedkoop
contract voor de openbare verlichting mogelijk hadden gemaakt. Van den Noort
spreekt dan ook terecht van een ‘complexe driehoeksverhouding’ tussen de
79.
gemeente, de plaatselijke gasfabrikant en de particuliere gebruikers.

Het belang van de bijprodukten voor de gasindustrie
In het voorgaande hebben wij al gewezen op de grotere verkoopwaarde van de
bijprodukten van de gasfabricage omstreeks 1850. Dit betekende een aanzienlijke
stijging van de inkomsten en maakte de exploitatie van gasbedrijven aantrekkelijker.
Sir William Siemens (1823-1883), één van de uitvinders van de Siemens-Martin
staaloven en een groot voorstander van kolenvergassing, wees zijn toehoorders in
een rede op 23 augustus 1882 op de grote economische voordelen van de
gasfabricage en vestigde daarbij vooral de aandacht op de hoge opbrengsten van
de bijprodukten. Volgens zijn globale berekening zouden de negen miljoen ton
steenkolen die jaarlijks in Engeland werden vergast de volgende hoeveelheden
bijprodukten kunnen opleveren: 500.000 ton teer, een miljoen ton ammoniak en vier
miljoen ton cokes. Dit zou 168 miljoen mark per jaar opbrengen, terwijl aan kolen
slechts 108 miljoen mark zou zijn uitgegeven. Bij het rechtstreeks verstoken van de
kolen gingen al die waardevolle bijprodukten verloren en vond bovendien een enorme
80.
luchtvervuiling plaats.
Hoewel Bernardus Koning in 1816 de waarde van de bijprodukten al had
benadrukt, speelde alleen cokes in de eerste helft van de negentiende eeuw een
grote rol. Toen de gasprijzen na 1850 echter steeds verder daalden, de concurrentie
toenam en de marges kleiner werden, nam vanuit de optiek van de gasfabrikant
ook het economische belang van de bijprodukten toe. Vanuit de optiek van de markt
gebeurde min of meer tegelijkertijd hetzelfde. Nieuwe toepassingen voor de
bijprodukten werden gevonden, waardoor hun marktwaarde steeg, en

GRAFIEK 7.1: WINSTONTWIKKELING VAN DE BREDASE GASFABRIEK TOT 1890
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Bron: H.J.M. van den Akker, ‘Een eeuw Bredase gasfabriek 1858-1958’, in: Economisch en
sociaal-historisch jaarboek (1973).
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ook in Nederland ontstonden chemische bedrijven die zich speciaal toelegden op
de verwerking van de bijprodukten van de gasfabricage.
Het geel gekleurde ammoniakwater of gaswater kon als grondstof dienen voor
de bereiding van salmiak - voor vele doeleinden - en van ammoniumsulfaat, dat als
kunstmest op de markt kwam. De eerste fabriek in Nederland die gaswater verwerkte
tot ammoniumzouten was de in 1852 opgerichte fabriek van Van der Elst & Matthes
aan de Schans te Amsterdam, pal naast de Engelse gasfabriek. Het gaswater van
de twee grote Amsterdamse fabrieken en het gaswater van fabrieken in de omgeving
81.
verwerkte men daar. Voor verder afgelegen fabrieken, zoals in Middelburg, bleef
het gaswater, dat slechts een ammoniakgehalte had van één tot drie procent, nog
lange tijd een waardeloos afvalprodukt. Dit veranderde in de jaren tachtig toen vele
boeren overgingen op het gebruik van kunstmest. Verscheidene gasfabrieken, zoals
die te Den Haag, richtten toen eigen fabrieken voor de produktie van
82.
ammoniumzouten in.
Koolteer kon zonder verdere verwerking gebruikt worden als brandstof onder de
retorten in de gasfabriek of in bitumineus wegendek- of dakbedekkingsmateriaal,
of kon in een koolteerdestilleerderij verwerkt worden tot waardevolle produkten als
teerolie en creosoot. De gasfabrieken verkochten de teer zonder verdere verwerking
aan handelaren, asfaltfabrieken, of koolteerstokerijen. De eerste Nederlandse
koolteerstokerijen waren de in 1858 opgerichte fabriek van Grothe en Van Maanen
in Utrecht en de in 1860 in Amsterdam gebouwde Nederlansche Koolteerstokerij.
Creosoteringsfabrieken - die de bielzen voor de spoorwegen met creosoot bewerkten,
waardoor het hout duurzamer werd - bestonden toen al enige jaren in Nederland.
Vóór 1858 voerden ze de creosoot uit Engeland aan. Teerolie kon verder worden
verwerkt tot benzeen en tolueen, stoffen die na 1860 waardevolle grondstoffen
werden voor de synthetische kleurstofindustrie en later voor de
geneesmiddelenindustrie.
In Nederland kwamen deze takken van de synthetische kleurstofindustrie niet
van de grond. De belangrijke N.V. Nederlandsche Koolteerstokerij te Amsterdam
83.
voerde haar benzeen en tolueen voornamelijk naar Duitsland uit.
Voor gasfabrieken die ijzeraarde gebruikten voor de gaszuivering was de
afgewerkte massa verkoopbaar omdat er zwavel uit kon worden bereid.
Volgens de Winst- en Verliesrekening van de Gemeente-Gasfabriek te Alkmaar
over 1885 werd voor geleverd gas ontvangen ƒ 45.590, -, voor verkocht teer ƒ 1.813,
-, voor cokes ƒ 7.956, -, terwijl het ammoniakwater ƒ 1.270, - opbracht. De bijprodukten
leverden dus totaal ƒ 11.039, - op, of ca. 25% van de gasopbrengst.
In 1902 bracht het gas ƒ 110.200, - op, de teer ƒ 4.000, -, de cokes ƒ 32.000, - en
het ammoniakwater ƒ 2.900, -. Nu leverden de drie bijprodukten ƒ 38.918, - op, of
ca. 35% van de gasopbrengst. Opmerkelijk is dat in dat jaar ook de verzadigde
ijzeraarde kon worden verkocht. De opbrengst was echter gering namelijk ƒ 988, -.
In Enkhuizen, werd in 1916 ƒ 89.547, - ontvangen voor geleverd gas, ƒ 32.465, voor cokes, ƒ 1.634, - voor de teer, terwijl het ammoniakwater ƒ 2.679, - opbracht.
In totaal bedroeg de bijdrage van deze bijprodukten dus ƒ 36.778, -, of 41% van de
84.
gasontvangsten.
Cokes was, zoals uit het bovenstaande blijkt, verreweg het belangrijkste bijprodukt.
De verkoop van ammoniakwater en teer vond meestal plaats door inschrijving. De
partij, vaak een gehele jaarproduktie, werd aan de hoogste bieder gegund. De
kopers waren binnen- en buitenlandse handelaren en fabrikanten. We treffen namen
aan als de ‘Internationale Guano- en Superfosfaatwerken Zwijndrecht’ en de
Belgische firma ‘Solvay & Co’ in Brussel voor het ammoniakwater en de ‘Utrechtsche
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Asphaltfabriek’, de ‘Maatschappij tot bereiding van koolteerprodukten’ te Krimpen
aan de IJssel en de Belgische firma ‘S.A. des agglomérés réunis du Bassin de
Charleroi à Marcinelle’ voor de teer.

Van een luxe- naar een massaprodukt op het einde van de eeuw

Het gloeikousje en de muntgasmeter
Juist toen de gasindustrie alle zeilen moest bijzetten om de zware concurrentie met
het elektrische licht en met het toenemende gebruik van petroleum het hoofd te
bieden, werd er een uitvinding gedaan die het gaslicht voor enige tientallen jaren
een nieuw en succesvol leven zou verschaffen.
De Oostenrijker Carl Auer von Welsbach (1858-1929), leerling van de befaamde
chemicus R.W. Bunsen (1811-1899), de uitvinder van de Bunsenbrander, bemerkte
dat bepaalde metalen, indien gegloeid door de Bunsenbrander, een helder licht
uitstraalden. Na vele proefnemingen vond hij in 1885 het gloeikousje uit. Dit bestond
uit een weefsel van textiel in de vorm van een cilinder die aan de bovenkant werd
dichtgebonden. Deze werd in een mengsel van thoriumoxyde (99%) en ceriumoxyde
(1%) gedrenkt en daarna uitgegloeid. Nu bleef er een skelet van metaaloxyde over.
Wanneer dit sterk werd verhit, straalde het gloeikousje een helder licht uit. Het
succes van de verlichting was enorm. De ‘Financial News’ van 21 maart 1887 schreef
naar aanleiding van de verlichting van een museum op Pall Mall, onder de titel ‘The
coming Light’: ‘... it is an electric light without electricity, and costing only
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a few pence where an electric light would cost pounds.’ En een ander Engels blad,
de ‘Machinery Market’ van 1 april 1887, zei: ‘... it is considered the greatest discovery
made in gaslighting since gas was first introduced for illuminating purposes.’ In 1895
85.
werd het gloeikouslicht voor het eerst toegepast in de Londense straatverlichting.
Auer von Welsbach ging uit van het grote hittegevend vermogen van de
Bunsenbrander. In 1855 had Bunsen een brander uitgevonden, waarin lucht en gas
werden gemengd vóór de verbranding en er daardoor een hete, niet lichtgevende
vlam ontstond. Dit idee werd later tevens van grote betekenis voor huishoudelijke
en industriële toepassingen van gas voor verwarming. Zo ontstonden, op basis van
die Bunsenbrander, de gaskookringbrander in 1867 en de warmwatergeiser in 1865.
De eerste gloeikousjes waren erg gevoelig voor lichte schokken, maar in 1892
werden zij zo verbeterd, dat zij snel de open gasvlam, de vleermuisbrander, de
vissestaartbrander en de ronde argandbrander, zowel in woningen en gebouwen
als op straat vervingen. In Wenen en in Berlijn werden binnen een jaar tienduizenden
86.
kousjes verkocht.
De Amsterdamse gemeenteraad besloot in januari 1896 om als proef enige straten
in de binnenstad met het gasgloeikousje te gaan verlichten. Omstreeks 1910 was
de stad hiermee grotendeels verlicht. De straatverlichting werd in die jaren ook nog
verbeterd door de invoering van de zogenaamde Ritterlantaarns. De oude lantaarns
waren vierkant en voorzien van vlakke ruiten. De Ritterlantaam had echter een ronde
glasmantel, waardoor er geen schaduwen werden gevormd en het licht onbelemmerd
naar alle kanten werd uitgestraald. Bovendien was de lantaarn voorzien van een
87.
reflector.
De uitvinding van het gasgloeilicht veroorzaakte aan het einde van de negentiende
eeuw een totale ommekeer en was het begin van een nieuwe fase in de
gasverlichting. Het gaf niet alleen een veel beter en helderder licht dan de open
vlam, maar het verbruikte ook veel minder gas. Bij een straatlantaarn die met een
open vlam circa 180 liter gas per uur verbrandde, daalde dit verbruik tot circa 85
liter per uur als een gloeikousje was aangebracht. Dit veroorzaakte grote
verontrusting onder de gasfabrikanten, die vreesden voor een sterke daling van de
gasafzet. Maar het nieuwe licht had ook een gunstige kant. Bij de oude open vlam
was het van belang dat het geleverde gas een grote lichtsterkte bezat. Er moesten
strenge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het gas, aan de kolen en aan het
vergassingsproces. Het gloeikousje was echter niet zo kieskeurig, het gas moest
alleen een hete vlam leveren. De gasfabricage werd economischer. Men had meer
keus uit de aangeboden kolen, waardoor dus goedkopere kolen konden worden
88.
vergast.
Onder de druk van de concurrentie van het elektrische licht en van petroleum
ontwikkelde de gasindustrie zich in snel tempo tot een technisch en wetenschappelijk
hoogstaande industrie. Heel belangrijk was bijvoorbeeld de sterk stijgende
3

gasopbrengst per ton kolen. In 1868 produceerde men ca. 260 m per ton, 40 jaar
3

89.

later in 1906 was de gasproduktie 320 m per ton kolen.
Gasverlichting door particulieren was omstreeks 1880 nog beperkt. Het gaslicht
was een luxe-produkt, dat alleen door de hogere en middenklassen werd gebruikt.
90.
Slechts één op de vijf huishoudens had een aansluiting op het gasnet. Na 1880
veranderde dat door onder meer een daling van de kolenprijzen, de invoering van
muntmeters en het geringere gasverbruik dat de invoering van het gloeikousje met
zich meebracht. Na 1890 waren er gasbedrijven die het aantal aanvragen om
aansluitingen niet aankonden en tot een verbruikersstop moesten overgaan. In
Amsterdam waren er omstreeks 1900 zoveel aanvragen ‘dat men handen te kort
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kwam, om alle nieuwe klanten naar eisch te bedienen’. De produktie- en
opslagcapaciteit moesten in korte tijd worden vergroot. Bij de Westergasfabriek
3

werd een voor die jaren bijzonder grote gashouder van 100.000 m inhoud gebouwd.
Tabel 7.4 toont te toename van het verbruik in Amsteram in de periode 1898-1910.

Tabel 7.4: toename gasverbruik in Amsterdam 1898-1910
jaar

gewone meters

muntgasmeters

1898

24.583

915

gasverbruik in m
25 milj.

1910

47.253

64.159

86 milj.

3

Van de 86 miljoen kubieke meter die in 1910 werden verbruikt, werden 52 miljoen
afgenomen via gewone gasmeters en 34 miljoen via muntgasmeters. Dit bewijst
hoe populair deze muntgasmeter was geworden in de hoofdstad. Opmerkelijk is de
toepassing van een nieuwe vinding op het gebied van buizen, zo belangrijk voor de
gasindustrie. In 1907 werd namelijk een ringleiding om Amsterdam gelegd om de
gasfabrieken met elkaar te verbinden. Voor het eerst werden hiervoor zogenaamde
Mannesmannbuizen gebruikt. Dit zijn naadloze stalen buizen, gewalst volgens een
in 1886 door de gebroeders Mannesmann uitgevonden methode Deze buizen waren
niet alleen veel lichter dan de gietijzeren buizen, maar konden ook in grotere lengtes
91.
worden gemaakt. Hierdoor ging het leggen van gasbuizen gemakkelijker en sneller.
Door het kleinere aantal buisverbindingen werd het gasverlies ook minder.
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Technische verbeteringen en nieuwe afzetgebieden
Op verschillende wijzen trachtte de gasindustrie, gedwongen door de sterke
concurrentie van elektriciteit en petroleum, de gasfabricage economischer te doen
verlopen. Een belangrijke stap was de toepassing van generatorovens in plaats van
de eenvoudige roosterovens. In de roosteroven werd de brandstof, cokes, direct
onder de retorten verbrand. Een generatoroven zette de vaste brandstof om in
gasvormige brandstof waarmee de retorten werden verhit. Het verbruik van brandstof
daalde hierdoor aanzienlijk. Bovendien ging men over tot terugwinning van warmte
uit de verbrandingsgassen om de verbrandingslucht voor de ovens voor te
verwarmen. Het thermisch rendement steeg hierdoor aanzienlijk. Door de hogere
92.
temperatuur steeg bovendien de gasopbrengst.
Van grotere betekenis was ook de komst van de zogenaamde pelouze, een
teerafscheider, die praktisch alle teer uit het gas verwijderde, waardoor verstopping
van de zuiveringsmassa werd voorkomen. In de toen nieuwe gemeentelijke
gasfabriek aan de Loosduinse weg in Den Haag werden in 1876 de eerste pelouzes
93.
in Nederland opgesteld. Veel aandacht werd omstreeks 1900 besteed aan de
mechanisatie van het bedrijf, onder andere van het transport van kolen en cokes
en van het laden en ontladen van de ovens. De kolenschop en de kruiwagen moesten
plaats maken voor elektrisch bewogen transportmiddelen.
Tegen het einde van de negentiende eeuw begon de gasindustrie, ondanks het
prachtige gasgloeilicht, terrein te verliezen wat verlichting betreft, maar verkreeg
het een nieuw afzetgebied namelijk dat van koken en ruimteverwarming. Er kwam
nog een verbruiker bij. Omstreeks de eeuwwisseling werd, gedurende enkele
tientallen jaren, steenkolengas gebruikt als brandstof voor gasmotoren. Deze
gasmotor, in 1860 uitgevonden door de Fransman Jean Lenoir (1822-1900), werd
door de Duitser Nikolaus August Otto (1832-1891) in de jaren zestig sterk verbeterd.
In de daarop volgende jaren werd de gasmotor veel toegepast als vervanging van
de stoommachine of als krachtwerktuig in kleinere bedrijven, waar een stoommachine
te kostbaar was zoals bijvoorbeeld in drukkerijen en andere kleine ondernemingen.
De gasmotor bezat grote voordelen ten opzichte van de stoommachine. Lagere
aanschafkosten, gemakkelijke bediening, snel in bedrijf te stellen en te stoppen
(zonder brandstofverlies), gemakkelijke montage en minder plaatsruimte innemend
dan een stoommachine met stoomketel en kolenopslag. Hoe enthousiast de gasmotor
ook is ontvangen, de bloeitijd was echter maar van korte duur door de komst van
de elektromotor omstreeks 1900. Deze motor, ook in heel kleine vermogens
leverbaar, was nog eenvoudiger te installeren en te bedienen, bedrijfszekerder,
schoner en kleiner in omvang dan de gasmotor. Bovendien waren elektromotoren
goedkoper in aanschaf en in onderhoud.

Nieuw licht wordt oud
Het gaslicht dat doorging voor de meest moderne lichtbron aan het begin van de
negentiende eeuw, moest deze eretitel rond 1880 aan het elektrisch licht afstaan.
Het gas had zich als nieuwkomer in de eerste decennia van de eeuw een plaats
weten te verwerven op de kunstlichtmarkt. In de laatste decennia van dezelfde eeuw
moest het die plaats zien te verdedigen. De aanbod- en vraagzijde van de
verlichtingsmarkt waren in de tussentijd veranderd. Een verandering die, wat de
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aanbodzijde betreft, goed wordt gesymboliseerd door het verschil tussen de eerste
gasfabriek van Murdoch van 1806 en een rond 1900 in ons land gebouwde
94.
gasfabriek. De groei van het gebruik van gaslicht, nadat gemeenten besloten
hadden de straten met gas te gaan verlichten, gevolgd door de concurrentie van
het elektrisch licht, waren de voornaamste prikkels voor de modernisering van de
gasproduktie. Deze modernisering, zo hebben we gezien, heeft zich op vele gebieden
gemanifesteerd. Technische verbeteringen hadden prijsdalingen tot gevolg, die
tezamen met de invoering van de muntgasmeter en het gasverbruik voor andere
dan verlichtingsdoeleinden, tot een vergroting van de afzet leidden. Technische
vernieuwingen - zoals zuivering, betere branders, het gasgloeilicht - hadden ook
kwaliteitsverbeteringen tot gevolg, wat in de concurrentie met het elektrisch licht tot
in de twintigste eeuw in de handhaving van een aanzienlijk marktsegment
resulteerde. De nieuwigheid, die in het begin van de eeuw voor de nodige opwinding
had gezorgd, was er omstreeks 1890 af. Voor de ‘twintigste-eeuwse-mens’ werd
het gaslicht al weldra een van de attributen van de ‘goede oude tijd’. Stond het
gaslicht aan het begin van de negentiende eeuw nog in de frontlinie van het
moderniseringsproces, een eeuw later was het - net als de kaars - een symbool van
95.
huiselijkheid.
G. DIL EN E. HOMBURG
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20. J. von Liebig, Chemische Briefe (Leipzig/Heidelberg 1865)4, 112-113; MacLean, Geschiedenis
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31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

vroeg. Men mag beide bedragen niet zonder meer met elkaar vergelijken omdat de lichtsterkte
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omstreeks 1856, die te Leiden in 1857 en die in Utrecht na 1858 (Statistisch Jaarboekje
1851-1859). Zie voorts over Droinet:
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42. MacLean, Geschiedenis der gasverlichting in Nederland, 25, 38, 42-43; Stolp, ‘De fabriek van
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66. Körting, Geschichte der Deutschen Gasindustrie, 143; Schilling, Handbuch für
Steinkohlengas-Beleuchtung, 84-88; Rooseboom, De gasverlichting en de bereiding van lichtgas,
63-66.
67. Schilling, Handbuch für Steinkohlengas-Beleuchtung, 204; Rooseboom, De gasverlichting en
bereiding van lichtgas, 18, 43, 45; Brender à Brandis, De scheikunde van het gasbedrijf, 113.
68. Dit neemt niet weg dat ook na 1860 de kwaliteit van het gas vaak nog te wensen overliet.
Zie: J.A. van Eijk, ‘Iets over de verlichting door verschillende stoffen’, in: De Volksvlijt 1863,
105-106; en A.J. van Eyndhoven, ‘Een en ander omtrent zuiverheid van lichtgas’, Tijdschrift ter
bevordering van Nijverheid 1878, 397 e.v.
69. MacLean, Geschiedenis der gasverlichting in Nederland, 14, 24-26 en 31.
70. Eén van hen was de Utrechtse koperwarenfabrikant W.H. de Heus die in Utrecht, Den Haag en
Arnhem gasfabrieken poogde op te zetten. Stolp, ‘Hoe moeilijk het Haagse loopgas lopen ging’,
m.n. 138; Stolp, ‘De oprichting van de stedelijke gasfabriek te Leiden’, 10-17, 22.
71. Stolp, ‘De oprichting van de stedelijke gasfabriek te Leiden’, 12-22; W.H.P.M. van Hooff, In het
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Een elektrische verlichtingsinstallatie in een fabriek in Helmond van ongeveer 1900-1910.
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8
aant.
Elektriciteit
De ontdekking en verbetering van het elektrisch licht
Nederland en de kennismaking met het elektrisch licht
Elektrische installaties
Elektriciteitscentrales
Blokstations
Pionieren met elektrisch licht

Zevenbergen, december 1854: ‘de gloed van het licht verspreidde zich zoodanig,
dat bij het gebruik der lamp in de open lucht [..] en zelfs bij het gebruik in de loods,
men op een afstand van twee en een half uur gaans het licht zeer goed kon
1.
onderscheiden, en het op dien afstand den indruk gaf als of er brand was.’
Wageningen, juni 1882: ‘Deze machine is de bezichtiging waard, vooral nu in
dezen tijd de electriciteit den stoom tracht te verdringen’. ‘Desondanks moest de
heer Smit tot zijn verwondering bemerken, dat het publiek op zijn hoogst welwillend
toekeek, doch zich in geenen deele verwonderd of verbaasd betoonde over de
2.
geleverde prestatie’.
Het tijdschrift De Ingenieur, september 1888: ‘Hoe men moge denken over het
verdere verloop van den strijd tusschen gas- en electrische verlichting, een feit is
het [..] dat Nederland in het veelvuldig gebruik van electrisch licht bij andere landen
3.
ver ten achter staat’, aldus de Delftse hoogleraar J.A. Snijders.
Elektrisch licht was in de negentiende eeuw een nieuw verschijnsel en kende geen
ambachtelijke of wetenschappelijke traditie. Het moet op het publiek in de donkere
decemberdagen van 1854 dan ook een geweldige indruk gemaakt hebben toen, bij
werkzaamheden aan de ijzeren spoorbrug over de rivier de Mark bij Zevenbergen,
voor het eerst in Nederland elektrisch licht werd toegepast. Dertig jaar later lijkt het
publiek op een Wageningse landbouwtentoonstelling al niet meer verbaasd te
reageren. Het elektrisch licht is dan uit haar ontwikkelingsfase en er zijn in Nederland
zo'n 40 gebouwen mee uitgerust.
In het navolgende wordt allereerst een kort overzicht gegeven van de ontdekking
en de verbetering van het elektrisch licht op internationaal niveau en van de
kennismaking met het nieuwe fenomeen in Nederland tot ongeveer 1880. Daarna
volgt een uiteenzetting over de introductie van het elektrisch licht in Nederland, de
diverse verlichtingssystemen (installaties, centrales en blokstations) en de betrokken
personen, instellingen en bedrijven.
Op welke gronden besloot men op elektrische verlichting over te stappen? Voor
welk systeem koos men en waarom? Wat voor soort bedrijven leverde de systemen
en wat was hun bijdrage aan de ontwikkeling van de elektrische verlichting in
Nederland?
Elektrisch licht werd geïntroduceerd in een periode dat de gasverlichting een enorme
ontwikkeling doormaakte. Aan het eind van de negentiende eeuw speelde elektriciteit
op de verlichtingsmarkt nog altijd een marginale rol. In 1895 telde Nederland nog
4.
maar zo'n 1600 elektrisch verlichte gebouwen. In diezelfde tijd hadden de 20
5.
grootste gemeenten al ruim 140.000 aansluitingen op hun gasnet. Het duurde
zeker tot 1914 voordat deze situatie wezenlijk veranderde. De periode 1880-1895
was voor het elektrisch licht dan ook een pioniersfase.
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6.

Het startschot werd gegeven door installatiebedrijven. Deze ondernemingen
verkochten in eerste instantie alleen complete elektrische installaties - van dynamo
tot en met de lampen - die één gebouw van licht voorzagen. Sommige van die
bedrijven probeerden in de grote steden toestemming te krijgen om een centrale te
openen, maar slechts enkele slaagden daarin. Het aantal elektriciteitscentrales in
Nederland bleef beperkt tot negen en de afzonderlijke installaties bleven het beeld
van de elektrische verlichting bepalen. De bouw van elektriciteitscentrales zou pas
na 1898 op gang komen. In vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland en Engeland
maakte Nederland op het gebied van het elektrisch
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licht een langzame ontwikkeling door. Toch was die niet zo dramatisch als de Delftse
hoogeleraar Snijders ons wil doen geloven.
De beschrijving eindigt rond 1895 omdat elektriciteit sindsdien niet langer exclusief
voorbehouden was aan de verlichting. Elektricteit voor kracht en tractie ging een
steeds belangrijkere rol spelen. Bovendien bemoeide de lokale overheid zich in
toenemende mate met de elektriciteitsvoorziening.

De ontdekking en verbetering van het elektrisch licht
De oudste vorm van kunstmatig opgewekte elektriciteit is wrijvings- of statische
elektriciteit. De eigenschappen van gewreven barnsteen (elektron in het Grieks)
waren al in de oudheid bekend. In de achttiende eeuw werden op basis van dit
principe de zogenaamde elektriseermachines ontwikkeld. In combinatie met de
Leidse flessen, waarin de elektrische lading was opgeslagen, werd er druk
geëxperimenteerd met allerlei elektrische verschijnselen, waaronder licht. De feitelijke
oorsprong van zowel het gloei- als het booglicht moet echter aan het begin van de
negentiende eeuw geplaatst worden. Na de vinding van Volta in 1796, dat elektriciteit
ook langs chemische weg opgewekt kon worden, kwamen de veel bruikbaardere
primaire batterijen beschikbaar en konden de proeven met elektrisch licht
geïntensiveerd worden.
In 1802 verbond de Engelsman Davy waarschijnlijk als eerste een dun staafje
houtskool met de polen van een batterij waardoor het staafje enige tijd opgloeide.
In 1810 demonstreerde Davy tevens het principe van het booglicht. Hij leidde een
sterke elektrische stroom door twee tegenover elkaar opgestelde koolstofstaafjes.
Vervolgens verwijderde hij deze iets van elkaar, waardoor als gevolg van het

De zuil van Volta. In 1786 ontdekte Galvani dat ontlede kikkerpoten zich spontaan
samentrokken wanneer hij ze met twee verschillende metalen aanraakte. Galvani verkondigde
daarop de theorie van dierlijke elektriciteit en bracht het verschijnsel in verband met de al
langer bekende feiten, dat sidderalen elektrische schokken voortbrachten en dat ontlede
dierlijke spieren zich samentrokken wanneer dichtbij de bliksem insloeg of vonken werden
opgewekt. Volta kwam na zorgvuldig onderzoek echter tot de conclusie dat de bron van
elektriciteit lag in de combinatie van twee verschillende soorten metalen en een elektrolyt
⋆
en dat de spierbeweging een neveneffect was. In feite had Galvani het prototype van een
gelijkstroombron of batterij beschreven. In 1796 demonstreerde Volta dit principe met zijn
beroemde zuil. Het was een toren van afwisselend koperen en zinken platen, onderling
gescheiden door een elektrolyt. Met deze langs scheikundige weg opgewekte elektriciteit
had men voor het eerst de beschikking over een continue stroom. Nadat problemen als de
aantasting van het zink en de spanningsdaling waren opgelost, kregen batterijen naast
⋆

Een elektrolyt is een stof die in een waterige oplossing de stroom geleidt en daarbij wordt
ontleed. Bij contact van een metaal met deze vloeistof ontstaat een potentiaalverschil tussen
het metaal en de vloeistof. Een tweede metaal geeft met de vloeistof een ander
potentiaalverschil. Tussen beide metalen ontstaat een spanning die gelijk is aan het verschil
van de twee potentialen.

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

wetenschappelijke, zoals bij de experimenten met nieuwe lampen, ook commerciële
betekenis. Ze werden gebruikt voor het galvaniseren van metalen en het voeden van de
elektrische telegraaf.

overspringen van de elektrische lading tussen de staafjes een lichtboog ontstond.
Na de ontdekkingen van Davy duurde het nog ruim zestig jaar voordat het elektrisch
licht commercieel aantrekkelijk werd. Het economisch verantwoord opwekken en
transporteren van elektriciteit en een goede verdeling van het licht bleken de grootste
obstakels.

Naar het complete verlichtingssysteem van Edison
De eerste, experimentele, boog- en gloeilampen werden gevoed met elektriciteit
opgewekt in primaire batterijen. Het probleem was echter dat de lampen een dermate
groot vermogen vroegen dat de batterijen snel leeg waren. De voor de hand liggende
oplossing, het inschakelen van grote aantallen batterijen, was duur en
onderhoudsintensief. Bovendien was de kwaliteit van de batterij slecht. Nadat diverse
verbeteringen waren doorgevoerd, bleken batterijen vanaf circa 1840 wél geschikt
voor toepassingen als het galvaniseren van metalen en het voeden van de elektrische
telegraaf, die kleinere vermogens nodig hadden. Deze ontwikkeling was van belang
voor de toekomst van de elektrotechniek, omdat technici leerden werken met
elektrische netwerken en meetmethoden. Tevens kwamen er grote hoeveelheden
betaalbare componenten als batterijen, relais, snoeren, kabels, spoelen, schakelaars
en klemmen in omloop waarop de elektrotechniek kon voortborduren.
Voor de voeding van elektrische lampen bleef de batterij echter voorlopig
ongeschikt. Mechanische opwekking van elektriciteit, middels het principe van
magnetische inductie en de daarop gebaseerde dynamo, dekte de behoefte aan
grotere vermogens wel. In 1831 toonde Faraday aan dat een koperen schijf, die in
het veld van een magneet wordt rondgedraaid, tussen de as en de rand een
7.
elektrische spanning opwekt. In 1832 construeerde Pixii als één der eersten een
bruikbare dynamo. Deze bestond uit vast opgestelde spoelen en een draaibare
permanente magneet en is te vergelijken met een fietsdynamo. In het begin werden
de toestellen met de hand aangedreven, maar vanaf 1850 werden ook
stoommachines ingezet. Voor grote elektrische vermogens waren ze nog ongeschikt,
tenzij ze tot enorme kolossen werden uitgebouwd. Een 3 ton
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zware machine bijvoorbeeld bereikte slechts een elektrisch arbeidsvermogen van
2 kilowatt (kW). Een belangrijke verbetering was het dubbel-T-anker uit 1856,
waardoor het magnetisch veld beter benut werd. Later verving men de permanente
magneten door de veel krachtigere elektromagneten. In 1867 vervolmaakte Siemens
dit idee tot het elektro-dynamisch principe. De basisprincipes van de moderne
dynamo waren nu bekend. In 1871 wist Gramme de overmatige warmteontwikkeling
in de machines op te vangen en construeerde een dynamo die voor het eerst
langdurig een grotere stroom kon leveren. In 1876 werden al 35 Gramme-dynamo's
ten behoeve van fabrieksverlichting verkocht. Tegen 1880 bereikten de steeds
verbeterde dynamo's een vermogen van enkele tientallen kW. Mechanische
opwekking was nu betaalbaar en grootschalige produktie van elektriciteit lag binnen
handbereik.
De ontwikkeling van het elektrisch licht was intussen voortgegaan. Rond 1840
was er zelfs een golf van experimenten waar te nemen als gevolg van de komst
van verbeterde batterijen. Omstreeks 1860 verstomde deze golf, met als oorzaak
8.
dat de kosten van de energie te hoog bleven. De ontwikkeling van bruikbare
dynamo's betekende een nieuwe impuls voor het onderzoek. De boogverlichting
liet het eerst het experimentele stadium achter zich. De Jablochkoff-kaars uit 1875
kende, in tegenstelling tot andere booglampen, een regelmatige verbranding van
de koolstaven en kon tamelijk eenvoudig bediend worden. De Jablochkoff-kaars
werd gevoed met een wisselstroomdynamo van Gramme. Dat was opmerkelijk,
want veel technici meenden dat enkel gelijkstroom geschikt was voor
verlichtingsdoeleinden. Door wisselstroom te gebruiken voorkwam Jablochkoff
echter een nadeel van gelijkstroom, namelijk dat de positieve koolstaaf sneller
opbrandde dat de negatieve.
In 1878 werden in Parijs als proef 32 Jablochkofflampen aan de Avenue de l'Opéra
ontstoken. Het was een succes en spoedig volgden er permanente installaties in
diverse steden. Het systeem had echter als nadeel dat de lampen, als gevolg van
de gehanteerde serieschakeling, onderling afhankelijk waren. Flikkerde of doofde
één van de lampen, dan had dat directe gevolgen voor de andere. Een ander pro-

De magneto-elektrische machine van Pixii. In 1831 toonde Faraday aan dat het principe
van magnetische inductie gebruikt kon worden om langs mechanische weg elektriciteit op
te wekken. In 1832 construeerde Pixii als een der eersten een bruikbaar toestel.
Het bestond uit vast opgestelde spoelen en een draaibare permanente magneet. Het principe
is te vergelijken met dat van de fietsdynamo.
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De dynamomachine van Gramme. De dynamo's bleven lange tijd ongeschikt voor grote
vermogens, tenzij ze tot enorme kolossen werden uitgebouwd. Een belangrijke vinding was
het dubbel-T-anker uit 1856. Bij deze constructie was het anker zoveel mogelijk door het
veld van de veldmagneet omgeven. Het resultaat was een compacte generator, die vooral
in de telegrafie werd gebruikt. Met het toepassen van het elektrodynamisch principe van
Siemens uit 1867, waarbij de permanente magneten vervangen werden door
elektromagneten, stegen de vermogens en waren de basisprincipes van de moderne dynamo
⋆
bekend. Het probleem van de overmatige warmteontwikkeling in de machines werd opgelost
door een ringvormig anker op te bouwen uit van elkaar geïsoleerde ijzerdraden en door een
groot aantal ankerspoelen te gebruiken. In 1870 kwam Gramme op basis van dit concept
met een dynamo die voor het eerst langdurig een redelijk grote stroom kon leveren. Twee
rechtopstaande ijzeren jukken waren door de kernen van twee elektromagneten, die boven
elkaar lagen, met elkaar verbonden. In het midden bevond zich het draaibare ringvormige
anker.

⋆

Elektro-dynamisch principe. De eerste elektromagneten werden door een batterij of een kleine
dynamo gevoed. Vanaf 1866 wordt de ankerstroom ook door de veldmagneet gestuurd.
Dankzij het remanente magnetisme van de elektromagneet wordt er een kleine spanning
opgewekt en vloeit er een klein stroompje in de veldmagneet die voor een extra veldsterkte
zorgt. Hierdoor neemt de spanning toe.
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bleem was de intensiteit van de booglampen. Ze verspreidden een dermate fel licht,
dat ze enkel voor grote ruimten, zoals theaters en fabrieken, en als straatverlichting
geschikt waren. De elektrische verlichting werd gespiegeld aan de in die jaren
succesvolle gasverlichting. Bij gas was het wél gemakkelijk om alle lichtpunten
onafhankelijk van elkaar aan of uit te schakelen en kon ook de intensiteit van het
licht geregeld worden. Het probleem van ‘de verdeling van het elektrisch licht’ werd
uiteindelijk opgelost met behulp van de gloeilamp.
De eerste octrooien voor lampen met een gloeidraad werden al rond 1845
aangevraagd. Hun levensduur was kort omdat de draad snel smolt en oxydeerde.
Alleen houtskool of verkoolde stoffen bleken bij grote hitte niet te smelten. De
oxydatie werd opgevangen door de draad in een luchtledige glazen ballon te
plaatsen. Onafhankelijke bediening was daarmee nog niet bereikt. Men was namelijk
haast verplicht de lampen in serie te schakelen omdat de bruikbare lampen een
lage weerstand hadden. Edison was één van de technici die dit probleem
onderkende. Vanaf 1878 stortte hij zich op de ontwikkeling van een geschikte
gloeilamp. In 1879 lukte het hem een kooldraadlamp gedurende twee dagen te laten
gloeien, zonder dat deze doorbrandde. De lampen waren voorzien van een
gloeidraad van hoge weerstand en konden daardoor economisch verantwoord
parallel geschakeld worden.
Anderen vonden al iets eerder een lamp met een gloeidraad van hoge weerstand,
maar voor Edison was het geen losstaande uitvinding. Het was slechts één
(belangrijk) onderdeel van een geheel. Hij ontwikkelde als eerste een compleet
verlichtingssysteem, met gelijkstroomdynamo, verdeelnet, zekeringen,
isolatiemateriaal, fittingen, schakelingen, lampen enzovoorts. Bovendien was Edison
behalve uitvinder ook zakenman. Hij patenteerde zijn uitvindingen en zorgde voor
een goede publiciteit.

Parijs 1881
Een mijlpaal in de geschiedenis van de elektrische verlichting was de Parijse
internationale elektriciteitstentoonstelling van 1881. Ze vond plaats op een moment
dat er met uitzondering van de telegrafie en de elektrochemie nog nauwelijks sprake
was van praktische toepassingen van elektriciteit. De nadruk lag op recente
ontwikkelingen zoals mechanische opwekking, telefonie en bovenal de elektrische
verlichting. Voor de gloeilamp betekende Parijs de eerste commerciële promotie.
De gloeilamp was ‘[..] de voornaamste impuls tot de bouw van centraalstations [..].
9.
Na 1881 werd zij overal verkrijgbaar waar er vraag ontstond’.
In Parijs waren bijna alle elektrische verlichtingsstelsels tentoongesteld. Bij de
boogverlichting werd vooral de kaars van Jablochkoff als een belangrijke vooruitgang
aangemerkt, terwijl ook de gloeilampen van Lane-Fox, Maxim, Swan en Edison
gunstig ontvangen werden. Edison was op alle afdelingen vertegenwoordigd en het
was vooral die veelzijdigheid die veel indruk maakte.
In Parijs kwam één van de 137 geëxposeerde lampen uit Nederland. De ontwerper
was A. Marijt, een werktuigkundige bij de artilleriewerkplaats in Delft. Zijn booglamp
was geschikt voor zowel gelijk- als wisselstroom en was te gebruiken in vuurtorens
en fabrieken. Nederland was een van de 16 deelnemende landen en tekende voor
18 inzendingen op een totaal van 1781. Het gros van de Nederlandse stands bestond
uit objecten over de geschiedenis van de natuurwetenschappen en elektrotechniek,
bibliografische collecties en tekeningen en uit precisieapparatuur, elektrische
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uurwerken, elektromagneten en kompassen. De Nederlandse bijdrage was bepaald
10.
niet competitief. ‘Haar verdienste is dat zij er nochtans was [..]’. Dat was vooral te
danken geweest aan de wervingskracht van de Nederlandsche Maatschappij van
Nijverheid. De Nederlandse regering toonde haar belangstelling door vier
11.
vertegenwoordigers naar Parijs te sturen.
De Nederlandse installatiebedrijven, die zoals nog zal blijken het startschot gaven
voor de elektriciteitsvoorziening, hebben tijdens de Parijse tentoonstelling hun eerste
contacten kunnen leggen met buitenlandse elektrotechnische firma's. Zo verkreeg
de N.V. Nederlandsche Electriciteit-Maatschappij (NEM), de vertegenwoordiging van
de Compagnie Continentale Edison, en Mijnssen & Co. de licentie van de Compagnie
12.
Générale d'Eclairage Electrique, beide uit Parijs. Zij traden hiermee in het voetspoor
van de latere Duitse gigant de Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG), die in
13.
Parijs de patenten van Edison opkocht. De AEG ging de apparaten van Edison ook
zelf bouwen, terwijl de NEM en Mijnssen ze louter importeerden.
Edison had veel succes met zijn verlichting. Eind 1882 waren er in de Verenigde
Staten al 153 kleinere Edison-installaties verkocht met in totaal 29.000 gloeilampen.
Na enkele geslaagde proeven opende hij in 1882 elektriciteitscentrales in Londen
en New York. In 1884 telde de centrale in New York 500 klanten met 10.000 lampen.
Milaan was de eerste stad op het Europese continent waar een elektriciteitscentrale
werd geopend. Eind 1883 had deze een capaciteit van 6000 gloeilampen. Verder
stonden er op het continent 227 Edison-installaties, die ruim 29.000 gloeilampen
van stroom voorzagen en waren er op diverse continentale schepen zo'n 8600
lampen geplaatst. Nederland maakte met 12 Edisoninstallaties voor 2930 gloeilampen
14.
geen slechte indruk.
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Booglamp van Von Hefner Alteneck. Eén van de problemen bij de constructie van booglampen
was de verdamping van de koolstofstaven als gevolg van de enorme hitte. Doordat de staven
in elkaars verlengde waren opgesteld werd hun onderlinge afstand snel te groot en verdween
de lichtboog. Om dit op te lossen werden allerlei regulateurs ontwikkeld. In 1878 ontwikkelde
Von Hefner-Alteneck een booglamp met regulateur waarmee tevens voor het eerst een
verdeling van het elektrisch licht mogelijk was. Dat wil zeggen dat één dynamo meerdere
lampen kon bedienen. De afgebeelde lamp was daar een voorganger van.

Nederland en de kennismaking met het elektrisch licht
De fundamentele uitvindingen op het gebied van het elektrisch licht vonden zonder
uitzondering buiten Nederland plaats. Gezien de stand van de wetenschappen was
dat niet verwonderlijk. Van Berkel beschouwt de eerste decennia van de negentiende
15.
eeuw als het dieptepunt van de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. Het
herstel zette na 1850 in en rond 1900 nam Nederland op het gebied van de
natuurwetenschappen weer een vooraanstaande plaats in. Binnen dit kader is het
niet vreemd dat Nederland de kennis over het elektrisch licht importeerde. Deze
import vond plaats via tijdschriften, tentoonstellingen, studiereizen, opleidingen in
het buitenland en de import van machines en apparaten.
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Kennis
In de eerste helft van de negentiende eeuw kreeg de ontwikkeling van de batterij
en het elektromagnetisme in bladen als de Algemeene Konst- en Letter Bode en
16.
het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid behoorlijk wat aandacht. De
berichtgeving was gebaseerd op buitenlandse artikelen. Soms werden de resultaten
van Nederlandse proeven vergeleken met die van anderen. Voorbeelden daarvan
zijn de elektromagneten van Moll, het elektromagnetische wagentje van Stratingh
17.
en het motortje van Elias.
De vroege experimenten met het booglicht kregen daarentegen geen aandacht
in deze twee tijdschriften. In zijn eerste artikel over een booglamp in 1849
concludeerde de Algemeene Konst- en Letter Bode wel meteen dat ‘het elektriek-licht,
18.
in glans en kracht tot dusverre alle ander licht [..]’ overtrof.
Tot 1859 publiceerde het blad nog regelmatig over experimenten met het nieuwe
licht, daarna staakte men de informatie. In het Tijdschrift ter bevordering van
Nijverheid duurde het tot 1873 voordat een eerste bericht over booglicht verscheen.
In 1877 constateerde men dat het booglicht steeds vaker werd toegepast en men
verwachtte dat het in grote ruimten de oude verlichting zou verdringen. De voordelen
waren dat het licht naar alle kanten straalde, het goedkoper was, men er goed bij
kon werken en er geen gevaar bestond voor brand of ontploffing.
Over het algemeen volgde men de ontwikkeling van de booglampen tussen 1873
19.
en 1888 nauwkeurig. De meeste artikelen waren van de hand van F.A.T. Delprat,
een gepensioneerd militair docent en voorzitter van de Nederlandsche Maatschappij
ter Bevordering van Nijverheid.
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) besteedde in haar Notulen, Uittreksels
uit vreemde tijdschriften en Verhandelingen ook aandacht aan het elektrisch licht.
Het gros van de 14 artikelen tussen
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1847 en 1869 behandelde Franse of Engelse booglampen en toestellen. Tussen
1869 en 1878 publiceerde het KIVI géén artikelen over elektrisch licht. Van de zeven
tussen 1878 en 1884 verschenen artikelen ging er niet één specifiek in op de
ontwikkeling van gloeilampen. Ook in het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid
werden de gloeilampen stiefmoederlijk bedeeld. Het eerste artikel daarover verscheen
in 1882. A.J. van Eyndhoven, technoloog en opzichter van de Gemeentelijke
Gasverlichting in Haarlem, deed toen verslag van zijn studiereis naar de
elektriciteitstentoonstelling in Parijs. Gloeilampen waren volgens hem instabiel en
zeker niet in staat te concurreren met gasverlichting.
De eerste studieboeken in Nederland over het elektrisch licht verschenen in de
jaren tachtig van de negentiende eeuw. Deze handboeken voor de elektricien waren
20.
meestal vertaald uit het duits of frans.
Voor het overige verkregen de pioniers op verlichtingsgebied hun kennis via
buitenlandse werklieden, stageplaatsen bij buitenlandse firma's en licenties.
Sommigen waren opgeleid bij de Rijkstelegraaf.
21.
B.H. Croon van Croon & Co. en W.J. Wisse zijn daar voorbeelden van. Anderen
waren volledig autodidact. Zo haalde de Nederlandse pionier op het gebied van
dynamo's, Willem Smit, zijn gegevens uit Nederlandse week- en
maandbladen-voor-het-huisgezin aangevuld met een abonnement op een Engels
tijdschrift. Door een tekort aan theoretische kennis ging zijn eerste constructie in
vlammen op. In het voorjaar van 1879 raadpleegde hij het pas verschenen Duitse
handboek ‘Die magnet-und dynamo-elektrischen Maschinen’,waarna het hem lukte
22.
een bruikbare dynamo te construeren.
Nederland kende op dat moment, in tegenstelling tot sommige omringende landen,
geen opleiding voor elektrotechnische ingenieurs. De Nederlandsche Maatschappij
ter Bevordering van Nijverheid en met name haar voorzitter Delprat, vond in 1884
die situatie onhoudbaar en vroeg de directie van de Polytechnische School in Delft
daar verandering in te brengen. Het bestuur wees het verzoek echter af. Men vond
de toepassingen van elektriciteit in het Delftse onderwijs ruimschoots aan bod
komen. Bovendien zou een aparte opleiding strijdig zijn met het polytechnische
23.
karakter van de opleiding.
Sinds 1864 bestond het vak Toegepaste Natuurkunde aan de Polytechnische
School uit twee onderdelen, namelijk uit Elektriciteit en Magnetisme en uit Licht en
Warmte. Het was een verplicht vak voor alle studenten en het werd gedurende drie
uur per week in de eerste twee studiejaren gegeven. De lessen behandelden onder
andere statische elektriciteit, galvanische stromen, telegrafie, elektrisch licht en
elektromagnetisme. In het Physisch Kabinet konden studenten, zij het op beperkte
schaal, experimenteren. Met de komst van J. Bosscha in 1872 werden de practica
uitgebreid. Er kwam een laboratorium en er werd een docent aangesteld om de
lessen te begeleiden. In 1881 werden vakken als elektromagnetische
bewegingswerktuigen, toestellen voor het voortbrengen van elektriciteit en telefonie,
geïntroduceerd. Een afzonderlijke opleiding in de elektrotechniek zou pas in 1905
gerealiseerd worden.

Een vroege Nederlandse toepassing
De eerste praktische toepassing van elektrisch licht in Nederland vond plaats in
1854. Het betrof hier de verlichting bij het stellen van de ijzeren draaibrug over de
rivier de Mark. J.J. van Kerkwijk, ingenieur bij de Antwerpen-Rotterdamsche
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Spoorwegmaatschappij, was daar als uitvoerder mee belast en publiceerde over
24.
zijn motivaties en ervaringen. Hij had gelezen dat Franse ingenieurs elektrisch
licht hadden gebruikt om een brug over de Seine tijdig af te krijgen. De situatie bij
de Mark was haast identiek. De brug was een noodzakelijke schakel in de verbinding
tussen Rotterdam en Antwerpen, maar moest met de winter voor de deur nog in de
juiste stand gebracht worden. De werkdagen werden vanwege het vergevorderde
seizoen kort en Van Kerkwijk besloot tot een verdubbeling van het aantal werklieden
én tot de aanleg van een elektrische lichtinstallatie waardoor ook 's avonds en 's
nachts gewerkt kon worden.
De installatie werd geleend van de Koninklijke Militaire Akademie in Breda, waar
zij waarschijnlijk als lesmateriaal werd gebruikt. Zij bestond uit één booglamp en
een batterij van 40 elementen. De genoemde Delprat zorgde voor de technische
‘knowhow’. De lamp werd opgehangen in een houten loods, die ter bescherming
tegen weer en wind over het midden van de brug was gebouwd. De verspreiding
van het licht werd versterkt door boven de lamp een kegelvormige reflector aan te
brengen. Aanvankelijk probeerde men de lamp te voeden met een batterij van 20
elementen, maar dat leverde een te zwak licht op. Een batterij van 30 stuks
daarentegen veroorzaakte een onregelmatige verbranding van de koolstofstaven.
Door de elementen steeds opnieuw met salpeter- en verdund zwavelzuur te vullen,
konden ze 7 tot 9 uur gebruikt worden. De brandtijd van de lamp bedroeg
aanvankelijk één uur, maar nadat Delprat enige verbeteringen had aangebracht,
hoefde men de koolstofstaven pas na twee uur te vervangen en werd de duur van
die handeling verkort van drie minuten tot een halve minuut. Van Kerkwijk berekende
de kosten op zo'n 114 cent per uur; namelijk 110 cent voor het zuur en 4 cent voor
de koolstofstaven. De aanschafkosten van de installatie, 260 frank, waren buiten
beschouwing gelaten.
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Van Kerkwijk was zeer tevreden met het resultaat. Het licht vond hij van dusdanige
kwaliteit dat men ‘[..] zelfs de fijnste werkzaamheden, kon uitvoeren; met den rug
25.
naar het licht gekeerd, was men in staat om het fijnste potloodschrift te lezen [..]’.
Bovendien kon men de werklieden beter controleren en instrueren. Verdere voordelen
waren de eenvoudige bediening en de ongevoeligheid voor wind. Nadelen waren
de sterke slagschaduw en de intensiteit van het licht. De brug kwam op tijd klaar.
Het gebruik van het elektrisch licht had volgens Van Kerkwijk een enorme tijdwinst
opgeleverd en dat woog zijns inziens op tegen de hoge kosten want, zo stelde hij,
‘tijd is geld’. In 1880 zou Van Kerkwijk zich veel negatiever uitlaten over het
26.
experiment. Het flikkeren van het licht was volgens hem erg vermoeiend voor de
ogen geweest en hij gaf de voorkeur aan olie- en petroleumlampen.
In 1881, toen het elektrisch licht tijdens de Parijse tentoonstelling haar eerste
doorbraak meemaakte, bestond er in Nederland nog geen ‘elektrotechnische’
infrastructuur en was de kennis over het nieuwe fenomeen fragmentarisch. Dat wil
echter niet zeggen dat er geen belangstelling voor elektrisch licht bestond. De
colleges in Delft sinds 1864, de vroege experimenten en de aanwezigheid van
Nederlanders op de eerste internationale elektriciteitstentoonstelling zijn daar tekenen
van.

Elektrische installaties
Na 1880 nam de elektrische verlichting in Nederland, evenals in het buitenland, drie
vormen aan. De zogenaamde afzonderlijke of op zichzelf staande installaties werden
gebruikt om winkels, hotels, werkplaatsen of soms huizen elektrisch apart te
verlichten. Aan de klant werd dan een complete verlichtingsinstallatie, van de dynamo
tot en met de lampen, geleverd. Soms werden meerdere aan elkaar grenzende
panden vanuit één dynamo van stroom voorzien. In dat geval sprak men van een
blokstation. Indien het afzetgebied werd uitgebreid tot een aantal straten, een wijk
of een stad, dan noemde men dat een centraalstation of elektriciteitscentrale. De
installaties beten in Nederland de spits af. Ze werden verzorgd door
installatiebedrijven, waarvan er tussen 1880 en 1895 zeker 14 actief waren. De helft
27.
daarvan had nauwe banden met belangrijke buitenlandse elektrotechnische firma's.

De ondernemers
Het voert te ver om van al de installatiebedrijven een bedrijfshistorisch overzicht te
28.
geven. J.F. Metzelaar, ingenieur-architect van het gevangeniswezen, biedt uitkomst.
Hij achtte maar drie Nederlandse
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Elektrische booglamp aan de Arc de Triomph in Parijs in 1863.

firma's geschikt voor de aanleg van de elektrische verlichting van de nieuwe
strafgevangenissen in Arnhem, Breda en Scheveningen, namelijk de NV
Nederlandsche Electriciteits-Maatschappij uit Amsterdam, Wisse, Piccaluga & Co.
uit Den Haag en Willem Smit & Co. uit Slikkerveer. De drie door Metzelaar
aangehaalde bedrijven leverden samen met de door hem niet genoemde, maar
belangrijke firma Mijnssen & Co zeker 128 installaties en 135 dynamo's. Hun inbreng
was groot en daarom wordt hier met de geschiedenis van deze vier bedrijven
volstaan.

Wisse, Piccaluga & Co.
De Electrische Verlichting-Maatschappij Wisse, Piccaluga & Co. uit Den Haag werd
29.
op 24 november 1878 opgericht. Initiatiefnemer was W.J. Wisse (1846-1926),
onderdirecteur bij de Rijkstelegraaf in Den Haag. Hij had in 1867 een opleiding
genoten tot telegrafist, waar hem de beginselen van de elektriciteitsleer waren
bijgebracht. A. Piccaluga (1811-1884) was werktuigkundige en in 1845 de
verantwoordelijke voor de aanleg van de eerste elektromagnetische
telegraafverbinding in Nederland. De derde partner was A.C. van Rhijn, ambtenaar
bij het departement van Financiën. Direct na de oprichting vroeg de firma concessies
aan voor de aanleg van elektrische verlichting in Den Haag, Rotterdam en andere
steden. Uit vrees voor concurrentie met de eigen gasfabriek wees het
gemeentebestuur van Den Haag het verzoek af, ondanks een warm pleidooi van
Wisse. Ook in Rotterdam speelden de belangen van de gasfabriek een rol in het
negatieve besluit. Tevens vond men dat de elektrische verlichting nog te zeer in de
30.
kinderschoenen stond.
Intussen zat het bedrijf niet stil. In 1879 verkreeg men de alleenvertegenwoordiging
van Siemens & Halske uit Berlijn. In hetzelfde jaar installeerde Wis-
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se de verlichting in een Stoomcartonfabriek in Leeuwarden en in het Gebouw voor
Kunsten en Wetenschappen in Den Haag. Deze opdrachten werden spoedig gevolgd
door die van het hoofdkantoor van de Rijkstelegraaf en de Parkschouwburg in
Amsterdam, de Rotterdamse Passage en de schouwburgen van Haarlem en Den
Haag. In 1882 werd de firma omgezet in de NV Nederlandsche Maatschappij voor
Electriciteit en Metallurgie (NMEN) met een maatschappelijk kapitaal van één miljoen
gulden. In totaal legde men tussen 1879 en 1885 45 elektrische installaties aan voor
31.
in totaal 155 booglampen en 2430 gloeilampen. Het materiaal kwam van Siemens
& Halske, maar werd door de firma zelf gemonteerd en in werking gesteld.
Aanvankelijk was het moeilijk om in Nederland geschikte werklieden te vinden.
In 1885 was dit probleem blijkbaar opgelost want alle 50 vaste medewerkers waren
Nederlanders. In 1889 had men 70 mensen in dienst.
In 1891 ging de firma failliet. De oorzaak moet voor een deel gezocht worden in
de bouw van de elektriciteitscentrale in Den Haag. In 1883 had de NMEM daar een
hernieuwde concessieaanvraag ingediend. B & W vond dat men de zaak niet langer
kon tegenhouden en verleende een concessie met een straal van 500 meter vanuit
de te bouwen centrale aan de Hofsingel. In 1886 tekende de NMEM een contract
met Siemens & Halske voor de bouw van de centrale. Intussen was de NMEM ook
in het buitenland actief en had men concessies verkregen in Noord-Italië en
Luxemburg. De van Siemens betrokken apparaten voor Den Haag en andere steden
konden echter niet betaald worden en de firma kwam in liquiditeitsproblemen. In
1891 ontnam Siemens & Halske het bedrijf de vertegenwoordiging en viel het doek
voor de NMEM. In 1892 nam het Duitse bedrijf de in 1889 geopende Haagse centrale
definitief over. Een al te expansief gedrag en een slecht bedrijfsbeleid waren het
pioniersbedrijf noodlottig geworden. Nog in 1886 had men samen met de NEM een
ambitieus plan ingediend in Amsterdam. Het behelsde de bouw van vier
elektriciteitscentrales en een uitsluitende concessie van minimaal 15 jaar. Het idee
strandde op een eerder genomen raadsbesluit, dat geen concessie toestond.

32.

Willem Smit & Co.

Willem Smit (1860-1950) was een autodidact. Hij had een gebrekkige kennis van
wis-, en natuurkunde en vreemde talen. Daar stond tegenover dat hij een gave had
voor empirisch onderzoek. In 1878 werkte hij in de klinknagelfabriek van zijn vader
in Slikkerveer en sleutelde hij samen met Kooiman, de machinist van de
stoommachine, aan een eigen dynamo. In 1880 kreeg Smit een eigen werkplaats
in de fabriek en lukte het hem het elektrisch licht betrouwbaar en regelmatig te laten
branden. Een ketelmakerij in Kinderdijk gaf hem de eerste opdracht voor de aanleg
van elektrische verlichting. Smits zwager A. Pot (1857-1932), afgestudeerd
scheepsbouwkundig ingenieur aan het Royal Naval College te Greenwich, besefte
de zakelijke mogelijkheden. Op zijn aandrang werd in 1882 Willem Smit & Co.
opgericht. Pot werd medevennoot en zorgde voor de noodzakelijke theoretische
kennis. Kooiman werd als vaste kracht aangetrokken.
In 1883 opende de nieuwe firma een eigen fabriek en ontwierp een transportabele
elektrische installatie met als doel reclame voor de eigen produkten te maken. Smit
trok er mee door het land en bezocht onder andere de landbouwtentoonstelling van
Wageningen in 1883. In hetzelfde jaar kreeg Smit & Co. de opdracht om het
passagiersschip de Merwede I en de R.K.-kerk Boschjes in Rotterdam elektrisch te
verlichten. In 1884 werd een transportabele installatie aan het Grand Hotel Coomans

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

in Rotterdam verkocht. De doorbraak kwam een jaar later toen men de verlichting
in de gevangenissen van Arnhem, Breda en Scheveningen installeerde. In 1886
leverde Smit het materiaal en de kennis voor de elektriciteitscentrales van Kinderdijk
en Nijmegen. In 1888 had de firma al 135 dynamo's afgeleverd en in 1899 had men
ruim 100 werknemers in dienst. Het feit dat Smit & Co. het elektriciteitsgebouw op
de wereldtentoonstelling van Parijs in 1900 mocht verlichten geeft aan dat de firma,
hoe bescheiden dan ook, internationale aansluiting had verkregen.

Mijnssen & Co.
Mijnssen & Co. werd door Metzelaar niet genoemd. Toch was het een
33.
‘vooraanstaand’, ‘hoogst genoteerd’ en ‘florerend’ installatiebedrijf. De getallen
wijzen ook in die richting. Tussen 1882 en 1895 installeerde men 72 installaties,
verzorgde men 58 aansluitingen op de elektriciteitscentrales van Amsterdam (55)
en Rotterdam (3) en tekende men 15 keer voor de elektrische verlichting op feesten
en tentoonstellingen. Oorspronkelijk dreef deze in 1865 gestichte firma een
commissiehandel in werktuigen en spoorwegmaterieel en installeerde ze gasen
stoommachines. De elektrotechnische afdeling was in het begin een zijtak, maar
groeide al snel uit tot de hoofdtak van het bedrijf. Mijnssen & Co. vertegenwoordigde
aanvankelijk alleen de Compagnie Générale d'Eclairage Electrique uit Parijs, later
kwamen daar Felten & Cuilleaume uit Mühlheim a\d Ruhr, een vooraanstaand
leverancier van draad en kabels, de AEG uit Berlijn en anderen bij. In 1881 installeerde
Mijnssen & Co. de booglampen in Café Krasnapolsky. Later volgden installaties in
stoomrijstpelmolens, bierbrouwerijen, papierfabrieken,
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kantoren, huizen enz. Het bedrijf had een duidelijke impact. Zo vertaalde H.J.G.
Mijnssen, mede-eigenaar van Mijnssen & Co., zoals al opgemerkt rond 1885 een
aantal elektrotechnische boeken. Een aantal ex-medewerkers richtten zelfstandige
ondernemingen op. Voorbeelden daarvan zijn het Electro-Technisch Installatie
Bureau H.& J. van den Wall en Groeneveld, Van der Poll & Co.. Zover bekend heeft
Mijnssen & Co. nooit een poging ondernomen om in een van de steden een
concessie te bemachtigen. Het bleef een installatiebedrijf pur sang.

34.

NV Nederlandsche Electriciteit-Maatschappij

De NEM werd in 1882 opgericht en stelde zich als doel: het aanwenden en toepassen
van elektriciteit; het verkrijgen en exploiteren van concessies; het aanvaarden van
agentschappen; het vervaardigen van elektrische apparaten en het oprichten en
exploiteren van centrales. Als basis diende de vertegenwoordiging van de Compagnie
Continentale Edison uit Parijs. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg één miljoen
gulden. Aan de eerste inschrijving namen figuren als Delprat, Krasnapolsky en
Mijnssen deel. Verder waren het Amsterdamse vermogenden die perspectief zagen
in het elektrisch licht. Hoewel Mijnssen niet in de directie zat, waren de banden
tussen Mijnssen & Co. en de NEM overduidelijk. Zo zat Mijnssen in de raad van
commissarissen, leverde zijn bedrijf de ingenieurs en stond de NEM op de lijst van
afnemers van Mijnssen & Co.. Mede daardoor was de NEM in staat zeker 11
belangrijke projecten, waaronder de installaties van de Wester Suikerraffinaderij
(395 lampen) en het Café Krasnapolsky (1000 lampen) te realiseren.
In haar voornaamste doelstelling, het verkrijgen en exploiteren van concessies,
was ze minder succesvol. In Rotterdam verkreeg men weliswaar een concessie,
maar die was gebonden aan allerlei restricties en de centrale mislukte. In de volgende
paragraaf komt dat nog aan de orde. In Amsterdam probeerde de NEM in 1882
vergunning te krijgen voor het leggen van elektrische geleidingen vanuit de installatie
in Café Krasnapolsky. Dit verzoekschrift werd, hangende de gasconcessie, door de
raad niet in behandeling genomen. Ook latere aanvragen, opgesteld in nauwe
samenwerking met de AEG, leidden niet tot het beoogde resultaat. In 1889 verkreeg
de NEM wél een vergunning, maar verzuimde daar gebruik van te maken. Financiële
beperkingen waren daarvan waarschijnlijk de oorzaak. Het leeuwedeel van het
gestorte kapitaal van ƒ 200.000 was opgesoupeerd door de nieuwe
verlichtingsinstallatie in Café Krasnapolsky in 1884 en het maken van de plannen
voor Amsterdam. In 1892 publiceerde de NEM de liquidatierekening, die nog slechts
de uitkering van ƒ 6,70 op een aandeel van ƒ 250 toestond.

Tabel 8.1: getraceerde installaties in Nederland tot 1896
Categorie Nederland
Gevangenis 3

Amsterdam Rotterdam
-

Den Haag
1

overige
2

Nijverheid

21

31

9

52

Handel/Nijv. 20

8

6

-

6

Horeca e.d

24

7

7

4

6

Schepen

19

-

-

19

2

2

11

113

Spoorwegen 22

7

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

Telegraaf

2

1

-

1

-

Tentoonst.
e.d

24

14

1

-

9

Woningen

5

1

1

1

3

Diverse

7

-

1

2

4

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Totaal

239

59

49

19

112

Bron: zie bijlage bij hoofdstuk 8.

Installaties: aantallen en verspreiding
Tussen 1878 en eind 1883, toen in Rotterdam de eerste elektriciteitscentrale werd
geopend, waren er in Nederland al 47 installaties in gebruik. Van 1884 tot 1890
werden er 74 aangelegd en in de zes jaar daarna nog eens 118. Tabel 8.1 geeft
aan hoe deze installaties over het land waren verdeeld. Van de meeste is niet bekend
hoelang ze gefunctioneerd hebben.
Verreweg de meeste installaties werden gebruikt in de nijverheid. Deze categorie
35.
kreeg in de loop van de onderzochte periode ook een groter aandeel in het totaal.
Elektrische verlichting was vooral populair in de voedings- en
36.
genotmiddelen-industrie.
Van de 113 industriële installaties zijn er 42 getraceerd in ondernemingen als
boter-, chocolade-, meel-, olie-, rijst-, en suikerfabrieken en in bierbrouwerijen. De
metaalnijverheid was goed voor 15 installaties. Ook opvallend was het aantal
installaties in weverijen (acht), elekrotechnische ondernemingen (acht), drukkerijen
(vijf), scheepswerven (vijf), diamantslijperijen (vier) en houtzagerijen (vijf).
Voor de aandrijving van de dynamo's gebruikten deze ondernemingen zeer
waarschijnlijk stoommachines die al langer in bedrijf waren. Hierdoor bespaarde
men op de energie en hoefde er geen aparte gasverlichting aangelegd te worden.
Dit gold ook voor de opvallend sterk vertegenwoordigde categorie ‘schepen’. De
andere categorieën moesten dit voordeel over het algemeen ontberen.
De geografische verspreiding van de installaties was tamelijk diffuus en niet
beperkt tot de drie grote steden. In de overige gemeenten zijn, na aftrek van de
schepen, 93 elektrisch verlichte objecten ge-
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traceerd. Ook hier nam de nijverheid met 52 installaties het leeuwedeel voor haar
rekening. Deze 52 installaties waren over 36 plaatsen verdeeld. De Zaanstreek was
daarin met 14 stuks verreweg het sterkst vertegenwoordigd. Een stad als Utrecht
telde slechts drie elektrisch verlichte nijverheidsondernemingen.
In werkelijkheid lag het aantal installaties in Nederland waarschijnlijk hoger.
37.
Voorlopig wordt uitgegaan van 413 installaties. Van de meeste is niet meer bekend
dan dat ze bestaan hebben, maar gelukkig zijn er enkele uitzonderingen.

Enkele vroege installaties
In 1878 en 1879, de jaren waarin de elektrische verlichting zich ook internationaal
nog in een pril stadium bevond, zijn er in Nederland 11 installaties waarneembaar.
Croon & Co. uit Amsterdam liep daarbij waarschijnlijk voorop. Tijdens
bouwwerkzaamheden aan de Kop van de Handelskade installeerde deze firma
38.
Jablochkoff-booglampen en Siemens dynamo's. Het verlengen van de werkdag
zal hier, evenals bij de spoorbrug over de Mark, het doel zijn geweest.
In februari 1879 ontstak het restaurant annex bierhuis Die Port van Cleve in
39.
Amsterdam gedurende negen dagen zes Jaspar-booglampen. Jaspar was een
Luikse uitvinder en zijn lamp gold als een weinig gecompliceerde en uiterst
40.
doelmatige lamp, die tevens een aangenaam licht verspreidde. Jaspar was,
bijgestaan door twee Belgische werklieden, zelf aanwezig bij de werkzaamheden
in Die Port van Cleve. De lampen werden elk apart met een Grammedynamo gevoed.
De dynamo's waren drie aan drie op twee stoommachines van ieder 9 pk
41.
aangesloten. Het geheel stond vanwege het tijdelijke karakter en het lawaai in de
tuin opgesteld. De verlichting strekte zich uit over een zaal van het restaurant en
een deel van de N.Z. Voorburgwal en de Spuistraat. Ze was aangelegd ter ere van
het ophanden zijnde bezoek van Koning Willem III aan Amsterdam. Door het
overlijden van prins Hendrik gingen de georganiseerde feesten niet door. De
eigenaars van Die Port van Cleve besloten de verlichting vanwege de grote
investeringen toch in bedrijf te nemen. De belangstelling leed er niet onder. De
bezoekers kwamen van zowel binnen als buiten Amsterdam en waren over het
algemeen zeer te spreken over de kwaliteit van de verlichting. Volgens een journalist
waren de gasvlammen ‘geel van nijd’. Van de kosten is slechts bekend dat ze hoog
waren.
In 1879 kocht de ‘Stoomcartonfabriek’ van J.G. Kuipers & Co. in Leeuwarden een
42.
elektrische installatie. Het feit dat de primaire energie in de vorm van
stoommachines reeds aanwezig was, maakte elektrische verlichting relatief
goedkoop. Kuipers was met 120 werknemers de enige grote fabriek in Leeuwarden
en was kort daarvoor uitgebreid. Het was één van de eerste fabrieken in Nederland
die elektrisch verlicht werden én het was
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Een particuliere elektrische installatie uit 1889, geïnstalleerd door het installatiebedrijf Van
Rietschoten en Houwens te Rotterdam.
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een vroeg voorbeeld van meervoudige stroomverdeling. Dat wil zeggen dat één
dynamo de stroom voor meerdere, in dit geval tien, booglampen leverde. Men
43.
gebruikte daarvoor differentiaallampen van Siemens & Halske. De booglampen
44.
hadden een sterkte van 400 tot 1200 normaalkaars (NK). Drie van die lampen
2

waren voldoende om twee zalen van elk 350 m te verlichten. Het elektrische
materiaal kwam uit de fabrieken van de Duitse firma Siemens & Halske en werd
door Wisse, Piccaluga & Co. aangelegd.

De Rijkstelegraaf
Wisse installeerde in 1880 ook de elektrische verlichting van het hoofdkantoor van
45.
de Rijkstelegraaf in Amsterdam. Het idee werd gelanceerd door J.M. Collette,
inspecteur bij de Rijkstelegraaf. In zijn motivatie verwees Collette naar enkele
elektrisch verlichte buitenlandse telegraafkantoren. Hij vond dat Amsterdam niet
kon achterblijven en pleitte voor gedeeltelijke vervanging van de gasverlichting. De
voordelen van de elektrische verlichting achtte hij overbekend. Het licht was beter
en aangenamer en de verbeterde atmosfeer zou de gezondheid van de ambtenaren
ten goede komen. Bovendien zou de installatie gebruikt kunnen worden voor de
46.
voeding van de telegraaf zelf, waardoor de batterijen overbodig werden. Het plan
werd binnen vijf maanden goedgekeurd en uitgevoerd. De zes differentiaallampen
van Siemens & Halske werden over vijf seinzalen en een aanneembureau verdeeld.
Ze vervingen 72 Argandsche gasbranders. Men was zeer tevreden over de
verlichting. De lucht in het gebouw was schoner en de temperatuur was flink gedaald.
Over de exploitatiekosten ontbreken de gegevens, maar het feit dat men de
gasverlichting intact liet en deze op minder drukke uren inschakelde, is veelzeggend.
Het Amsterdamse voorbeeld kreeg behalve in één van de kantoren in Den Haag
dan ook geen directe navolging.

Enkele van de eerste installaties met gloeilampen
In 1882 kocht de Parkschouwburg in Amsterdam een elektrische installatie. Het
bijzondere daaraan was dat er op grote schaal elektrische gloeilampen werden
gebruikt. Naast acht Siemens booglampen werden er door Wisse, Piccaluga & Co.
maar liefst 1400 Swan gloeilampen geïnstalleerd. Het Amsterdamse voorbeeld werd
47.
in hetzelfde jaar nog opgevolgd door de schouwburgen van Haarlem en Den Haag.
Waarschijnlijk waren temperatuur, atmosfeer en het terugbrengen van het
brandgevaar de belangrijkste overwegingen om op elektriciteit over te stappen.
In 1882 koos ook de Stoombootrederij Fop Smit voor haar salonrader-stoomboot
Merwede I, die de verbinding tussen Rotterdam en Dordrecht onderhield, voor
48.
gloeilampen. Elektriciteit lag vanwege de stoommachines min of meer voor de
hand, terwijl de mogelijkheid van booglampen in verband met de kleine ruimten aan
boord afviel. De familieband met de al genoemde Willem Smit, die de installatie
leverde, zal doorslaggevend zijn geweest bij de uiteindelijke keuze. Opmerkelijk
was dat Smit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Edison, steeds twee lampen in serie
schakelde. Hij was daartoe verplicht omdat zijn dynamo een klemspanning van 100
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volt had, terwijl de 50 geïmporteerde lampen een aansluitspanning hadden van 50
volt.
Het Café Krasnapolsky in Amsterdam installeerde in 1883 gloeilampen. Nu kon
‘door middel van een kraantje, net als bij gas [..], elk licht afzonderlijk worden
49.
opgestoken of gedoofd’. Voorheen werd het Café verlicht door 24
Jamin-booglampen van elk drie stel kaarsen. Om de anderhalf uur werd automatisch
een nieuwe kaars ingeschakeld. Hiermee werd een totale brandtijd van
vier-en-een-half uur bereikt. De booglampen stamden uit 1881 en dienden als
vervanging van de gasverlichting, die teveel warmte verspreidde hetgeen slecht
was voor de planten. De temperatuur daalde en het licht werd ‘oneindig krachtiger’
bevonden. De overschakeling op gloeilampen werd ingegeven door een streven
naar een modern café. De aanleg van de 350 Edison lampen kwam op naam van
de NEM.

De spoorwegen
De spoorwegen hebben ruim gebruik gemaakt van de nieuwe verlichting. In totaal
werden tussen 1878 en 1895 op 22 lokaties elektrische lampen aangebracht.
In 1883 werden de werkplaatsen van de Hollansche IJzeren
Spoorweg-Maatschappij in Haarlem bij wijze van proef met booglampen verlicht.
50.
Zeven jaar later werd de vergelijking met de oude gasverlichting opgemaakt. De
installatie bestond onder andere uit twee wisselstroommachines en 26
51.
differentiaallampen van Siemens & Halske. De installatie was geleverd door Wisse,
Piccaluga & Co. en had ruim ƒ 11.000 gekost. Achteraf vond men dat te duur.
Oorspronkelijk wilde men zeven werkplaatsen van booglampen voorzien. Ze voldeden
echter alleen in de smederij, zagerij en stelplaats. In de draaierij, rijtuigbankwerkerij,
wagen- en ketelmakerij werden ze na verloop van tijd weer afgeschaft. Enerzijds
omdat men teveel last had van schaduwwerking, anderzijds omdat de lampen
ongeschikt
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waren voor bepaald detaillistisch werk. Bovendien kon men het gas toch niet ontberen
omdat men dat nodig had bij het koken van klinknaden. De kosten van één booglamp
berekende men op 9,17 cent per uur. Daarmee was het elektrisch licht over het
algemeen goedkoper dan gaslicht. De 12 booglampen in de stelplaats kwamen op
52.
ƒ 1,28 per uur, terwijl de benodigde 201 gasvlammen ƒ 2,93 per uur kostten. De
uitvoerder pleitte voor een combinatie van gas- en elektrisch licht. Dat was wel iets
duurder maar leverde het fraaiste resultaat op.
Op het station van Venlo installeerde men in 1883 elektrische terreinverlichting.
‘Het is een station, dat als overgangsstation een hoogst belangrijk verkeer heeft en
53.
dat [..] is uitgekozen om er de elektrische verlichting te beproeven’. De installatie
bestond uit drie stoommachines van elk 30 pk, vier dynamo's met een totaal
vermogen van 29 kW, 32 booglampen van 1000 volt en 70 gloeilampen van 16 NK.
Zowel de booglampen als de gloeilampen waren in serie geschakeld. De
booglampen werden op het stationsterrein geplaatst, de gloeilampen in de diverse
gebouwen. Achteraf vond men het geheel duur en verre van volmaakt. De
exploitatiekosten bedroegen gemiddeld maar liefst ƒ 11.000 per jaar. Desondanks
concludeerde men dat alleen elektrische verlichting uitkomst bood bij nachtelijke
manoeuvres.
Dat was ook de reden dat men in 1889 voor de verlichting van het station
54.
Roosendaal wederom voor elektriciteit opteerde.
55.
In 1892 werd op het station van Utrecht een grote installatie geplaatst. Het
bijzondere was dat ze was omgeven met controle-apparatuur. ‘Op ieder oogenblik
kan derhalve de machinist zich overtuigen van 't stroomdebiet van ieder der
dynamo's, van de batterij en van de stroombehoefte op 't net, terwijl de
voltmeteromschakelaar hem in de gelegenheid stelt bij 't aanzetten eener in bedrijf
te brengen dynamo [..] de noodige spanningsbepalingen te verrichten met een en
56.
hetzelfde instrument’. De installatie in Utrecht was het stadium van ‘trial and error’
gepasseerd. Hetzelfde gold voor de verlichting van het havenstation in Vlissingen
57.
uit 1894, waar een schakelbord het proces bewaakte. De stations van Venlo,
Roosendaal, Utrecht en Vlissingen werden beheerd door de Maatschappij tot
exploitatie van Staatsspoorwegen. Tot 1891 werd de aanleg van de elektrische
verlichting uitbesteed. Daarna verzorgde een eigen bureau de ontwerpen en de
uitvoering.

Inrichtingen
De elektrische verlichting van de nieuwe strafgevangenissen in Arnhem, Breda en
58.
Scheveningen stamde uit 1885 en 1886. Het waren kleine installaties. Het
bijzondere was dat zowel de kennis als een groot deel van de materialen afkomstig
waren van een Nederlandse firma, namelijk van Willem Smit & Co. uit Slikkerveer.
Het eerste plan voor de aanleg van elektrische verlichting ging terug tot 1877. In
1882 kwam J.F. Metzelaar, ingenieur-architect van het gevangeniswezen, met een
nieuw plan, dat in 1884 werd doorgezet. Over de motivaties van Metzelaar en het
Ministerie van Justitie is niets bekend. Van een openbare aanbesteding zag men
af omdat volgens Metzelaar alleen de NEM, Willem Smit en Wisse en Piccaluga
voldoende elektrotechnisch onderlegd waren. Smit kwam uiteindelijk met het beste,
zekerste en goedkoopste aanbod.
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In Arnhem stonden twee stoomketels, een stoommachine van 35 pk, een direct
59.
gekoppelde Smit-dynamo en er hingen zo'n 260 Swan gloeilampen van 12 NK.
Bovendien werden door Smit de houders, schakelaars en 4000 meter draad geleverd.
Een ‘werkman’ van Smit zou, tegen betaling van ƒ 70 per maand, de installatie
gedurende drie jaar beheren. De stoommachine werd ook gebruikt in de stoomkokerij
en de drogerij van de gevangenis. De kostprijs bedroeg ƒ 16.000. Het is opvallend
dat zowel in Arnhem als Den Haag ook gasverlichting werd aangelegd. In Arnhem
was dat beperkt tot twee buitenlantaarns, die onder de verantwoording van de
gemeente vielen.
Een opvallende locatie was het Gesticht voor Krankzinnigen Coudewater in
60.
Rosmalen. Coudewater exploiteerde sinds de opening in 1870 een gasfabriek.
Deze voorzag volgens het bestuur ruimschoots in de verlichting van de gebouwen,
maar de buitenverlichting liet te wensen over. Een betere verlichting zou de
surveillance vereenvoudigen. De direkte aanleiding voor de discussie over de aanleg
van elektrische verlichting was de aanschaf van een nieuwe stoommachine in de
droogkamer. Men zag mogelijkheden deze aan te passen aan de eisen van een
dynamo. In november 1888 werd het Electrotechnisch Bureau Groeneveld, van der
Poll & Co. uit Amsterdam verzocht een offerte op te maken voor de verlichting van
zowel de gebouwen als het terrein. Dit bureau berekende de kosten op bijna ƒ 11.000.
Dit vond men te duur en voorlopig werd de elektrische verlichting beperkt tot het
buitenterrein. Een dynamo met vijf booglampen van 600 NK kwam op slechts ƒ 2100.
Over het resultaat was men tevreden want de lampen flikkerden nauwelijks en ze
gaven voldoende licht. In 1892 werden door Wisse, Piccaluga & Co. alle gebouwen
van elektrische leidingen voorzien, maar alleen in het nieuwe gebouw voor ‘onrustige
vrouwen’ werden ook direct lampen geplaatst. Om storingen op te vangen liet men
de gasverlichting intact. Gas- en gloeilampen werden in één houder gemonteerd
zodat men
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kon kiezen welke men aanstak. In de loop der jaren zou ook de gasverlichting nog
worden uitgebreid. Het voorbeeld van Coudewater werd in 1900 opgevolgd door
het gesticht Veldwijk in Ermelo. Daar vond men het elektrisch licht nagenoeg
onmisbaar.

Evaluatie
Elektrische verlichtingsinstallaties vonden in Nederland een behoorlijke afzet. In
totaal werden er tussen 1878 en 1895 ruim 400 verkocht. Het toepassingsgebied
was divers, maar er lag wel een duidelijk accent op de nijverheid in het algemeen
en de voedingsindustrie in het bijzonder. De installaties waren over het hele land
te vinden. De materialen en de kennis kwamen meestal uit Duitsland, maar ook in
61.
België, Frankrijk en Nederland zaten leveranciers. Nederlandse installatiebedrijven,
met een licentie van één van de buitenlandse elektrotechnische firma's, zorgden
voor de installatie van de verlichting. Stoom was de favoriete primaire energie,
slechts in twee gevallen werd gebruik gemaakt van gasmotoren. Het voordeel van
gasmotoren was dat ze weinig toezicht en ruimte vereisten, snel op te starten waren
en nauwelijks explosiegevaar kenden. Directe koppeling tussen stoomachine en
dynamo kwam zelden voor, meestal werd gebruik gemaakt van riemen. De kosten
zullen hierbij doorslaggevend zijn geweest. Om de omloopsnelheden op elkaar af
te stemmen zouden de constructies van beide machines aangepast moeten worden,
62.
en dat was duur. Het nadeel was dat riemen minder bedrijfszeker waren en dat
het machinepark een groter vloeroppervlak vereiste.
Gelijkstroomdynamo's, aangevuld met flinke batterijen, leverden de elektrische
energie. Wisselstroom was nagenoeg onbekend. De installatie van de spoorwegen
in Utrecht werd in 1894 als eerste uitgebreid met een draaistroomgenerator. Boogen gloeilampen werden bij de installaties, afhankelijk van de te verlichten ruimte,
naast elkaar gebruikt. In het begin waren de installaties tamelijk eenvoudig uitgevoerd
(bijvoorbeeld één lamp per dynamo). Tegen 1895 werden ze steeds groter en
ingewikkelder en werden ze voorzien van de nodige controleapparaten. De omvang
varieerde van een opgesteld vermogen van 5 tot 220 kW en van 70 tot 1800 lampen.
Uit de schaarse gegevens komt naar voren dat een gemiddelde installatie (24
kW, 125 gloei- en 16 booglampen) ƒ 21.000 kostte. De jaarlijkse exploitatiekosten
63.
bedroegen in dat geval zo'n ƒ 5.000 of zo'n 3,5 cent per branduur. Heerding komt
64.
met veel lagere kosten. Een installatie van 100 gloei- en vier booglampen zou ƒ
65.
900 per jaar kosten of 0,9 cent per branduur. Het exploitatieoverzicht van een
66.
beddenmagazijn in Rotterdam is het meest compleet. Daar kostte een branduur
1,9 cent. Dat lijkt als gemiddelde zeer acceptabel.
Dat elektrische verlichtingsinstallaties duur werden gevonden blijkt uit het voorbeeld
van het Wilhelminagasthuis in Amsterdam. Een vergelijking tussen gas- en
67.
elektrische verlichting leidde daar in 1894 tot het handhaven van de gasverlichting.
De jaarlijkse kosten van de gasverlichting zouden circa ƒ 11.000 bedragen en die
van een elektrische installatie circa ƒ 17.000. B & W van Amsterdam vonden dat de
meerdere uitgaven voor elektrische verlichting te groot waren. Daarop besloot de
raad tot behoud van het gaslicht. Waar men wel overstapte op elektrische verlichting,
werd in meerdere gevallen de gasverlichting intact gelaten om óf als reserve óf als
aanvulling te dienen.
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De motivatie van de consumenten komt evenals de evaluatie van de leveranciers
in het afsluitende deel aan de orde.

Elektriciteitscentrales
Eind 1883 werd in Rotterdam de eerste elektriciteitscentrale van Nederland geopend.
Twaalf jaar later draaiden er in ons land zes. Het aantal centrales was niet
indrukwekkend, zeker niet in vergelijking met Duitsland waar in 1895 al 180 centrales
stonden. Het opgesteld elektrisch vermogen was gering. In 1895 stond er in de
centrales een kleine 2400 kW, wat overeenkwam met circa 32.000 te voeden lampen
(zie tabel 8.9). Het waren kleine bedrijven;

Tabel 8.2: elektriciteitscentrales in Nederland 1883-1895
Plaats
1. Rotterdam

bestaansperiode
1883-1884

ondernemer
NV Nederlandsche
Electriciteits-Maatschappij

2. Rotterdam

1884-1885

NV
Electriciteitsmaatschappij
Systeem ‘de Khotinsky’

3. Rotterdam

1885-1895

Idem

4. Kinderdijk

1886-1915

NV Electrische Verlichting
Kinderdijk

5. Nijmegen

1886-1908

De gemeente Nijmegen

6. Den Haag

1889-1906

NV Nederlandse
Maatschappij voor
Electriciteit en Metallurgie
(1889-1892); Siemens &
Halske (1892-1906)

7. Amsterdam

1892-1913

NV ‘Electra’ Maatschappij
voor Electrische Stations

8. Rotterdam

1894-1922

De gemeente Rotterdam

9. Borne

1896-1904

NV Bornsche
Electriciteits-Maatschappij
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Tabel 8.3: inrichting van de centrales 1883-1895
Centrale

primairvermogen

pk

1.
Rotterdam

3
60
stoommach.

2.
Rotterdam
3.
Rotterdam

max.aantal
gloeilampen

4

opgesteld
elektrisch
vermogen
73 kW (s)

1
150
stoommach.

1

88 kW (s)

1200

1
stoommach.

1

24 kW

300

4. Kinderdijk 1
80
stoommach.

3

21 kW

288 (s)

5. Nijmegen 1
stoommach.

2

17,5 kW

25 boog

6. Den Haag 4
840
stoommach.

8

600 kW

8500

7.Amsterdam 4stoommach. 2100

4

1500 kW

22000

8. Rotterdam 2
340
stoommach.

2

190 kW (s)

2600

9. Borne

1

33 kW

452 (s)

1 stoomturb. 30

aantal
dynamo's

1000

(s) Schatting: Uit de gegevens van de centrales 3, 6, en 7 is een gemiddelde
berekend van 1 kW = 13,7 lampen. In Rotterdam stond 224 kW in de centrale.
Deze leverde stroom aan twee accustations met een geschat vermogen van 366
kW. Hiervan werd zo'n 190 kW gebruikt voor de voeding van lampen.
slechts drie ondernemingen hadden een vermogen dat de 100 kW oversteeg. De
doorbraak in de bouw van de centrales kwam pas na 1898 op gang. Deze langzame
ontwikkeling kan voor een deel verklaard worden uit de ontstaansgeschiedenis van
de centrales, die samenhangt met de perikelen rondom de concessies. Een centrale
onderscheidde zich van een blokstation door de grotere omvang van het afzetgebied.
Leidingen en kabels moesten daardoor openbare wegen en dergelijke doorkruisen.
Dit bracht met zich mee dat de initiatiefnemers van centrales te maken kregen met
68.
de lokale overheid en in de meeste gevallen een concessie nodig hadden.
Verreweg de meeste centrales stonden in steden en met name in wat tegenwoordig
wordt aangeduid met de Randstad (zie tabel 8.2). Bevolkingsdichtheid en welstand
lijken daarmee belangrijke voorwaarden voor de vestiging van een centrale. Het is
opvallend dat vier van de negen centrales in Rotterdam stonden en dat drie daarvan
de eerste plaatsen op de ranglijst innemen. Uit tabel 8.3 blijkt dat die drie centrales
erg klein waren.

Rotterdam
De eerste drie Rotterdamse centrales waren gelijkstroomcentrales met een beperkte
actieradius en afzet. Eigenlijk waren het voor zowel de betrokken ondernemers als
de gemeente Rotterdam een soort proefballonnen. Zoals vermeld, probeerde de in
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1882 opgerichte NEM als vertegenwoordiger van de Compagnie Continentale Edison
uit Parijs in meerdere steden een concessie te verwerven. Daarmee probeerde ze
een voorsprong te krijgen op die bedrijven die in ieder huis een aparte installatie
69.
aanlegden. De centrale in Rotterdam zou vooral bedoeld zijn als reclamestunt.
De gemeenteraad gaf, ondanks opmerkingen over de mogelijke concurrentie met
de ophanden zijnde eigen gasfabriek, vrij snel toestemming om de kabels in de
gemeentegrond te leggen. Het was wel een tijdelijk contract en was bedoeld ‘tot het
nemen van proeven’ en ‘in ieder geval tot wederopzeggens’.
De centrale was gevestigd in een houten uitbouw achter twee huizen aan De
Baan. Via een tweehonderd meter lange, dikke en dure kabel, ‘geheel in nauw
sluitende ijzeren buizen besloten’, leverde men stroom aan de winkelpassage aan
de Coolvest. De grootste afnemer was het Grand Café du Passage met 172 lampen.
De stroomlevering startte op 18 december 1883, maar moest na twee maanden
worden gestaakt omdat de kabel was vernield. De kabel lag namelijk niet alleen in
gemeentegrond maar ook in die van particulieren. Onenigheid met één van hen
leidde tot sabotage aan de kabel. De NEM kreeg toestemming de kabel via
gemeentegrond om te leiden en kon de stroomlevering na één maand weer hervatten.
Drie maanden later sloot ze haar centrale vrijwillig. Het aantal klanten was
tegengevallen en de kosten waren te hoog. In totaal had de centrale een verlies
van ƒ 65.000 geleden.
In augustus 1884 bouwde de Electriciteits-Maatschappij, Systeem ‘De Khotinsky’
in haar accumulatoren- en gloeilampenfabriek op het Noordereiland in Rotterdam
70.
een kleine centrale. Men verbond een Edison-dynamo met een reeds in bedrijf
zijnde stoommachine en leverde stroom aan drie objecten. Het eerste was een
batterij voor eigen fabrieksdoeleinden. Het tweede object was een 80 meter verderop
gelegen woonhuis. Een derde leiding verbond de dynamo met een bootje met
accumulatoren aan de kade. Na te zijn geladen voer het bootje naar de Wijnhaven
aan de overkant. Daar voedde het een kabel waarop de lampen van een aantal
kantoren waren aangesloten. De gemeentelijke toestemming was vrij eenvoudig
71.
verkregen, waarschijnlijk omdat de gebruikte kabels erg kort waren. Het vervoer
van de open accu's over water was vanwege het klotsend zuur gevaarlijk. De Rus
Achilles de Khotinsky, het genie achter het systeem, zocht daarom naar een betere
oplossing. Hij kocht een pand in de stad en vroeg een concessie aan voor de aanleg
van kabels naar vier accustations van waaruit hij het stadscentrum van stroom wilde
voorzien.
Rotterdam vond zijn plannen echter te groots en te bedreigend voor de
gemeentelijke gasfabriek. Wel gaf men toestemming voor de bouw van een kleine
proefcentrale. Khotinsky ging noodgedwongen ac-
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coord en opende in 1885 zijn tweede centrale. In een gebouw aan De Boompjes
koppelde hij een Mather & Platt-dynamo direct aan een stoommachine. Het vermogen
hiervan werd aangevuld met het vermogen uit accu's. Klanten waren onder andere
de kantoren van Schöffer & Co. en de Rotterdamse Bank. Over de kabels moest
Khotinsky een hoge belasting betalen zodat het bedrijf onder continue financiële
druk stond. Desondanks draaide de centrale tot 1895, het jaar waarin de gemeente
zelf elektriciteit ging produren. De formule van ‘tot wederopzeggens’ had Rotterdan
weliswaar drie particuliere centrales opgeleverd, maar had ook voorkomen dat deze
tot levensvatbare bedrijven konden uitgroeien.
De centrales van Kinderdijk, Nijmegen en Borne vormen een aparte categorie omdat
ze van Nederlandse makelij waren. Op de keper beschouwd waren de bedrijven
van Kinderdijk en Nijmegen geen centrales omdat voor geen van beide een concessie
was afgegeven. Bovendien leverde de gemeente Nijmegen slechts stroom aan één
klant, namelijk aan zichzelf. Gezien de omvang en impact van beide projecten
worden ze hier toch als centrales beschouwd.

Kinderdijk
72.

De centrale in Kinderdijk werd in april 1886 geopend. Het was een initiatief van
plaatselijke fabrikanten, waarbij Willem Smit waarschijnlijk een stuwende rol speelde.
Diens pied-á-terre in Kinderdijk stamde uit 1884, toen hij de elektrische verlichting
van een scheepswerf en een woonhuis verzorgde. De verlichting maakte indruk en
was aanleiding tot een onderzoek naar de mogelijkheden van een centrale voor het
gehele buurtschap. Daaruit bleek dat er minimaal 300 lichtpuntaansluitingen nodig
waren. In dit opzicht was het een voordeel dat het grootste deel van de woningen
in Kinderdijk eigendom was van de scheepsbouwersfamilie Smit, een van de
deelnemende partijen. Aansluiting op de centrale kon zo min of meer worden
verplicht. De benodigde ƒ 26.000 werd bijeengebracht door toekomstige klanten en
door relaties van Willem Smit. Het merendeel van de 180 aandelen die tussen 1886
en 1905 door de N.V. Electrische Verlichting Kinderdijk werden uitgegeven, was in
het bezit van de scheepsbouwersfamilie Smit.
Aanvankelijk bestond het debiet uit 11 straatlantaarns en 130 particuliere
aansluitingen met in totaal 300 gloeilampen. In de huizen werden de lampen gratis
aangelegd en vervangen. De prijs per lamp was afhankelijk van het totale aantal
en schommelde tussen de ƒ 11 en ƒ 15 per jaar. Volgens ‘The Electrician’ van 26
november 1886 was dat relatief

De centrale van Kinderdijk. De centrale werd ondergebracht in een plaatijzeren gebouwtje
aan de Noord. Het benodigde ketel- en koelwater kwam via een gegraven put met een dam
van takkenbossen voor filtering uit de boezem. De installatie bestond uit een ingemetselde
ketel, een liggende stoommachine van 80 pk en twee Smit-dynamo's van elk 7,5 kW. Het
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elektro-mechanische vermogen werd aangevuld met het vermogen uit een aantal accu's.
De dynamo's leverden stroom tot 22.00 u., daarna namen de accu's het debiet tot middernacht
over.

goedkoop en namen zelfs dorpsbewoners die minder dan vier schilling per dag
verdienden een aansluiting. De straatlantaarns kwamen in het begin voor rekening
van de onderneming. In 1887 verzocht men de gemeente Nieuw Lekkerland mee
73.
te betalen aan de uitbreiding van het aantal lantaarns. De technische uitvoering
liet in het begin te wensen over. Het spanningsverval was zodanig dat aan het begin
van het net- overeenkomend met de klemspanning- lampen van 110 volt werden
gebruikt en aan het eind lampen van 100 volt. De straatlantaarns werden in de
volksmond ‘gloeiende spijkers’ genoemd omdat de lampen weinig licht gaven. Dat
het net zwak was, bleek ook bij het inschakelen van een elektrische lift van een van
de klanten. Het gevolg was dat in de rest van het dorp de lampen half doofden.
Ondanks deze en andere kleine ongemakken draaide de centrale tot ieders
tevredenheid. In 1890 werd ten behoeve van de stroomvoorziening van Krimpen
aan de Lek een wisselstroommachine van 6 kW met een klemspanning van 650
volt aangeschaft. Een bovengrondse leiding van 1,5 km en een concentrische kabel
van 300 meter door de rivier de Lek zorgden voor het transport. In Krimpen
reduceerden vier luchtgekoelde transformatoren de transportspanning tot de
gebruikersspanning van 65 volt. Via een 2,5 km lange leiding werden aanvankelijk
15 lantaarns en 25 percelen van elektriciteit voorzien. Het was de eerste interlokale
elektrische verbinding van Nederland en het was de eerste keer dat er wisselstroom
werd toegepast.
Het voortbestaan van de centrale was vanaf het begin twijfelachtig. De statuten
bepaalden dan ook dat
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er aan het begin van elk boekjaar een algemene vergadering moest worden
gehouden, waarin de tarieven aangepast konden worden aan de kosten. De directeur
spoorde voortdurend aan tot zuinigheid in de bedrijfsvoering. Zelf beheerde hij
belangeloos de administratie. De centrale en het leidingnet werden verzorgd door
een machinist-elektricien en een stoker. Tussen 1886 en 1895 werd een totale winst
geboekt van zo'n ƒ 5000. De centrale draaide tot 1915. In dat jaar nam het GEB
Dordrecht de stroomlevering over.

Nijmegen
Het initiatief tot de bouw van de centrale in Nijmegen kwam van Payens, directeur
74.
van de gemeentelijke gasfabriek. Zijn plan sloot aan bij de vrij algemene
ontevredenheid over de petroleumverlichting van de Waalkade. Men vond deze
onvoldoende voor het drukke personen- en vrachtverkeer. De voortdurende
verzakkingen en overstromingen maakten de aanleg van gasbuizen onmogelijk,
zodat elektrische verlichting als enige optie overbleef. Aanvankelijk zouden er alleen
booglampen aan de Waalkade geïnstalleerd worden, maar al snel betrok men ook
75.
enkele pleinen en parken in het plan. De commissie van bijstand van de gasfabriek
ging op 7 juli 1885 akkoord met de plannen en verleende in december de opdracht.
Beide besluiten werden vermeld in de stukken van de gemeenteraad, maar gaven
76.
nauwelijks aanleiding tot opmerkingen.
Voor de uitvoering schreven zich zo'n 6 ondernemingen in, waaronder de NMEM
en De Khotinsky. De opdracht ging voor ruim ƒ 10.000 naar Willem Smit & Co. De
77.
centrale werd gevestigd in het gebouw van de Waterleiding aan de Ceintuurbaan.
In 1888 bedroegen de exploitatiekosten ƒ 1484. Het leeuwedeel daarvan ging op
aan de steenkolen (36%) en aan het vervangen van de koolspitsen en het onderhoud
78.
van de booglampen (56%). In 1892 wees de gemeente een verzoek van een groep
burgers om ook aangesloten te worden, af. Het zou tot 1908 duren voordat in
Nijmegen een centrale geopend werd, die ook aan particulieren zou gaan leveren.
In dat jaar werd de centrale aan de Ceintuurbaan gesloten.

Borne
79.

Voor de centrale in het Twentse Borne werd in 1896 een concessie verstrekt. Het
initiatief kwam van R.W.H. Hofstede Crull. Hij had elektrotechniek gestudeerd aan
de Technische Hochschule in Hannover en praktische ervaring opgedaan in
80.
Amerika. In 1894 stichtte hij in Borne een technisch bureau met als doel concessies
voor de distributie van elektriciteit los te krijgen. Het eerste succesje boekte hij in
Groningen, waar in 1895 een blokstation geopend werd. In Borne, een dorp met
3000 inwoners en petroleumstraatverlichting, verkreeg hij zijn eerste concessie.
Plaatselijke industriëlen, waaronder de belangrijke Bornse textielfabrikant Spanjaard,
steunden het plan van Hofstede Crull en investeerden ruim ƒ 17.000. In 1896 werd
de NV Bornsche Electriciteits-Maatschappij met een maatschappelijk kapitaal van
ƒ 30.000 opgericht. Hofstede Crull kocht daarop een Lavalturbine van 30 pk en een
81.
dynamo van 33 kW. De vraag naar elektriciteit overtrof al snel de capaciteit. In
1901 werd de centrale dan ook uitgebreid.
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Over de exploitatie is weinig bekend, alleen dat de gemeente ƒ 290 per jaar voor
de straatverlichting betaalde. In 1895 kostte de petroleumverlichting nog ƒ 370. Over
het geheel was de centrale onrendabel. Ze was te klein en het afzetgebied beperkt.
Toen men in 1904 de kans kreeg elektriciteit te kopen van het Twentsch
Centraal-Station voor Electrische Stroomlevering (TCS) uit Hengelo, besloten de
aandeelhouders de centrale te sluiten. Het TCS, dat later een belangrijke
districtscentrale werd, was een initiatief van Hofstede Crull.
De centrales van Den Haag, Amsterdam en Rotterdam belichaamden de eerste
pogingen tot grootschalige produktie en distributie van elektriciteit in Nederland.
Hiertoe moesten de betreffende ondernemers bereid zijn nieuwe technieken aan te
spreken, veel te investeren en in twee gevallen stevig te onderhandelen. De kennis
voor de centrales kwam uit Duitsland.

Den Haag
In Den Haag werd in 1889 een centrale met een vermogen van 600 kW geopend.
82.
Daarmee zag de eerder genoemde Wisse een oude droom gerealiseerd. In 1883
had hij hiervoor namens de NMEM voor de tweede maal een concessieaanvraag
ingediend. Om te voorkomen dat de gemeente schade zou ondervinden was hij
bereid de gemeentelijke gasfabriek over te nemen. Hij wilde dan wel voor tenminste
35 jaar het alleenrecht op de gas- en elektriciteitsverlichting. Deze plannen waren
voor de gemeenteraad te vergaand omdat men zowel de gasfabriek als de openbare
verlichting wilde behouden. Maar om het elektrisch licht niet al te zeer te belemmeren,
was de raad wel bereid een concessie ‘tot wederopzegging’ te verlenen. Daarvoor
hoefde Wisse slechts een hinderwetvergunning aan te vragen.
Wisse was voorlopig tevreden en werkte zijn plannen uit. In 1885 werd de
definitieve concessie vastgesteld. De belangrijkste voorwaarden waren dat de
concessie mogelijke concurrenten niet uitsloot en
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Het drie- en het vijfleiderstelsel. De aard van het leidingnet speelde een cruciale rol in de
planning van een elektriciteitscentrale.
De onkosten van het net bedroegen ongeveer eenderde tot de helft van de totale
investeringen. Nu is elektrische energie gelijk aan het produkt van spanning en stroomsterkte.
Om een bepaald vermogen te transporteren kan men of voor een hoge spanning bij een
kleine stroom kiezen of omgekeerd. Bij energie-overdracht komt het in de leidingen tot
ongewenste warmteverliezen, die met de weerstand van de leiding en het kwadraat van de
stroomsterkte toenemen.
De weerstand daalt bij een grotere doorsnede van de leiding, maar meer koper maakt de
leidingen duur. Een hogere spanning biedt hier de oplossing. Binnen het gelijkstroomsysteem
gebruikte men voor het transport van de elektriciteit in plaats van het tweeleidersysteem
daarom ook wel het drie- en het vijfleiderstelsel, waarmee de stroom bij gelijkblijvende
doorsneden van de leidingen onder hogere spanning vervoerd kon worden. Bij het
drieleiderstelsel werden twee gelijkstroomdynamo's, waarvan de spanning overeenkwam
met de gewone lampspanning, met elkaar in serie geschakeld. De stroom kon zodoende
onder een spanning van 220 volt (spanning tussen beide buitenste leidingen) vervoerd
worden tenvijl de lampen met 110 volt (spanning tussen één buitenste en de middelste of
neutrale geleider) bediend konden worden. Bij het vijfleiderstelsel lag de transportspanning
viermaal zo hoog als de lampspanning. Deze stelsels vereist ingewikkelde schakel- en
verdeelinrichtingen en nauwkeurig toezicht. Bovendien moest het stroomverbruik bekend
zijn om tot een goede verdeling van de lampen over de verschillende takken te komen.
Wisselstroom bood uiteindelijk betere mogelijkheden om het afzetgebied van een
elektriciteitscentrale te vergroten. Vanaf ongeveer 1890 werd dat een reële mogelijkheid en
werden beide systemen min of meer concurrenten van elkaar.
Het voordeel van gelijkstroom was de relatief eenvoudige en gemakkelijke toerenregeling
van motoren. Ook kon men stroom opslaan in accu-batterijen, waardoor een reservevoorraad
aangehouden kon worden. Doordat frequentieafhankelijke grootheden zoals inductie en
capaciteit van geringe betekenis waren, vereiste het werken met gelijkstroom een veel
minder diepgaande kennis van de theorie. Nadelen van gelijkstroom waren constructieve
zwakheden zoals de onderhoudsgevoelige commutator. Verder was men mede vanwege
deze commutator gebonden aan relatief lage klemspanningen. Hoewel de klemspanning
van wisselstroomdynamo's niet veel hoger was, kon men die simpel en praktisch verliesvrij
⋆
omhoog transformeren en weer terug. Juist het transformeren was bij gelijkstroom niet
mogelijk. Om eenzelfde hoeveelheid energie te transporteren kon men bij wisselstroom door
het toepassen van hoge spanningen met veel kleinere stromen en bij eenzelfde kabel met
veel geringere verliezen werken. Nadeel was de hogere spanning waarmee men werkte en
het daarmee samenhangende veiligheidsprobleem. Verder was wisselstroom in haar
toepassing gecompliceerder vamvege de frequentieafhankelijke effecten. Het ontbreken
van een goed werkende motor was wel het grootste probleem. Omstreeks 1890 kwam hierin
een doorbraak met de motor van Von Dolivo-Dobrowolsky. In hetzelfde jaar werden tijdens
een internationale tentoonstelling in Frankfurt aan de Main de mogelijkheden van transport
van elektriciteit over grote afstand (175 kilometer) en de nieuwe draaistroommotoren getoond.
Dit betekende overigens niet dat wisselstroom direkt de markt veroverde. Eerder brak de
concurrentie nu pas goed los. Maar nog altijd is gelijkstroom voor sommige toepassingen
zoals spoonvegen en transport van elektriciteit onder zeewater aantrekkelijk.

dat ze slechts gold voor een straal van 500 meter rond de centrale. Ondanks deze
beperkingen ging Wisse akkoord. Hij trof met Siemens & Halske een overeenkomst
⋆

De transformator. Via een constructie van twee, door een gesloten ijzercircuit gekoppelde,
spoelen van verschillende windingen, kunnen hoge wisselspanningen in lage spanningen en
omgekeerd worden omgezet.
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voor de financiering van de centrale en in mei 1889 kon de centrale geopend worden.
Het kabelnet was voor Nederland uniek. Om op de koperkosten te besparen was
namelijk het drieleidersysteem toegepast, waardoor de transportspanning verhoogd
83.
werd.
De centrale, in 1892 overgenomen door Siemens & Halske, werd vanaf de opening
geremd door de ongunstige concessievoorwaarden. Om de investeringen te laten
renderen was het volgens Siemens & Halske nodig dat de concessie een ruime
looptijd kreeg en dat het afzetgebied werd uitgebreid. Eind 1900 had men van de
gemeente echter nog altijd niets vernomen. Siemens & Halske weigerde daarop
nog langer nieuwe klanten aan te sluiten. In 1901 gingen de eerste stemmen op in
de gemeenteraad om zelf een centrale te openen. Een onderzoek wees uit dat dat
tot aanzienlijk lagere tarieven zou leiden en dat draaistroom (driefase-wisselstroom)
de beste technische oplossing was. Dat laatste maakte dat de centrale van Siemens
& Halske voor de gemeente nutteloos werd. Aanvankelijk pleitte Siemens & Halske
voor de overname van haar centrale, maar de firma legde zich al snel bij de feiten
neer. In 1907 werden de partijen het eens. De centrale van Siemens & Halske ging
dicht en een deel van de klanten werd op de nieuwe gemeentelijke centrale
aangesloten.

Amsterdam
In oktober 1882 lagen bij B & W van Amsterdam tien concessieaanvragen op tafel.
Het duurde echter tot september 1890 voordat men daadwerkelijk een
84.
elektriciteitsconcessie verleende. De zaak werd vertraagd door twijfels over de
kwaliteit en de noodzaak van elektrische verlichting en door het politieke debat over
de aard van de te verlenen concessie.
Aanvankelijk beschouwde de gemeente elektrische verlichting als een luxe.
Bovendien zou elektrisch licht onbetrouwbaar zijn zodat de gasverlichting toch
gehandhaafd zou moeten worden. Het feit dat de gemeente in 1882 aan de
vooravond stond van de beslissing over de vervanging van de aflopende en
verouderde gasconcessie was echter doorslagge-
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vend voor het uitstel. In 1885 kwam B & W op de zaak terug. Men verwees naar de
technische ontwikkelingen en de positieve ervaringen met elektrische verlichting in
Berlijn en andere steden. Op voordracht van B & W ging de gemeenteraad akkoord
met een regeling die onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid schiep van
tijdelijke, kort lopende vergunningen. In 1887 opende de Directie Publieke Werken,
onder aanhoudende druk van offertes en de publieke opinie, de weg naar
onderhandelingen over een feitelijke concessie. In 1889 achtte B & W de tijd rijp
voor een beslissing. Elektrisch licht was nog altijd duur, maar de geringere
warmte-ontwikkeling, geen bederf van de atmosfeer en de mogelijkheid om ‘sterke’
lampen te gebruiken zouden dat compenseren.
Een gemeentelijke centrale was bij voorbaat uitgesloten. De gasconcessie uit
1883 bepaalde namelijk dat de gemeente zich tot 1913 niet op de verlichtingsmarkt
mocht begeven. Daardoor had het debat in de gemeenteraad zich sinds 1885
toegespitst op de looptijd van het contract en de monopoliepositie van de
concessionaris. Vanaf 1889 kreeg het idee van een voorziening in dienst van het
algemene belang de overhand. Het gevolg was dat de concessie, die in 1890 aan
de NV ‘Electra’, Maatschappij voor Electrische Stations werd gegund, niet uitsluitend
was en dat de gemeente het bedrijf na 12 jaar zou mogen opkopen. Bovendien had
de gemeente een behoorlijk deel van de bedrijfswinst bedongen.
De NV Electra en de NEM waren de belangrijkste mededingers voor een concessie
in Amsterdam. In verband met haar beperkte financiële armslag en geringe
technische kennis had de NEM hiervoor in 1888 een speciale overeenkomst met de
AEG uit Berlijn afgesloten. Later zou de AEG zelf rechtstreeks met de gemeente
onderhandelen. Electra was feitelijk een afsplitsing van ‘Helios’, A.G. für elektrisches
Licht und Telegraphenbau uit Keulen, maar had ook sterke banden met de
Amsterdamse financiële wereld. De AEG probeerde in Amsterdam het
gelijkstroomsysteem te slijten, terwijl Helios in licentie van Ganz & Co. uit Boedapest
zich sterk maakte voor een wisselstroomcentrale. Het soort systeem speelde in
Amsterdam echter een ondergeschikte rol.
Van een ‘battle of the systems’, die in de literatuur zoveel aandacht krijgt, is
hoegenaamd geen sprake. ‘Aan technische vraagstukken, zoals de toepasssing
van wissel- of gelijkstroom en de hoogte van de spanning, was men bij de principiële
85.
discussie [over de aard van de concessie] niet toegekomen’. In het Amsterdamse
stadsbestuur zou zelfs nauwelijks iemand rondlopen die ‘er iets van wist’. Deze
oppervlakkige benadering is deels te verklaren uit het feit dat Amsterdam geen
eigen centrale bouwde, maar zich beperkte tot een concessie aan een particulier.
Toch is de Amsterdamse houding opmerkelijk. Men koos namelijk impliciet voor
wisselstroom, een systeem dat in die jaren nog nauwelijks was uitgewerkt. Ganz
had weliswaar enige ervaring opgedaan bij projecten in Italië, maar Helios moest
haar eerste wisselstroomcentrale nog openen.
In 1889 had Keulen als eerste gemeente in Duitsland besloten, dat wisselstroom
de beste oplossing was en men had aan Helios de opdracht gegeven aan de rand
van de stad een gemeentelijke centrale te bouwen. Voorafgaand aan deze beslissing
had Keulen zich uitgebreid laten informeren door de directeur van de gasfabriek.
Deze had een aantal elektrotechnische firma's uitgenodigd om plannen in te dienen.
Het resultaat was dat alle bestaande systemen met elkaar vergeleken konden
86.
worden. Helios was de enige firma die wisselstroom als volwaardige optie
presenteerde. Na het afwegen van de voor- en nadelen koos Keulen tenslotte voor
Helios omdat haar centrale buiten de stad gebouwd kon worden. De centrale werd
87.
in 1892 geopend en diende als model voor die van Amsterdam.
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De keuze om met de NV Electra in zee te gaan moet dan ook uit andere dan
technische gronden verklaard worden. Electra was vooral slim en doortastend in
het onderhandelingsproces. Men aanvaardde de steeds weer veranderende
voorwaarden van het stadsbestuur, terwijl de NEM steeds de discussie aanging. Van
belang was ook dat Electra als enige daadwerkelijk gebruik maakte van de in 1888
aan enkele firma's verstrekte vergunning. Vanuit haar blokcentrale in de Kalverstraat
voorzag Electra vanaf februari 1889 een deel van de Amsterdamse binnenstad van
stroom. Met dit financieel risicovolle bruggehoofd kweekte Electra veel goodwill.
Electra liet ook als eerste het zogenaamde volledige elektrische systeem varen,
nadat het Amsterdamse gemeentebestuur had geëist dat de consumenten zelf hun
installateur mochten kiezen. Electra gaf daarmee het monopolie prijs op de aanleg
van de lampen in de huizen. De contacten van Electra met Amsterdamse financiers
waren ook belangrijk.
Het aanbod van de NEM werd door de grote invloed van de AEG als een minder
Amsterdamse aangelegenheid gezien. Uiteindelijk bleek de AEG ook minder
geïnteresseerd in de Amsterdamse concessie. De kapitaalbehoefte in de
elektrotechnische industrie lag daaraan ten grondslag. Deze was van een dergelijke
omvang dat het moeilijk was om de eigen middelen te lang in een centrale vast te
leggen. Men zocht daarom naar mogelijkheden waarbij de centrales zelfstandige
vennootschappen werden. In Amsterdam leek die opzet gedoemd te mislukken
omdat er nauwelijks iemand te vinden zou zijn die het geïnvesteerde kapitaal zou
willen overnemen.
Voor Helios lag de zaak anders: Amsterdam en Keulen waren haar eerste grote
wisselstroom-op-
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Schets van het leidingnet van de centrale in Kinderdijk. In 1885 vroegen F.H. Lels en H.
Smit, aandeelhouders van de N.V. Electrische Verlichting Kinderdijk, aan het ministerie of
men voor de aanleg van ‘[...] draden deels onder den grond te leggen, deels langs gewone
⋆
telegraafpalen te geleiden [...]’ een concessie van de Rijksoverheid nodig had. Op dat
moment bestond er in Nederland nog geen wetgeving ten aanzien van de aanleg van
elektrische leidingen. In 1884 had J. Bosscha, directeur van de Polytechnische School in
Delft, zich op verzoek van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid over dit probleem
⋆⋆
gebogen. Bosscha concludeerde dat de tijd nog niet rijp was om regelend op te treden
omdat het aantal toepassingen in Nederland beperkt was. Hinderlijke voorschriften zouden
de ontwikkeling van de elektrische verlichting kunnen afremmen. Wel vond hij het nodig de
ontwikkelingen op de voet te volgen. Ondanks het instellen van een aantal staatscommissies
duurde het tot 1938 voordat de organisatie van de elektriciteits-voorziening wettelijk, en dan
nog slechts gedeeltelijk, geregeld werd. Ten aanzien van de NV Kinderdijk antwoordde het
ministerie in 1885 geheel in de lijn van het advies van Bosscha. Een concessie was niet
nodig, maar men stelde wel voor om in verband met mogelijke storingen aan de telegraaf,
de elektrische leidingen geheel onder de grond te leggen. Lels en Smit stemden hiermee in
en stuurden een schets van het 3 km lange kabelnet naar het ministerie. Bovendien meldden
de heren dat de nieuwe NV van het Dijkbestuur van den Alblasserwaard een vergunning
⋆⋆⋆
had gekregen voor de aanleg van de kabels.

⋆
⋆⋆
⋆⋆⋆

ARA 2.16.04, Centrale Directie Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Telegraafarchief,
correspondentie 12-8-1885.
Telegraafarchief 1852-1893. Inv. 148-158: corr. 20-3-1884.
Telegraafarchief, correspondentie augustus en oktober 1885.
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Machinekamer van de NV ‘Electra’, Maatschappij voor Electrische Stations in Amsterdam
in 1892. De centrale telde vier wisselstroomdynamo's of generatoren met een gezamenlijk
vermogen van 1500 kW. De dynamo's waren direct gekoppeld, dus zonder tussenkomst
van riemen, op de as van de stoommachines. Met 125 of 170 omwentelingen per minuut
waren het zogenaamde langzaamlopende machines.

drachten. Ze moesten als uithangbord dienen. Tenslotte zal het aangeboden tarief
ook een rol hebben gespeeld. Electra kwam met een eenheidsprijs van 46 cent per
kWh; de AEG rekende 60 cent per kWh. Het AEG tarief bleek foutief te zijn berekend,
maar de inschrijvingsprocedure belemmerde een correctie. Electra stortte ƒ 100.000
als zakelijk onderpand en verkreeg in september 1890 de door haar zo fel begeerde
concessie.
De centrale werd gebouwd aan de Haarlemmerweg en kon in mei 1892 feestelijk
88.
geopend worden. Met 1500 kW was het veruit de grootste centrale van Nederland.
Bij de opening waren 6100 lampen aangesloten. De centrale draaide tot juli 1913,
toen de stroomlevering werd overgenomen door de Gemeente-Electriciteitswerken.
De gemeente zocht al in 1898 naar mogelijkheden om elektriciteit ook voor andere
89.
doeleinden dan licht te gebruiken.
Uiteindelijk koos men voor de combinatie van gelijkstroom (tram en havenoutillage)
en draaistroom (overige toepassingen). Samenwerking met Electra werd door
deskundigen ontraden omdat het bedrijf verouderd was en geen winstgevende
exploitatie zou opleveren. Haar éénfase-wisselstroomsysteem was ongeschikt voor
het aandrijven van motoren en het was beter om een apart hoog- en
laagspanningsnet aan te leggen in plaats van één transformator per klant, hetgeen
grote verliezen in het net veroorzaakte. Bovendien lag de centrale van Electra
ongunstig ten opzichte van de havens waardoor het transport van de gelijkstroom
duur zou worden. In de praktijk bleek dat Electra veel hogere tarieven hanteerde.
De gemiddelde opbrengst per kWh lag in 1912 zo'n 40% hoger. Electra verloor dan
ook steeds meer terrein aan het gemeentelijke bedrijf en toen de gemeente in 1913
de zaak tegen billijke voorwaarden wilde overnemen sloot men de centrale. Het net
werd voorlopig intact gelaten.

Rotterdam
In Rotterdam werd elektrisch licht tot de jaren negentig als een luxe produkt
90.
beschouwd. Maar, zo stelde het gemeentebestuur, het mocht in Rotterdam eigenlijk
niet ontbreken. Een eigen centrale bracht echter teveel financiële risico's met zich
mee en particuliere centrales werden in verband met de concurrentie met de
gemeentelijke gasfabriek nauwelijks getolereerd. Dat de gemeente vanaf 1895 toch
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stroom leverde voor de verlichting van de stad, is te danken aan de nieuwe
havenkranen aan de Wilhelminakade.
Op zoek naar het beste systeem voor de aandrijving van deze kranen brachten
twee directeuren van gemeentelijke diensten in 1890 een bezoek aan een
industrietentoonstelling in Bremen. Daar hoopte men een keuze te kunnen maken
tussen stoomkranen en hydraulische hijswerktuigen. De Rotterdammers raakten
echter al snel onder de indruk van elektriciteit als mogelijke energiebron, vooral toen
men vernam dat de haven van Hamburg dat systeem overwoog. Het gevolg was
een studiereis langs een aantal belangrijke Europese elektriciteitscentrales. Vanwege
het ontbreken van motoren bij de andere systemen, viel de keuze op een
gelijkstroomcentrale. Deze zou via kabels twee accustations, één bij de haven en
één in het centrum, moeten voeden. In 1891 aanvaardde de gemeenteraad het
plan. Maar daarmee was de zaak nog niet rond.
Twee wethouders hadden forse kritiek op de technische en financiële
tekortkomingen van het plan. Ze wezen op de uitvinding van de transformator en
de voordelen van wisselstroom en stelden een deskundig onderzoek voor. De raad
hield dat tegen omdat de burgers de komst van het elektrisch licht verlangden. In
1893 werd het plan tot de bouw van een gelijkstroomcentrale definitief goedgekeurd.
Zes raadsleden stemden tegen omdat ze het, met het oog op de gemeentelijke
schuldenlast, onverantwoord vonden. De centrale zou volgens de meest optimistische
ramingen slechts een opbrengst van 1,5 tot 3,6% van het geïnvesteerde kapitaal
opleveren.
De opdracht ging voor ƒ 700.000 naar Siemens & Halske, één van de zes
uitgenodigde buitenlandse fabrikanten. De centrale werd naast de gemeentelijke
gasfabriek aan de Oostzeedijk gebouwd. In een eenvoudig gebouw stonden onder
andere twee stoommachines en twee dynamo's van samen 224
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kW. In de onderstations stond 366 kW aan batterijen opgesteld, waarvan zo'n 190
kW voor de verlichting werd gebruikt. De stroomlevering startte in de haven in
november 1894 en in de stad in januari 1895. De Oostzee-dijkcentrale kon ondanks
de regelmatige uitbreidingen de groeiende behoefte niet opvangen, zodat in 1906
een tweede centrale geopend werd. De voorziening van de oude onderstations werd
door deze centrale, gelegen aan de Schiehaven, overgenomen. De draaistroom
werd met behulp van motorgeneratoren omgezet in gelijkstroom. De
Oostzeedijk-centrale deed vanaf 1912 dienst als piekcentrale, in 1922 ging ze dicht.

Evaluatie
De negen centrales gebruikten zonder uitzondering stoom als primaire energie. In
drie kleine centrales, namelijk die van de NEM, Kinderdijk en Nijmegen, werd de
verbinding tussen de stoommachine(s) en de dynamo's tot stand gebracht met
riemen. De wat grotere centrales van Den Haag, Amsterdam en Rotterdam
gebruikten directe koppeling. Daarmee kwam een schakel te vervallen en dat
vergrootte de bedrijfszekerheid. Een ander voordeel van directe koppeling was het
feit dat het machinepark compacter kon worden opgesteld, waardoor ruimte bespaard
werd. De aanschafkosten van direct gekoppelde machines lagen wel hoger, maar
die werden gecompenseerd door een grotere afzet.
Zeven van de negen centrales waren pure gelijkstroomcentrales. Alleen in
Amsterdam en Kinderdijk gebruikte men wisselstroom. Nederland was hierin geen
uitzondering. Wisselstroom was een opkomend systeem en werd pas sinds 1892
op grotere schaal toegepast. Zo stonden er in 1895 in Duitsland 180 centrales,
waarvan er 120 volledig met gelijkstroom werkten. In 1909 telde Duitsland circa
2000 centrales, waarvan 1500 gelijkstroomcentrales. Pas met de opkomst van de
Ueberland- of districtscentrales rond 1910 brak wisselstroom door.
Het feit dat gelijkstroom kon worden opgeslagen in accu's en dat het uitermate
geschikt was als energiebron voor elektromotoren, bepaalde de keuze van de
ondernemers. In Nederland werd er tussen 1883 en 1895 nauwelijks gediscussieerd
of het nu een gelijkstroom- of wisselstroomcentrale moest worden. De gehanteerde
transportspanning was laag. Den Haag en Rotterdam experimenteerden binnen het
gelijkstroomsysteem en bereikten respectievelijk met een drie- en vijfleidersysteem
de 220 en 440 volt. De 2000 volt in Amsterdam was relatief hoog. Voor het transport
werden meestal ondergrondse kabels gebruikt. De gebruikersspanning voor de
lampen varieerde van 36 tot 150 volt.
Tabel 8.4 toont aan dat een ruimere opzet van een centrale niet automatisch tot
een geringere uitgave

Tabel 8.4: aanlegkosten van enkele elektrische centrales (inclusief het
net) 1883-1895
Centrale

totale kosten

kosten per kW

ƒ 26.000

opgesteld
vermogen
21 kW

4. Kinderdijk
5. Nijmegen

ƒ 10.000

17,5 kW

ƒ 1.538

7. Amsterdam

ƒ 2.000.000

1500 kW

ƒ 1.333

ƒ 1.733
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8. Rotterdam

ƒ 700.000

366 kW

ƒ 1.912

per eenheid opgesteld vermogen leidde. De eerste gemeentelijke centrale van
Rotterdam was ondanks haar relatief grote omvang vrij duur. De constructie van
een centrale met twee onderstations en een ingewikkeld transportnet is hiervan de
oorzaak. De centrale van Amsterdam was ondanks haar ruime net wel relatief
goedkoop en pleitte daarmee voor de toepassing van wisselstroom.
De data over het aantal aansluitingen en de omvang van de verkoop zijn schaars.
Het wordt uit tabel 8.5 wel duidelijk dat de belangstelling bij de burgers langzaam
groeide. De cijfers in Amsterdam en Rotterdam ná 1895 bevestigen dit beeld. In
1898 verkocht de NV Electra ruim 1,2 miljoen kWh aan zo'n 600 klanten en het
gemeentelijke bedrijf van Rotterdam 500.000 kWh aan 300 klanten. Een aansluiting
op een elektriciteitscentrale was duur. In Amsterdam lag de prijs rond 1892 zo'n
92.
91% hoger dan die van een vergelijkbare gasvlam. De consumenten moeten dan
93.
ook voornamelijk in de gegoede klassen gezocht worden.

Tabel 8.5: aantal aansluitingen en verkoop van enkele elektrische
centrales 1883-1895
Centrale

4. Kinderdijk 131(a)

191

aantal
1895
aangesloten
lampen
begin
306
446

5. Nijmegen 1

1

10

25

-

6. Den Haag 12(s.2)

140

400

6.500('94)

-

7.Amsterdam 29

451

950

21.000

570.000
('93)

8. Rotterdam -

180('96)

-

3.021
(april'95)

242.000
('96)

9. Borne

-

191

-

446

Totaal

-

1.154

-

31.438

(s.1)
(a)
(s.2)
(s.2)
(s.3)
(s.3)

aantal
1895
aansluitingen
begin
(s.1)

(s.2)

(s.3)

aantal
verkochte
kWh

(s.3)

-

-

Schatting: 306:130=2.35 lampen per klant in 1886; 446: 2.35 = 190+1=191.
130 particulieren plus 1 voor de straatverlichting.
Schatting gebaseerd op lampen:klanten in Amsterdam.
Schatting gebaseerd op lampen:klanten in Amsterdam.
Gelijkgesteld aan Kinderdijk.
Gelijkgesteld aan Kinderdijk.
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Tabel 8.6: tarieven, verlies en winst van enkele elektrische centrales
1883-1895
Centrale
4. Kinderdijk

tarief
ƒ 12-15 per
lamp/jaar

verlies

winst
ƒ 4.995 ('86-'95)

6. Den Haag

40 cent per kWh

-

-

7. Amsterdam

46 cent per kWh

8. Rotterdam

kranen: 15 cent per
kWh

4,5% dividend ('95)

motoren: 25 cent
per kWh
licht: 40 cent per
ƒ 21.000('95)
kWh of 125 tot 300
cent per
lamp/maand
Over de exploitatieresultaten is weinig bekend. De spaarzame gegevens wekken
echter de indruk dat een elektriciteitscentrale geen al te beste investering was. De
centrale van de NEM was een financieel debâcle. Voor De Khotinsky waren zijn
Rotterdamse avonturen ook geen succes. In Kinderdijk behaalde men slechts
moeizaam positieve resultaten, terwijl Borne zo snel als mogelijk gesloten werd. In
Rotterdam boekte men pas in 1899 een eerste bedrijfswinst van ƒ 25.000; in 1905
94.
was dat ƒ 70.000. De beperkte winsten in Rotterdam waren onder andere te wijten
aan het lage tarief dat aan de eigen gemeentelijke havenkranen werd doorberekend.
De NV Electra was een uitzondering. In 1898 en 1899 boekte het bedrijf een batig
saldo op de exploitatierekening van respectievelijk ƒ 214.000 en ruim ƒ 224.000. Dit
resultaat werd bereikt ondanks het verlagen van het tarief tot 26,4 cent per kWh
voor licht en 28,3 cent per kWh voor kracht. In verband met de concurrentie met de
nieuwe gemeentelijke centrale, verlaagde men in 1904 het lichttarief tot 16,3 cent.
Het gevolg was dat de omzet met 20% steeg. In 1911 boekte men een winstsaldo
95.
van ƒ 211.214.
De over het algemeen moeizame resultaten leidden op lange termijn tot
desinteresse. In 1908 wilde D.W. Stork, directeur van de Gebr. Stork & Co. uit
Hengelo, een regionaal elektriciteitsbedrijf openen in Zuid-Limburg. Over de
medewerking van de banken was hij somber. ‘In ons land hebben de electrische
ondernemingen tot nu toe over het algemeen met treurige financieele resultaten
gewerkt en het is daarom zeer moeilijk kapitaal voor dergelyke ondernemingen te
96.
krijgen’.

Blokstations
Naast de elektrische installaties en de elektriciteitscentrales, was een blokstation
de derde vorm van verspreiding van elektrisch licht. Het stichten van blokstations
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was relatief eenvoudig, omdat ze alleen onder de bepalingen van de stoomwet en
de hinderwet

Tabel 8.7: getraceerde blokstations in Nederland 1880-1895
Stad
1. Rotterdam

locatie
hotel Coomans

bestaans-periode eigenaar
1887-1897
Grand hotel
Coomans

2. Amsterdam

Kalverstraat

1889-1892

NV ‘Electra’
Maatschappij voor
Electrische stations

3. Zwolle

De Smeeden

1889-1891

J. Stroink

4. Amsterdam

Amstelhotel

1893-19?

Amstelhotel

5. Groningen

Soephuisstraat

1895-1912

Groninger
Electrische
Blokverlichting
Maatschappij

vielen. Desondanks zijn er in de onderhavige periode slechts vijf blokstations
getraceerd. De stations van het Grand Hotel Coomans en van het Amstelhotel waren
voornamelijk bedoeld om de eigen verlichting te verzorgen. Eind 1883 installeerde
Willem Smit in hotel Coomans een aantal gloeilampen. Zijn transportabele elektrische
installatie, waarmee hij door het land had getrokken om reclame te maken voor zijn
97.
produkten, diende daarbij als voeding. Zowel de eigenaar als het publiek waren
zeer tevreden over het resultaat en men besloot de installatie uit te breiden en in
een vast gebouwtje onder te brengen. Bovendien werd de klantenkring uitgebreid
98.
met een aangrenzend bouwblok en een tegenover het hotel gelegen huizenblok.
Voor zover bekend draaide dit blokstation tien jaar.
Het blokstation van het Amstelhotel leverde vanaf 1892 stroom aan drie gebouwen,
99.
de hoteltuin en aan een booglamp op het Tulpplein. In 1894 waren er ongeveer
1000 gloeilampen aangesloten. De elektriciteit werd behalve voor de normale
verlichting ook gebruikt voor aardigheidjes zoals de binnenverlichting van kasten,
die automatisch aan- en uitging. Bovendien kon men in de rookkamer gebruik maken
van elektrische aanstekers. Het vertrouwen in de elektrische installatie was zo groot,
dat de aansluiting op het gasnet direct werd opgezegd.
De andere drie blokstations waren bedoeld als commerciële ondernemingen. In
Amsterdam verkregen Electra en de NEM tegelijkertijd een voorwaardelijke vergunning
tot het aanleggen van elektrische leidingen over de openbare weg vanuit
respectievelijk de installatie in de Kalverstraat en die in Café Krasnapolsky. Alleen
Electra maakte van de mogelijkheid gebruik en verwierf daarmee haar bruggehoofd
in Amsterdam. De ‘know-how’ voor het van oor-
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De honderdjarige lichtkroon van het Amstel-hotel. Deze kroon werd bij de elektrificatie van
het gebouw in 1893 geïnstalleerd en verlicht nog altijd de hal van het hotel.
Links: De afnemers van het Amstel-blokstation. Via het hoofdschakelbord verlieten vier
kabels de machinekamer. Eén kabel liep naar het souterrain van het hotel. In hotel had men,
in verband met de omvang van het net en de sterk wisselende belasting, een
‘ringgeleidingstelsel’ aangebracht. De tweede kabel voorzag het Café Continental, de
Amstelclub en enkele kantoren van stroom. De derde kabel was aangelegd ten behoeve
van de tuinverlichting, terwijl de vierde de booglamp op het Tulpplein voorzag. Tenslotte
bevond zich in hetzelfde gebouw waar de machines stonden nog een aantal klanten, namelijk
verschillende diamantbureau's, een bijkantoor van de Posterijen en de buffetmaatschappij
‘E Pluribus Unum’.
100.

sprong gelijkstroomstation kwam van Helios uit Keulen. Het rayon omvatte een
deel van de Kalverstraat en twee naburige huizenblokken. In 1890 kwam daar een
deel van de Nieuwendijk bij. Eind 1889 telde het blokstation 29 klanten met 950
aangesloten lampen, eind 1891 waren dat 53 klanten met 2000 lampen. De
inkomsten waren in twee jaar opgelopen van ƒ 9500 naar ƒ 20.000. Na de opening
van haar centrale aan de Haarlemmerweg in 1892, sloot Electra haar blokstation
vanwege de hoge exploitatiekosten.
Op 23 maart 1889 opende de civiel- en elektrotechnisch ingenieur J. Stroink een
101.
bescheiden blokstation aan de Smeeden in Zwolle. Behalve aan zijn eigen
elektrotechnisch bureau leverde Stroink stroom aan vier klanten. In totaal waren er
90 gloeilampen aangesloten, waarvan er ongeveer 60 gelijktijdig konden branden.
In de slaapkamers konden de lampen met twee ‘sleutels’ in- en uitgeschakeld
worden, zodat men het bed niet uit hoefde. Sommige lampen konden 's nachts
gedimd branden op een vierde van de lichtsterkte. Het blokstation bleek niet
levensvatbaar en werd in 1891 opgeheven.
De eerste concessieaanvraag in de stad Groningen dateert van 1884, maar werd
102.
niet gehonoreerd. In 1894 waagde de Groninger industrieel J.E. Scholten een
poging. Hij wilde het centrum van elektrisch licht voorzien en had samen met Sicmens
& Halske een plan opgesteld. B & W oordeelde echter negatief omdat elektriciteit
te duur zou zijn. Bovendien wilde men, indien de behoefte aan elektrisch licht daartoe
aanleiding gaf, in navolging van de gasfabriek eventueel zelf een centrale exploiteren.
In 1895 gooide Scholten het over een andere boeg en richtte hij de Groninger
Electrische Blokverlichting-Maatschappij (GEBM) op, met als doel Groningen in
blokken te verlichten. Het eerste station werd ondergebracht in een pakhuis aan
het Soephuisstraatje. Er werden 160 aandelen á ƒ 100 uitgegeven. Scholten nam
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evenals de al genoemde Hofstede Crull 30 aandelen. De rest werd over de bewoners
van het te bedienen huizenblok verdeeld, maar dit bleek geen succes want ze
werden slechts voor 25% volgestort. De installatie werd verzorgd door Hofstede
Crull en bestond onder andere uit een gasmotor en een gelijkstroomdynamo. De
stroom werd via een bovengronds leidingnet naar de 22 klanten gebracht.
Pogingen om het afzetgebied uit te breiden liepen stuk op tegenwerking van de
gemeenteraad. De GEBM bleef daardoor een marginale onderneming. De jaarlijkse
inkomsten bedroegen ongeveer ƒ 6000. In 1910 wimpelde de gemeente een verzoek
tot overname af. Een brand in 1912 werd het bedrijf tenslotte noodlottig. De
aandeelhouders moesten zich tevreden stellen met ƒ 17,50 per aandeel. De afnemers
werden op de in 1902 geopende gemeentelijke centrale aangesloten.
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Evaluatie
De vijf blokstations gebruikten op een uitzondering na, stoom als energiebron. De
keuze voor de overbrenging was uiteenlopend en afhankelijk van de beschikbare
103.
ruimte en de financiële middelen.
Evenals bij de centrales was gelijkstroom hét favoriete systeem. In twee gevallen,
namelijk bij hotel Coomans en in Groningen, werden de dynamo's door Willem Smit
geleverd. De rest kwam uit het buitenland. Voor het transport van de elektricteit
werd in vergelijking met de centrales vaker gebruik gemaakt van luchtleidingen. De
gebruikersspanning varieerde van 65 tot 119 volt. Alleen in het blokstation aan de
Kalverstraat werd een hogere transportspanning (2000 volt) toegepast. In tabel 8.8
zijn enige gegevens op een rijtje gezet.
Blokstations waren als commerciële ondernemingen bepaald niet succesvol. Die
van Zwolle en Groningen leidden respectievelijk een kort en een kommervol bestaan,
terwijl het station aan de Kalverstraat, na de opening van een heuse centrale, zo
snel mogelijk gesloten werd. In de Kalverstraat speelden ook technische redenen
een belangrijke rol. De stations bij hotel Coomans en het Amstelhotel draaiden
grotendeels op de eigen afname.

Pionieren met elektrisch licht
Diversiteit is de hoofdkarakteristiek van de elektriciteitsvoorziening in de periode tot
1895. Er waren drie systemen (installaties, centrales en blokstations) waarmee het
elektrisch licht werd opgewekt. De verschillen waren niet alleen groot tussen de
systemen, maar ook tussen de typen van een systeem. De discussie over
wisselstroom en gelijkstroom was nog gaande. Binnenlandse en buitenlandse
ondernemingen met verschillende achtergronden boden hun diensten aan, terwijl
de vraag uit uiteenlopende maatschappelijke sectoren kwam. Particulieren waren

Tabel 8.8: inrichting van de blokstations en hun afzet 1880-1895
Blokstationaandrijving

pk

1.Coomans 1 stoommach.

-

aantal
mechanischaantal aan- max.
dynamo's elektrisch sluitingen aantal
vermogen
gloeilampen
(s.1)
2
3
500
25 kW

2.Kalverstraat 3 stoommach.

400

3

231 kW

75

4620

3.
1 stoomSmeeden mach.

6

1

46 kW

4

90

4. Amstel

-

2

91 kW

7

1000 ('94)

(s.1)

2 stoommach

Schatting gebaseerd op kW in blokstation in de Kalverstraat. 4620:231=20 ≫ 500:20=25.
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5. Soepstraat

1 gasmotor

25

1

(s.2)

15 kW

22

(s.3)

300

de eigenaars van de verlichtingssystemen, maar gemeenten begonnen zich ook
als potentiële elektriciteitsproducenten te profileren. Naast verlichting, gloorden
kracht en tractie als toepassingsgebied van elektriciteit aan de horizon.
De elektricieitsvoorziening was aan het einde van de negentiende eeuw lang niet
uitgekristalliseerd. De richting waarin zij zich zou gaan ontwikkelen, stond nog in
vele opzichten open. Veel was nog mogelijk. Een dergelijke situatie is kenmerkend
voor een pioniersfase.
In Nederland waren in 1895 circa 1600 gebouwen voorzien van elektrische
verlichting. Het aantal aangesloten lampen bedroeg ruim 90.000. Het aantal
gebruikers van elektrische verlichting was in vergelijking met de Nederlandse
gasverlichting minimaal. Het aantal aangesloten lampen was in vergelijking met het
buitenland echter vrij behoorlijk. De centrales en blokstations waren goed voor zeven
104.
lampen per 1000 inwoners. Ten opzichte van landen als Duitsland en
Groot-Brittannië kende Nederland wel een achterstand, maar die was niet dramatisch.
105.
In 1895 stonden in Duitsland 180 centrales met 505.000 aangesloten lampen.
Dat kwam neer op circa 10 lampen per 1000 inwoners. In Groot-Brittannië draaiden
106.
in 1895 100 elektriciteitscentrales met ruim 1,2 miljoen aangesloten lampen. Per
1000 inwoners waren dat ongeveer 30 lampen. De vergelijking over het totaal aantal
aangesloten lampen, dus inclusief die van de installaties, is helaas alleen op stedelijk
107.
niveau te maken. Amsterdam telde in totaal een kleine 80 lampen per 1000
inwoners en hield daarmee gelijke tred met Birmingham (78) en Brussel (90), maar
liep achter bij Berlijn (178), Londen (184) en Parijs (185). Snijders had intussen zijn
idee over de achterstand van Nederland (zie inleiding) zelf al herzien. In 1895 was
zijn toon ronduit optimistisch en verklaarde hij dat een degelijke statistiek over het
108.
aantal en de aard van de toepassingen verwondering zou oproepen.

(s.3)
(s.2)

15 kW × 20 (zie s.1)=300
gebaseerd op pk:kW in Kalverstraat. 231:400=0.58 ≫ 25×0.58=
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De afzonderlijke installaties namen in Nederland met circa 12 lampen per 1000
inwoners veruit de meeste aangesloten lampen voor hun rekening. Ze waren over
het hele land te vinden en het toepassingsgebied was divers, maar er lag wel een
duidelijk accent op de nijverheid. Hierbinnen was de voedingsindustrie de meest
innovatieve sector.
Economische overwegingen, voortgekomen uit de wens zo goed mogelijk gebruik
te maken van het aanwezige machinepark, waren de belangrijkste redenen om een
elektrische installatie aan te schaffen. Verbetering van de kwaliteit van het licht, de
temperatuur en de atmosfeer werden ook vaak als motief aangevoerd. De keuze
voor een elektrische verlichtingsinstallatie lijkt vooral door pragmatische redenen
ingegeven te zijn. Status en exclusiviteit speelden alleen in de horeca een rol. De
meeste gebruikers waren tevreden over hun installatie. De daling van de temperatuur
en het betere licht ten opzichte van de gasverlichting waren de belangrijkste
pluspunten. Bij de spoorwegen in Haarlem was de uitkomst twijfelachtiger. In Venlo
was men ronduit ontevreden, maar men concludeerde wel dat de elektrische
verlichting de enige optie was voor de verlichting van het terrein.
Het feit dat er in Nederland zo weinig centrales stonden en dat ze niet bedrijfszeker
waren, heeft de verkoop van de installaties gestimuleerd. Een eigen installatie was
in de exploitatie goedkoper. Gemiddeld kostte een branduur 1,9 cent; bij aansluiting
109.
op een centrale kwam dat ongeveer op 7,6 cent per branduur. Daar stond
tegenover dat een bedrijf ruim in de beurs moest tasten voor de aanschaf van de
installatie. Van twee gevallen is bekend, dat men koos voor een eigen
elektriciteitsinstallatie hoewel men binnen het concessiegebied van een centrale
110.
lag.
Het aantal centrales in Nederland bleef in de onderhavige periode gering. De veel
goedkopere en alom aanwezige gasverlichting was samen met de gebezigde
gemeentepolitiek daarvan de belangrijkste oorzaak. Snijders, elektrotechnicus bij
uitstek, onderschreef en waardeerde de positie van het gas in Nederland. Het werd
111.
hier ‘[..] beter en goedkoper [..] gefabriceerd dan bij onze buitenlandsche naburen’.
De keuze tussen gas- en elektrisch licht in werkplaatsen of fabrieken lag wat hem
betrof open, want ‘soms zal de eene, in andere gevallen de andere wijze van
112.
verlichting voordeeliger zijn’. De huisverlichting bleef voorlopig voorbehouden
aan gas. Elektrische verlichting was een zaak van fabrieken en de middenstand.
In 1895 waren de 22 klanten van het Groningse blokstation: magazijnen, winkels,
handelaren, cafés, een kantoor, een fabriek en één woonhuis. In 1906 telde de
gemeentelijke centrale 217 aansluitingen. Het merendeel bestond wederom uit
banken, cafés, fabrieken, hotels, kantoren, winkels en dergelijke. De centrale had
ook 34 woonhuizen als klant. Dat waren op één uitzondering na welgestelde
113.
families. In Leiden behoorden de eerste consumenten ook tot de bovenlaag van
114.
de samenleving. De centrale in Kinderdijk was een uitzondering. Door een
combinatie van lage prijzen en min of meer verplichte aansluiting werd daar een
brede laag van de bevolking bereikt.
Over het algemeen duurde het echter tot in de Eerste Wereldoorlog voordat
elektrische verlichting een meer alledaags produkt werd. Daarvóór bepaalden status,
exclusiviteit en moderniteit, naast andere criteria zoals het geringe brandgevaar,
de geringe warmteontwikkeling, geen zuurstofgebruik en het bedieningsgemak, de
115.
stap om op elektrische verlichting over te stappen.
De gemeenten hadden de gasvoorziening al langer in hun dienstenpakket en
waren huiverig voor concurrentie. De in veel plaatsen ontstane initiatieven tot het
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oprichten van centrales werden daardoor gefrustreerd. De beschrijving van de negen
elektriciteitscentrales toont aan hoe moeizaam het vaak ver-

Tabel 8.9: elektrisch licht in Nederland in 1895
Systeem

aantal
6

opgesteld
vermogen
2.362 kW

aantal lampen aantal
gebruikers
31.438
1154

Elektriciteitscentrales
Blokstations

3

131 kW

1.800

31

Afzonderlijke
(a)
installaties

431

9.706 kW

58.233

413

12.199 kW

91.471

1598

Totaal

(a)

Het aantal verbruikers bij de afzonderlijk installaties is gelijk gesteld aan het aantal installaties.
De schatting van het aantal lampen is gebaseerd op de gegevens van Stroink in het KWI
jubileumbock. Volgens hem bedienden de afzonderlijke installaties in Amsterdam 13.997
gloeilampen en 390 booglampen. Per afgegeven vergunning (102) is dat ruim 137 gloei- en
bijna 4 booglampen. Door het aantal geschatte installaties te vermenigvuldigen met 141
(137+4) wordt het totaal van 58.233 lampen verkregen. Vervolgens werd 58.233 lampen door
6 gedeeld (verhouding opgesteld vermogenlampen = 1:6 bij vijf getraceerde installaties) en
werd de 9706 kW opgesteld vermogen berekend. Daarmee kwam het gemiddelde opgestelde
vermogen van de installaties op 23,5 kW. Het gemiddelde van zes getraceerde installaties
bedroeg 86 kW. Daarmee is het totaal van 9.706 kW zeker niet overdreven.
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liep. In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam duurde het na de eerste aanvragen
nog zeker tien tot twaalf jaar voordat de centrales daadwerkelijk gebouwd werden.
116.
In veel plaatsen kwam er tot 1895 zelfs niets van terecht.
De bouw van centrales werd ook vertraagd door het feit dat in Nederland veel
installaties verkocht werden. De centrales verloren daarmee grote klanten. Dit
gegeven speelde de centrales nog lang parten want in 1912 overtrof het opgestelde
vermogen bij de installaties of zelfopwekkers nog altijd ruimschoots het vermogen
117.
in de openbare centrales.
Het bleek ook moeilijk om voldoende kapitaal aan te trekken. Investeren in
elektriciteitscentrales had als gevolg van enkele mislukte projecten geen beste
reputatie. De Nederlandse gloeilampenindustrie was volgens Heerding ‘[..] vrijwel
de enige industriële activiteit in de electrotechnische bedrijfstak waarvan de
financieringsgrootte niet bij voorbaat de bereidheid tot investeren van de Nederlandse
118.
kapitaalbezitter te boven ging [..]’.
De bouw van centrales werd ook vertraagd door de in Nederland late opkomst
van het fabriekswezen. Tot 1895 was de behoefte aan fabrieksverlichting daardoor
kleiner dan in Duitsland en Engeland. Uit de plaatsen waar wel een centrale gebouwd
werd, komen ook factoren naar voren die het proces positief beïnvloedden.
Bevolkingsdichtheid, welstand, een actieve ondernemer, de onmogelijkheid om
gasbuizen aan te leggen (Nijmegen) en de aanschaf van havenkranen (gemeentelijke
Centrale van Rotterdam) zijn de opvallendste.

Achterstand in kennis?
Het feit dat de centrales qua techniek tussen 1880 en 1895 nog volop in ontwikkeling
waren, speelde ook een rol in de geconstateerde trage ontwikkeling, maar dat nadeel
had ieder land. Nederland had wat technische kennis betreft in 1895 geen
achterstand meer. Na de in het begin fragmentarische import van de ontdekkingen
op het gebied van de elektrische verlichting volgde op het eind van de jaren tachtig
een meer systematische benadering.
Aan de Polytechnische School werden in 1885 de lessen over elektriciteit en
119.
magnetisme uitgebreid. Vakken als de elektrische overbrenging van
arbéidsvermogen verschenen op het programma. Het bleven echter basisvakken,
terwijl in de praktijk het aantal toepassingen bleef groeien. In het studiejaar
1888-1889 werd de knoop doorgehakt. Onder de voor Delft nieuwe term
‘Elektrotechniek’ werd een deel van de toegepaste natuurkunde afgesplitst en
overgebracht naar het derde en het vierde jaar.
Snijders, die de colleges verzorgde, bleef echter van mening dat elektrotechniek
geen aparte studierichting was, maar een variant van de werktuigbouwkunde. Na
kennismaking met de programma's van de opleidingen van Luik, Londen, Hannover,
Karlsruhe, Boston, Darmstadt en Aken veranderde hij zijn visie en werd voorstander
van een apart diploma. Via verslagen van studiereizen naar elektrotechnische
fabrieken en instituten in onder andere Duitsland wist hij ook de overheid van de
noodzaak van een apart diploma te overtuigen. Het duurde evenwel tot 1905 voordat
men in Delft daadwerkelijk een diploma in de elektrotechniek kon behalen. Daarmee
kwam een einde aan de stroom studenten die, nadat ze een diploma in Delft in
bijvoorbeeld de civiele techniek hadden behaald, een elektrotechnische cursus
volgden in het buitenland. Totale aantallen studenten zijn niet bekend, maar het
gegeven dat 14 Nederlanders tussen 1883 en 1891 afstudeerden als ‘ingénieur
électricien’ aan het Montefiore Instituut in Luik geeft een indicatie. Zij zouden in de
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opkomende elektriciteitsvoorziening en elektrotechnische industrie van Nederland
een vooraanstaande rol vervullen. Hetzelfde gold voor H. Doyer en Hofstede Crull
120.
die rond 1887 aan het elektrotechnisch instituut in Hannover studeerden.
De systematische benadering van de elektrotechniek blijkt ook uit publicaties in
de vakliteratuur. Vanaf 1886 was De Ingenieur hét aangewezen medium om over
nieuwe ontwikkelingen te publiceren. Twee artikelen daaruit zijn illustratief voor de
degelijke kennis die voorhanden was. In 1890 behandelde men de actuele
controverse tussen Edison en De Ferranti. Edison was er, onder andere uit
veiligheidsoverwegingen, voorstander van om voor het transport van elektriciteit
laagspanning te gebruiken terwijl De Ferranti vanwege de te overbruggen afstanden
voor hoogspanning koos. In 1893 ging het blad hierop door en plaatste een uitgebreid
121.
overzicht van de mogelijke systemen voor elektriciteitscentrales. Vanaf 1895 zou
Electra-Tijdschrift voor Elektrotechniek de taak van De Ingenieur verlichten. Het
nieuwe tijdschrift was een activiteit van de in 1895 opgerichte Nederlandsche
Vereeniging voor Electrotechniek. De voorzitter was de Delftse hoogleraar Snijders.
Hij was samen met Delprat, Kerkwijk, Mijnssen en Smit één van de elektrotechnische
pioniers van Nederland.
De belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen blijkt ook uit het relatief groot aantal
Nederlanders dat de tweede internationale elektriciteitstentoonstelling in Frankfurt
122.
am Main in 1891 bezocht. Deze tentoonstelling benadrukte niet langer de
123.
elektrische verlichting, maar verlegde het accent naar de zware elektrotechniek.
Men toonde aan dat met draaistroom (driefase-wisselstroom) grote vermogens over
grote afstanden konden worden getransporteerd.
De meeste centrales in Nederland waren, evenals die in het buitenland,
gelijkstroomcentrales. Wissel-
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stroom was nog in ontwikkeling. De tentoonstelling in Frankfurt was een doorbraak.
In 1894 koos Snijders, na zich geïnformeerd te hebben bij de wisselstroomfirma
Helios, ten behoeve van de eventueel te bouwen centrale in Delft echter voor
124.
gelijkstroom. Delft zou te klein zijn voor een wisselstroomcentrale. De keuze van
de techniek stond open!
Nederland was wat betreft de energie voor de elektrische lampen aangewezen
op stoommachines. Gasmotoren werden slechts sporadisch gebruikt. Het transport
van de elektriciteit geschiedde door middel van ondergrondse kabels. Nederland
was hierin een uitzondering en zou dat blijven. Tegenwoordig ligt nagenoeg het
gehele middenspanningsnet onder de grond. In de ons omringende landen heeft
men voor dit spanningsgebied vooral bovengrondse leidingen toegepast.
De materialen voor de elektrische verlichting kwamen meestal uit het buitenland.
De fabriek van Willem Smit in Slikkerveer was de enige producent van
elektrotechnische materialen in Nederland. Voor de grote opdrachten, zoals in
Amsterdam of Rotterdam kwam dit bedrijf echter nog niet in aanmerking. Daarmee
was de ervaring die Nederlanders hadden met de bouw van centrales gering. De
degelijk voorhanden kennis moest dus nog toegepast worden!

De ondernemers
Op de Nederlandse markt opereerden diverse Nederlandse installatiebedrijven en
buitenlandse elektrotechnische firma's. Tussen 1878 en 1895 werd op die markt
voor zo'n negen miljoen gulden aan installaties en voor vijf miljoen gulden aan
125.
centrales verkocht.
Op de Nederlandse markt probeerden vooral Duitse elektrotechnische firma's,
zoals de AEG, Helios en Siemens & Halske, hun produkten en kennis te verkopen.
Soms deden ze dat rechtstreeks, maar meestal gebruikten ze daar Nederlandse
installatiebedrijven voor. Deze bedrijven verkochten geen eigen produkten en hadden
een beperkte financiële armslag. Ze waren zeer actief en slaagden er ondanks de
aanwezigheid van de succesvolle gasverlichting in als eerste een markt voor de
elektrische verlichting te creëren. Voor een deel konden ze daarbij profiteren van
enkele voordelen van elektriciteit ten opzichte van gas, zoals haar geschiktheid voor
grote ruimten en minimale warmteontwikkeling, maar ze moesten ook een duurder
produkt zien te verkopen.
De afzet van de installatiebedrijven bleef voornamelijk beperkt tot afzonderlijke
installaties. Voor de bouw van centrales kwamen ze niet in aanmerking. Een bedrijf
als de NEM, expliciet opgericht voor het verkrijgen van concessies, kreeg in
Amsterdam geen voet aan de grond en moest de zaak tenslotte overlaten aan de
AEG. Gebrek aan kapitaal en het ontbreken van ervaring met de bouw van centrales
waren daarvan de oorzaak. De aard van de door de installatiebedrijven geleverde
installaties toont aan dat ze de technische ontwikkelingen op de voet volgden. Ze
126.
waren in staat de techniek aan te passen en op maat en naar behoefte te leveren.
In de loop van de jaren negentig kwamen enkele belangrijke installatiebedrijven
zoals de NMEM (van Wisse en Piccaluga) en de NEM in financiële moeilijkheden. Ze
hadden teveel risico's genomen en konden de benodigde buitenlandse materialen
niet meer betalen. Hun basis was zowel financieel als technisch te smal. Willem
Smit & Co., die ook als installatiebedrijf opereerde, had het grote voordeel dat zijn
eigen produkten de basis waren voor de verkregen opdrachten. In de loop der jaren
zou de firma uitgroeien tot een vooraanstaande elektrotechnische firma, die zich

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

toelegde op het leveren van materialen aan de elektriciteitscentrales in plaats van
het verkrijgen van concessies.
Het technisch bureau van Hofstede Crull daarentegen richtte zich juist op de
concessie-markt en was ondanks het lang ontbreken van een eigen
produktie-afdeling ook succesvol. De kracht van deze firma lag in het feit dat men
concessies verwierf in kleinere plaatsen. In de grote steden was dit niet haalbaar
en daar handelde men naar. Later wist Hofstede Crull in te springen op de behoefte
aan elektriciteit op het platteland. Zijn districtscentrale in Hengelo kreeg een
voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland. Nader onderzoek zou moeten uitwijzen
of deze nieuwe lichting ondernemers ook succesvol was bij de verkoop van de
installaties aan de zogenaamde zelfopwekkers in de twintigste eeuw.
De gemeente Rotterdam was ook een vernieuwend ondernemer, in die zin dat
men als eerste gemeentelijke overheid in Nederland de elektriciteitsvoorziening in
haar takenpakket opnam. Dit voorbeeld werd door veel gemeenten gevolgd. Begin
1913 stonden er in Nederland 82 elektriciteitscentrales, waarvan 24 gemeentelijke.
127.
In deze bedrijven stond maar liefst 74% van het opgestelde elektrisch vermogen.
De gemeentelijke centrales zouden hun positie nog versterken. De vanaf 1910
opkomende provinciale elektriciteitsvoorziening moest daarmee dan ook sterk
rekening houden. De gemeenten waren voor een deel financieel afhankelijk geworden
van de centrales en wilden ze daarom niet opgeven. In de negentiende eeuw hadden
ze elektriciteit buiten de deur gehouden, maar waren ze er eenmaal aan begonnen,
dan deden ze er slechts moeizaam afstand van.
A.N. HESSELMANS
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booglampen en 1100 gloeilampen); die van de Sociëteit Minerva in Leiden (5,5 kW, 215 gloeien twee booglampen) beide uit 1895 en een installatie bij een magazijn in Rotterdam (zie noot
66). Daarmee komt het totaal op 21.
62. Zo vereiste een lagere snelheid van de dynamo onder andere een grotere middellijn en meer
magneetpolen.
63. Bekende kosten: Aanleg: 2.100 gulden (5 booglampen) 1889; 7.500 gulden (6 booglampen)
1880; 11.000 gulden (26 booglampen) 1883; 16.000 gulden (260 gloeilampen) 1885. Per eenheid:
420 tot 1250 gulden per booglamp; 62 gulden per gloeilamp. Exploitatie: 38 tot 379 gulden per
kW; 14 gulden per gloeilamp; 108 gulden per lamp. Gemiddelde installatie in Nederland: 23,5
kW (zie tabel 8.9), 125 gloei- en 16 booglampen; aanlegkosten ongeveer 21.000 gulden (125
gloei X 62 gulden + 16 boog X 420+1250:2) = 894 gulden per kW.
Exploitatiekosten ongeveer 5.000 gulden (23,5 kW X 379+38:2) = 3,5 cent per branduur (ƒ 5.000:
1000 uren [gemiddeld aantal branduren per jaar] = 5.5:141 = 3,5).
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64. Heerding, Philips, 157. Heerding baseert zijn gegevens op: J.A. Snijders e.a., Rappport over de
verlichting van fabrieken en werkplaatsen door gas en door electrisch licht (Den Haag 1893).
65. Berekend op basis van 1000 branduren per jaar.
66. In dat beddenmagazijn stond sinds 1892 een 6 pk Ottogasmotor en een Smit-dynamo van 26
kW. De installatie was geschikt voor 70 gloeilampen, maar voorlopig waren er 53 aangesloten.
Ze werd onderhouden en bediend door één van de werknemers. De gasverlichting werd
gehandhaafd en diende als reserve. De lampen brandden zo'n 1000 uren per jaar. De jaarlijkse
exploitatiekosten bedroegen 1000 gulden. De grootste posten waren: 10% rente op het
aanlegkapitaal van 3500 gulden; 200 gulden aan arbeidsloon en 280 gulden voor het gas voor
de motor. Voor de gasverlichting betaalde men tevoren 350 gulden. Daar stond tegenover dat
de lichtsterkte met 25% was toegenomen.
67. Verlichting van het Wilhelminagashuis te Amsterdam, in: De Ingenieur, (1894).
68. Vergunning van overheidswege, met uitsluiting van anderen, tot de aanleg van werken of
verrichten van diensten van openbaar nut.
69. J.W.P.P. van den Noort, 101 jaar openbare elektriciteitvoorziening,in: Kroniek, (no.42-mei 1984),
3-5.
70. Heerding, Philips, 163-180; Van den Noort, 101 jaar.
71. J. van den Noort, Pion of pionier (Rotterdam 1990).
72. Heerding, Philips; Hoek, Smit-Slikkerveer; Knap, Mens en bedrijf; H. Ouweneel, 100 jaar
elektriciteitsvoorziening in Zuid-Holland: de geschiedenis van de Kinderdijkse centrale en het
G.E.B. Dordrecht (1910-1985) (Ongepubl.doc.scriptie Rotterdam 1987), 22-24.
73. Gemeentearchief Nieuw Lekkerland, Correspondentie 30-4-1887.
74. Gemeentearchief Nijmegen. Stukken betreffende de aanleg van electrischeverlichting, no.45.
Brief NMEM aan Payens 16-6-1885.
75. De elektrische straatverlichting te Nijmegen, in: Tijdschrift der Nederlandsche Maatschapij ter
Bevordering van Nijverheid, (1887), 45-47 en in: De Ingenieur, (1887), 51-52.
76. GA Nijmegen. Notulen Commissie van bijstand voor de Gasfabriek en Waterleiding 1885 en
Handelingen gemeenteraad 1885. Eén raadslid pleitte ervoor om de lantaarns in de buurt van
de Waalkade iets te verplaatsen waardoor de bestaande verlichting kon worden behouden
77. Het voordeel daarvan was dat men gebruik kon maken van de bestaande stoomketels en het
aanwezige personeel. Smit leverde een dynamo met een vermogen van 6,5 kW en een
klemspanning van 600 volt. De dynamo maakte 800 omwentelingen per minuut en was via
riemen aangesloten op een stoommachine van 295 omwentelingen per minuut. Door de stad
werd een ondergrondse ringleiding aangelegd. De kabel bestond uit een bundel van 12
koperdraden van elk 3 mm. De isolatie was opgebouwd uit indiarubber, lood en hennep. De 10
booglampen hadden elk een lichtsterkte van 2000 NK en werden bevestigd op zeven meter
hoge tuimelpalen, waardoor de koolspitsen tamelijk eenvoudig vervangen konden worden. De
lantaarns aan de Waalkade konden bij ijsgang weggehaald worden. De dynamo, de
stoommachine, de booglampen en de lantaarns kwamen direct uit de fabriek in Slikkerveer.
Door een constructiefout in de lampen brandde het licht in het begin onregelmatig, maar dat
werd door Smit snel opgelost. In 1893 werd de centrale uitgebreid met een stoomachine en een
dynamo van 11 kW en werden nog eens 15 booglampen aangelegd (GA Nijmegen. Jaarverslag
gasfabriek 1893).
78. GA Nijmegen. Jaarverslag Gasfabriek en Waterleiding van de gemeente Nijmegen 1888.
79. E.J. Fischer, Stroomopwaarts. De elektriciteitsvoorziening in Overijssel en Zuid-Drenthe tussen
circa 1895 en 1986 (Zwolle 1986), 48-50.
80. Hesselmans en Tuik, Hofstede Crull.
81. Opgave Fischer, Stroomopwaarts. De 33 kW moet gezien de 30 pk van de prime-mover
waarschijnlijk 22,5 kW zijn. De 33 kW wordt hier echter aangehouden.
82. Nooren en Jansen, Stroom als luxe.
83. N.J. Singels, Het centraalstation voor electrische verlichting te 's-Gravenhage,in: De Ingenieur,
(1890) 131-133; H.C.J. Critters, Inleiding voor het bezoek der verlichtingscentrale der firma
Siemens & Halske, in: Electra, (1897), 10-12. Door de acht 110 volt gelijkstroomdynamo's in
twee groepen van vier in serie te schakelen en deze via drie verzamelrails op het net aan te
sluiten, kon men de stroom onder een spanning van 220 volt transporteren. Ten opzichte van
het 110 volt tweeleidersysteem werd de doorsnede per kabel met zo'n 80% verminderd en werd
het mogelijke afzetgebied van de centrale zo'n driemaal vergroot. Via de middenleider werd de
spanning bij de lampen weer gereduceerd tot de noodzakelijke 110 volt.
84. Heerding, Philips, 217-276 en 339-341.
85. Heerding, Philips, 256
86. A. Hegener, Bericht über die Projecte zur Anlage einer Centralstation für elektrische Beleuchtung
eines Theiles der Stadt Köln (Köln 1889).
87. C. Coerper (translated from the German by C.P. Feldmann), The electric central stations at
Cologne and Amsterdam by C. Coerper managing director of the Helios-electric compagny,
Coeln-Ehrenfeld (Keulen 1894).
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88. J. Stroink, Het nieuwe centraal-station voor de electrische verlichting van Amsterdam, in: De
Ingenieur, (1892), 217-219.
89. Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland (VDEN), De ontwikkeling
van de elektriciteitsvoorziening van Nederland tot het jaar 1925 (Amsterdam 1926),60-75.
90. Van den Noort, Pion of pionier, 106-113.
91. H.A. van IJsselsteyn, Voordracht over de installatie van elektrische verlichting en
krachtsoverbrenging te Rotterdam, in: Tijdschrift van het KIvI (1895), 148-170; VDEN, Voorziening
Nederland, 235-238. De dynamo's waren via vier hoofdgeleiders aangesloten op twee kabels,
die de stroom naar de respectievelijk 2 en 3 kilometer verderop gelegen accustations
transporteerden. Met gebruikmaking van het vijfleidersysteem werd de stroom onder een spanning
van 440 volt overgebracht. In de onderstations stonden ruim 500 cellen van elk 500 kg opgesteld,
met een geschat gezamenlijk vermogen van 366 kW, waarvan zo'n 190 kW bedoeld was voor
de voeding van lampen. Vanuit het station in de stad konden 2500 lampen gelijktijdig gevoed
worden. Het station in de haven voorzag behalve 10 havenkranen ook 100 gloeilampen van
stroom. Al vrij snel bleek het moeilijk om de vier groepen van 110 volt in balans te houden. Nadat
er 220 volt gloeilampen op de markt kwamen, besloot men geleidelijk over te stappen van het
vijfleidersysteem (4 × 110 volt) op het drieleidersysteem (2 × 200 volt).
92. Heerding, Philips, 235.
93. Zie conclusie.
94. VDEN, Voorziening Nederland, 254.
95. M.G. Niessen, 50 jaar geleden. N.V. ‘Electra’, Maatschappij voor electrische stations +,in: De
Koppeling juni 1963, 132-137.
96. D.W. Stork, Nota betreffende eene onderneming tot levering van electrischen stroom in
Zuid-Limburg van uit de centraalstations der Staatsmynen in Limburg (Hengelo 1908), 6.
97. VDEN, De electriciteitsvoorziening 1880-1938, 11-12.
98. Voor de aansluiting van het huizenblok had men, ondanks het kruisen van een openbare weg,
geen toestemming nodig. De luchtleiding liep via de ophanging van de booglamp aan de gevel
van het hotel en daar had men in 1883 al toestemming voor gekregen.
99. A. Collette, De electrische verlichting van het Amstel-Hotel met bijbehoorende gebouwen op het
Tulpplein te Amsterdam, in: De Ingenieur, (1894), 77-82 en 89-93.
100. Bij de opening in februari bedroeg het elektrisch vermogen 156 kW. Het station had geen accu's.
De gelijkstroom werd onder 65 volt via ‘naakte koperen luchtkabels’ naar de consument gebracht.
Bij de uitbreidingen in 1890 koos men voor een wisselstroomgenerator. De lengte van een
nieuwe leiding en de beperkte ruimte lagen ten grondslag aan deze keuze. Een generator nam
slechts de helft van de oppervlakte van een gelijkstroomdynamo in. De wisselstroom werd onder
een spanning van 2000 volt via concentrische kabels naar de klanten getransporteerd. Daar
werd de stroom naar de gebruikersspanning van 72 volt getransformeerd. Heerding, Philips,
228-230, 275; Stroink, Verlichting Amsterdam.
101. De stroom werd om de dag beurtelings door een dynamo van 46 kW en een accu met een
capaciteit van 600 Ampére-uur geleverd. De accu werd ook 's-avonds en 's-nachts ingezet. De
lampen waren parallel geschakeld. Het net bestond uit koperen kabels, omwonden met
gutta-percha en geteerd katoen, en één naakte draad, die een straat kruiste. Fischer,
Stroomopwaarts, 23-23; Centraalstation voor electrische verlichting te Zwolle, in: De Ingenieur,
(1889), 264-265.
102. A. de Groot en B. van Houten, Tweestromenland. Elektriciteitsvoorziening van Groningen en
Drenthe (Groningen 1988), 37-39; P. Kooij, De eerste verbruikers van electriciteit in de gemeente
Groningen (1895-1912) in: Economisch- en Sociaal- Historisch Jaarboek, 35 (1972), 274-302.
103. Het Amstelhotel vermeldde de financiële overwegingen expliciet. De stoommachines maakten
180 omwentelingen per minuut, de twee dynamo's van AEG ongeveer 700. De ruimte waarin het
blokstation van de NV Electra was gehuisvest was erg klein en dat maakte directe koppeling
noodzakelijk. Men gebruikte daarvoor langzaamlopende dynamo's (110 omwentelingen) die
ingebouwd waren in het vliegwiel van een horizontale stoommachine. Ook de nieuwe 75
kW-generator uit 1890 werd direct gekoppeld.
104. Inwoners 1895: 4.859.451.
105. H. Lindner, Strom. Erzeugung, Verteilung und Anwendung der Elektrizität (Reinbek bei Hamburg
1985), 217. Duitsland circa 48 miljoen inwoners in 1895.
106. Heerding, Philips, 258. Engeland had in 1895 circa 39 miljoen inwoners.
107. Statistiek van het elektrisch licht in de belangrijkste steden, in: Electra, (1898),339. Cijfers over
1897. Amsterdam komt in deze staat niet voor. Door samenvoeging van de gegevens van tabel
8.5 en 8.9 is het aantal aangesloten lampen daar tamelijk precies bekend: 21.000 bij Electra en
13.997 bij de installaties. Amsterdam telde in 1895 456.324 inwoners.
108. J.A. Snijders, De Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek,in: De Ingenieur, (1895),
487-494.
109. Het gemiddelde tarief bij de centrales bedroeg 42 cent per kWh. Uitgegaan van een gemiddelde
lamp van 180 watt (het gebruik van een gloeilamp lag destijds bij gelijkblijvende lichtsterkte
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verscheidene malen hoger dan tegenwoordig), kostte een branduur 7,6 cent (42 cent: 5,5 [1.000
watt: 180 watt]).
De Nieuwe of Literaire Sociëteit in Den Haag 1890, Nooren en Janssen, Stroom als luxe en het
Amstelhotel in Amsterdam 1892.
J.A. Snijders, De Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek, in: De Ingenieur, (1895)
491.
Snijders, Rapport over de verlichting van fabrieken, 47.
Kooij, Eerste verbruikers.
J.M. Vermeulen, De eerste jaren van de Leidse elektriciteitscentrale, 1907-1914, in: Economischen Sociaal- Historisch Jaarboek, 53 (1990), 167-190.
Kooij, Eerste verbruikers.
Zo hield de gemeente Utrecht particuliere initiatieven tegen omdat men elektriciteit als een luxe
produkt beschouwde en omdat men zelf een gasfabriek exploiteerde. Pas toen men in 1900 de
paardentram wilde elektrificeren en er vanuit de plaatselijke industrie druk was uitgeoefend ging
men langzaam overstag. P.H.J. van den Boomen en A.N. Hesselmans, ‘Van kleinschalige naar
grootschalige elektriciteitsvoorziening; een analyse aan de hand van vier elektriciteitscentrales
1880-1925’, in: Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 3(1986), 230-252.
Bij de zelfopwekkers stond 260.626 kW, in de openbare centrales 87.506 kW. Uit: Verslag der
Staatscommissie ingesteld bij KB van 14 juli 1911, No.60, om van advies te dienen omtrent de
vraag, welke maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de behoefte aan
electrische kracht, welke in verschillende streken des lands en met name ten plattelande bestaat,
op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijke wijze worde voorzien (Leiden 1914), 12.
Heerding, Philips, 160.
Brans, Hesselmans, Makkink, 100 jaar elektrotechniek. Zie voor het voorafgaande de paragraaf
over Nederland en de kennismaking met het elektrisch licht.
A.N. Hesselmans en J. Tuik, ‘R.W.H. Hofstede Crull (1863-1938)’, in: Overijsselse Biografieën,
(II, juni 1992) 72-75. Heerding, Philips, 78.
J. Stroink, ‘Edison contra De Ferranti’, in: De Ingenieur, (1890), 151-153 C. Calten, Iets over
centrale stations voor electrische verlichting, in: De Ingenieur, (1893), 13-16.
Heerding, Philips, 150 en verder.
Heerding, Philips, 150 en verder.
J.A. Snijders en L.H.N. Dufour, Rapport over de uitvoerbaarheid eener geheele of gedeeltelijke
Electrische Verlichting van de stad Delft (Delft 1894).
Installaties 9706 kW (tabel 8.9) × ƒ 894 (noot 63) = ƒ 8.677.164. Centrales en blokstations 2955
kW (tabellen 8.3 en 8.8) × ƒ 1649 (gemiddelde van tabel 8.4) = 4.813.695.
Volgens Heerding waren de installatiebedrijven enigszins speculatieve en in technisch opzicht
snel verouderende bedrijven, die zich in hoofdzaak beperkten tot de drie grote steden. In
Heerding's boek over Philips blijven de installaties zelf grotendeels buiten beeld. De technische
vooruitgang die de verlichtingsmaatschappijen in Nederland bewerkstelligden blijft daardoor
verborgen. Tevens tonen de gegevens aan dat de bedrijven hun activiteiten niet beperkten tot
de drie grote steden.
Staatscommissie, 1911, 30.
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Een van de laatate fasen in het fabricageproces van de gloeilamp. De lamp werd via de
pompstengel op de vacuüminstallatie bevestigd, terwijl de platina doorvoerdraden elektrisch
werden aangesloten. Teneinde het in een lamp noodzakelijke vacuüm te kumen bereiken,
werden de lampen geëvacueerd met behulp van een mechanische pomp (laagvacuüm; zie
foto) en een kwikpomp (hoogvacuüm). Tijdens het pompen werd de kooldraad tot gloeien
gebracht en verwarmde men de glasballon om restanten van ongewenste gassen of stoffen
te verwijderen. Na controle van het vacuüm werd van de goedgekeurde lampen de
pompstengel afgesmolten.
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9
Gloeilamp
De fabricage van gloeilampen omstreeks 1880
Ondernemen in gloeilampen
De kern van een nieuwe bedrijfstak
‘Voor gewoon huiselijk gebruik verdient het electrische gloeilicht ver de voorkeur...’,
1.
aldus het tijdschrift De Volksvlijt in 1882
De ontstaansgeschiedenis van de elektrische gloeilamp gaat terug tot het begin van
de negentiende eeuw. Eén van de eerste proeven op het gebied van elektrische
verlichting werd in 1802 uitgevoerd door Humphry Davy. Davy bracht
achtereenvolgens platina en een staafje houtskool, verbonden met de polen van
een galvanisch element, tot gloeien. Het element van Volta dat als stroombron
diende, bleek echter praktisch niet goed bruikbaar. Ook de gebruikte materialen en
hulpmiddelen voldeden niet aan de te stellen eisen. Van toepassing van elektrische
verlichting kon voorlopig geen sprake zijn. Vanaf 1840 werd, in de veronderstelling
dat bruikbare stroombronnen ter beschikking zouden komen, opnieuw veelvuldig
met het gloeilicht geëxperimenteerd. Als gloeidraad werd meestal een kooldraad of
een draad van platina gebruikt. Deze draden gloeiden in de vrije lucht, in een laag
vacuüm of in een met stikstof gevulde ruimte. Zowel stroomopwekking als verkrijging
van vacuüm bleven echter onvoldoende. Pas vanaf 1866 werd het, onder andere
dankzij de dynamomachine van Werner Siemens, mogelijk om stroom van voldoende
vermogen voor verlichting op te wekken. De kwikluchtpomp uit 1865 van de Duitse
scheikundige Sprengel lag ten grondslag aan de oplossing van het vacuümvraagstuk.
Met behulp van deze pomp kon omstreeks 1875 een vrijwel volkomen vacuüm
worden verkregen.
Met gebruikmaking van de nieuw verworven inzichten fabriceerden Thomas Alva
Edison (1847-1931) en Joseph Wilson Swan (1828-1914) in 1879 praktisch bruikbare
gloeilampen. Snel daarna kwamen verschillende maatschappijen met een dergelijk
fabrikaat op de markt. Onder hen de Edison Electric Light Company (1879), de
United States Electric Lighting Company (1880), de Swan Electric Light Company
Ltd. (1881), de Deutsche Edison Gesellschaft (later AEG; 1883) en de Brush Electric
Light Company (1883). Er ontstond grote belangstelling voor het nieuwe produkt.
2.
Lampen van uiteenlopende makelij vonden hun weg naar de consument.
Naast allerlei soorten gloeilampen van buitenlandse producenten, verscheen in de
loop van de jaren 1880 en '90 ook steeds meer Nederlands fabrikaat op de zich
sterk ontwikkelende elektrische verlichtingsmarkt. In het kader van de bestudering
van innovatieprocessen in Nederland in de negentiende eeuw verdient dit aanbod
van Nederlandse gloeilampen afzonderlijk aandacht. Gezien de voorsprong in
ontwikkeling en diversiteit in fabricage van de buitenlandse verlichtingsindustrie zijn
met name het tijdstip van opkomst van de Nederlandse gloeilampenindustrie en
keuze van produktiemethode van Nederlandse producenten interessant. Beschrijving
van de voornaamste ondernemingen, voor zover het schaarse bronnenmateriaal
dit toelaat, dient om inzicht te verschaffen in de wijze waarop deze geheel nieuwe
industrie in Nederland aan het einde van de negentiende eeuw tot ontwikkeling
kwam.
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De fabricage van gloeilampen omstreeks 1880
Ten aanzien van de hoofdprincipes van de gloeilamp was omstreeks 1880 concensus
bereikt. De gloeidraad, ook filament genoemd, diende een kooldraad van hoge
weerstand te zijn. Dit filament kon, ingesmolten in een luchtdicht afgesloten glazen
ballon waarin een hoog vacuüm was gerealiseerd,
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tot gloeien worden gebracht, waarmee het gewenste kunstmatige licht verscheen.
Er bestond echter verschil van mening over de samenstelling en fabricage van
de verschillende onderdelen van de gloeilamp, vooral wat het filament betreft. Zo
gebruikte Edison bamboe als basis voor zijn gloeidraad. De bamboe werd door hem
3.
in fijne draden gesneden en vervolgens gepolijst. De belangrijkste nadelen van
zijn methode waren de grote bewerkelijkheid en de sterke afhankelijkheid van de
kwaliteit van de verschillende partijen bamboe.
Swan daarentegen koos als grondmateriaal katoen dat een chemische bewerking
4.
had ondergaan. Het door hem toegepaste procédé was veel minder arbeidsintensief
en leverde bovendien een draad op van constante kwaliteit.
Naast de gloeidraad, verschilde ook de soort lampvoet (fitting), de wijze waarop
de kooldraad met de platina stroomtoevoerdraden was verbonden en de vorm van
de glasballon sterk per fabrikant. Deze verscheidenheid was deels ontstaan vanwege
voorkeur van leverancier of consument, evenzeer kwam zij voort uit het feit dat
octrooibepalingen het kopiëren van bijvoorbeeld de Edison gloeilamp onmogelijk
maakten.
De fabricage van een gloeilamp vereiste deskundigheid op velerlei gebied. Niet
alleen de keuze en bereiding van het filament, maar ook de verdere bewerking
stelden hoge eisen aan het vakmanschap van de betrokkenen. Wanneer de grondstof
voor het filament tot draden was verwerkt, werd de gloeidraad op de gewenste
lengte gesneden, op grafietblokken gewikkeld en in grafietpoeder verpakt. In een
oven waarin langdurig een hoge en zo gelijkmatig mogelijke temperatuur diende te
heersen, hetgeen niet zo eenvoudig was, vond vervolgens verkoling plaats.
Na de verkoling werd de draad veelal geprepareerd door het doen gloeien daarvan
in een atmosfeer van koolwaterstofgas. Door de hitte ontleedde het gas en werd de
draad met een laagje kool bedekt. Doel van deze bewerking, ook wel ‘flashing
process’ genoemd, was enerzijds het filament overal een gelijke dikte en glad
oppervlak te laten krijgen om doorbranden op een dunne plek te voorkomen.
Anderzijds werd de gloeidraad hierdoor sterker en kon de weerstand op een
gewenste waarde worden gebracht. Gas, meetinstrumenten en dergelijke dienden
aan strikte eisen te voldoen.
De volgende fase in het fabricageproces, de bevestiging van de kooldraad aan
de platina stroomtoevoerdraden en insmelting van dit geheel in een glazen ballon,
vereiste opnieuw grote nauwkeurigheid. Het was van belang de twee draden goed
met elkaar te verbinden teneinde vroegtijdig doorbranden te voorkomen. Het gebruik
van de juiste soort glas kon onder meer voorkomen dat, vanwege ongelijke uitzetting
van glas en toevoerdraden tijdens het branden van de lamp, zuurstof kon
binnendringen en het noodzakelijke vacuüm zou verdwijnen.
Dit vacuüm werd bereikt door middel van langdurig pompen. De capaciteit van
de pompen bepaalde voor een belangrijk deel de produktiecapaciteit van een fabriek.
5.
Efficiënt gebruik daarvan was daarom geboden. Eenmaal luchtledig, kon de lamp
worden afgesmolten van de glazen pijp waarmee zij met de pomp was verbonden
en kon aan de laatste fase van het fabricageproces, de controle en het aanbrengen
van de lampvoet, worden begonnen.
De controle van de gloeilampen tijdens het zogenaamde proefbranden en
fotometreren vereiste geduld en kennis van zaken. Elke lamp werd nauwgezet
beoordeeld op spanning en lichtsterkte. Eenmaal goedgekeurd en gesorteerd, kon
de fitting worden bevestigd en was de lamp gereed voor gebruik. De elektrische
lamp diende ‘slechts’ nog te worden verkocht en in ongeschonden staat bij de
gebruiker te worden afgeleverd.

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

Ondernemen in gloeilampen

Electricititeitsmaatschappij, Systeem ‘De Khotinsky’
Eerste in de reeks van te bespreken Nederlandse ondernemingen op
gloeilampengebied is de in 1883 te Rotterdam gestichte N.V.
Electriciteits-Maatschappij, Systeem ‘De Khotinsky’. Belangrijk initiatiefnemer en
president-commissaris van de N.V. was Ludwig Wilhelm Schöffer (1831-1904).
Schöffer, lid van een koopmansfamilie te Gelnhausen, was sinds 1855
koffiehandelaar in Rotterdam. Daarnaast was hij financieel betrokken bij de
vervaardiging van een verbeterde brander voor de gaslamp en bij een chemische
fabriek ter bereiding van alizarine, een kleurstof.
Een bezoek aan de eerste internationale elektriciteitstentoonstelling te Parijs in
1881 maakte hem enthousiast voor de verschillende gepresenteerde toepassingen
van elektriciteit. Een latere ontmoeting met de elektrotechnicus Achilles de Khotinsky,
uitvinder van een accumulator en een gloeilamp, resulteerde in proefnemingen en
berekening van de praktische haalbaarheid van een centraalstation voor de
opwekking en distributie van elektriciteit. De gunstige uitkomst daarvan deed
Schöffer, diens medefirmant in koffiezaken Ernst Boden en Henry la Grange, een
Rotterdamse relatie van Schöffer, besluiten het initiatief te nemen tot de vorming
van een emissie-syndicaat voor een elektriciteits- en verlichtingsmaatschappij te
Rotterdam.
Op 24 december 1883 werd te Rotterdam de N.V. Electriciteits-Maatschappij,
6.
Systeem ‘De Khotinsky’, gesticht. Doel van de onderneming was om naast levering
van elektriciteit zich ook op fabricage en
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installatie van gloeilampen toe te leggen. Van het maatschappelijk kapitaal van ƒ
600.000, - werd bij oprichting een bedrag van ƒ 120.000, - gestort. De eerste serie
aandelen kwam in handen van een aantal Rotterdamse zakenlieden, in beroep
variërend van koopman, handelsagent, makelaar, commissionair, tot architect, reder
en cargadoor en ten slotte elektrotechnicus. Deze elektrotechnicus, de uit Rusland
afkomstige Achilles de Khotinsky (1850-1933) kwam tevens als technisch-directeur
in dienst van de maatschappij.
Vóór zijn vestiging in Rotterdam had De Khotinsky zijn sporen als onderzoeker
reeds verdiend. Na een officiersopleiding aan de Keizerlijke Marine Academie en
een studie werktuigbouwkunde en natuurwetenschappen te St. Petersburg,
7.
fabriceerde hij in 1872 een experimentele gloeilamp. Zijn proeven op
gloeilampengebied brachten hem in de daaropvolgende jaren in contact met
onderzoekers als de Russische natuurkundige Lodyguine en op zijn reizen voor de
Russische marine ook met Edison en met de Amerikaanse uitvinder H.S. Maxim.
Na een kort dienstverband als hoofdingenieur bij het Jablochkoff-filiaal te St.
8.
Petersburg werd De Khotinsky in 1881 installateur van het gloeilicht in de opera
te Parijs. Het jaar daarna kwam hij in Londen in dienst van de gloeilampenfabrikant
A. Bernstein. Daar legde hij de laatste hand aan de door hem ontwikkelde
9.
accumulator. Zijn onderzoekingen op het gebied van de filamentvervaardiging
leidden eveneens tot goede resultaten.
De Rotterdamse belangstelling voor zijn vindingen bracht hem ertoe naar het
Europese vasteland te verhuizen en deel te nemen in de N.V.
Electriciteits-Maatschappij. De voltooiing van de bouw van de accumulatoren- en
gloeilampenfabriek van de onderneming en de produktie van de eerste in Nederland
10.
vervaardigde gloeilamp vonden plaats in 1884. Wegens het ontbreken van ervaren
personeel was het echter voorlopig niet mogelijk verkoopbare gloeilampen in grote
aantallen af te leveren. Pas nadat het fabricageproces was bijgesteld en bekwame
krachten uit Duitsland en Engeland waren gearriveerd, bleken halverwege 1885 de
grootste problemen opgelost.
De fabriek kon per dag maximaal 300 lampen leveren van 5 tot 200 volt met een
11.
lichtsterkte van respectievelijk 2 tot 300 NK. De gegarandeerde levensduur
varieerde van 300 uur bij een verbruik van 2,25 watt per NK tot 2000 uur bij 5 watt
per NK. Het filament van de lamp was gemaakt van cellulose-pasta. Deze pasta
werd verkregen door oplossing van cellulose in koperoxyd-ammoniak, een door
12.
Weston in 1882 geoctrooieerd procédé. Na het walsen van de taaie massa tot
dunne lagen werden hieruit draden gesneden welke werden gedrooged en vervolgens
op de gebruikelijke manier

In het Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid van 1898
wordt de eerste fase in het fabricageproces uitvoerig beschreven. ‘Men neemt ... geheel
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zuivere watten, ... Deze watten worden gemengd met zinkchloride in oplossing, waardoor
men een helder doorschijnende, stroopachtige massa verkrijgt; ...
De vloeistof wordt in glazen reservoirs gebracht, die aan den bodem voorzien zijn van
afneembare sluitstukken met fijne opening; wordt nu boven het reservoir op de vloeistof een
druk uitgeoefend ... dan zal bij regelmatigen druk de vloeistof met een fijne zeer gelijke straal
uit de opening in den bodem van het reservoir worden geperst.
Deze fijne straal vloeistof, wier diameter men wijzigen kan door het afneembare sluitstuk
met grooter of kleiner opening te nemen, wordt opgevangen in een glazen bak gevuld met
alkohol, waarin de colloidale cellulose onmiddellijk coaguleert en op deze wijze een draad
vormt, die op het oog al zeer gelijkmatig is, uit zuivere cellulose bestaat en vrij stevig is.
Deze draad, die zich als een kluwen in de alkohol verzamelt, wordt uitgewasschen in water,
opgewonden ... en gedroogd.’
13.

werden bewerkt. De Khotinsky-lamp kreeg al snel ruime bekendheid. Vooral in
Duitsland en Frankrijk, maar daarnaast ook in België, Spanje, Rusland en Engeland,
nam de vraag sterk toe. De produktie van de fabriek bleek echter te laag om in de
groeiende vraag te voorzien. In 1887, het jaar met het eerste gunstige
bedrijfsresultaat, werd besloten een tweede gloeilampenfabriek te stichten in
Duitsland te Gelnhausen. Vestiging in de geboorteplaats van Schöffer, gelegen in
het voor de onderneming zo belangrijke afzetgebied, was een aantrekkelijk alternatief
vergeleken met uitbreiding in Rotterdam. Het betekende besparing op vracht- en
invoerrechten naast goedkopere grond en lagere bouwkosten.
De nieuwe fabriek bereikte in maart 1889 een dagproduktie van 1000 lampen.
Vanwege de gunstige ontwikkeling van de vraag besloot de onderneming de
produktie te Gelnhausen tot 2500 stuks per dag uit te breiden. Opnieuw kon een
boekjaar, ditmaal de periode 1889/90, met positief saldo worden afgesloten. Niet
zozeer vanwege het resultaat van het
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elektrische verlichtingssysteem van de maatschappij, maar voornamelijk dankzij de
verkoop van gloeilampen aan de eigen stroomafnemers èn andere geïnteresseerden
werd dit resultaat bereikt.
Aan deze voorspoedige gang van zaken kwam in 1891 een einde. Verschil van
inzicht ten aanzien van de bedrijfsvoering en problemen van persoonlijke aard
hadden het vertrek naar de Verenigde Staten van De Khotinsky tot gevolg.
Tegelijkertijd besloten andere werknemers zoals de chemicus dr. M. Fremery en
de hoofdingenieur H. Urban de onderneming te verlaten en een eigen
gloeilampenfabriek te beginnen, hetgeen een belangrijk verlies en nieuwe
concurrentie betekende.
Teneinde het gloeilampenbedrijf te kunnen voortzetten werd in 1892 de jongste
zoon van Schöffer, door De Khotinsky tot elektrotechnicus opgeleid, aangesteld als
directeur. De produktie in de Rotterdamse fabriek werd beëindigd en met
technischwetenschappelijke steun van de Berlijnse hoogleraar dr. R. Weber werd
de onderneming onder de naam Electricitäts-Gesellschaft Gelnhausen m.b.H.
voortgezet. Overschakeling van fabricage van een kwaliteitslamp op kleine schaal
naar massaproduktie van het artikel vond echter niet plaats. De onderneming bleef
14.
gloeilampen produceren op ‘oude’ vertrouwde wijze. Weliswaar overleefde de
maatschappij onder leiding van Schöffer de zware concurrentie van de vele nieuwe
producenten in de jaren negentig, van uitbreiding van het marktaandeel was echter
sinds 1891 geen sprake. De onderneming was en bleef klein op gloeilampengebied.

Fa. Johan Boudewijnse
In 1887, vier jaar na de start van de Rotterdamse Electriciteits-Maatschappij, werd
door de firma Johan Boudewijnse te Middelburg een ‘fabriek van gloeilampen en
15.
electrische toestellen met aanleg daarvan’ gesticht. Steun werd verleend door de
handelsonderneming Gebroeders Boudewijnse, onder andere installateur van gasen later ook elektrische verlichting, en door Ph. Boudewijnse, tabakshandelaar en
sigarenfabrikant te Middelburg. Johan Boudewijnse (1866-1889), koopmanszoon,
stond aan het hoofd van de onderneming.
Johan Boudewijnse was voornamelijk door middel van zelfstudie in de
elektrotechniek thuisgeraakt. In 1887 had hij de Nederlandse vertegenwoordiging
van een Engelse onderneming, de latere General Electric Company (GEC) te Londen,
voor de verkoop van onder andere elektrische toestellen verkregen. Gezien de
ontwikkelingen op elektrotechnisch gebied, maar daarnaast vooral vanwege de
mogelijkheid een Engelse deskundige van de ‘Bernstein Electric Light Company
Ltd.’ te Londen te kunnen aantrekken, werd in juli 1887 door de heren Boudewijnse
het besluit genomen te Middelburg een gloeilampenfabriek in te richten.
De betreffende Engelsman, C.J. Robertson, had na een studie elektrotechniek in
Londen allereerst als medewerker van de Engelse onderzoeker Lane Fox, een van
de eerste uitvinders van elektrische verlichting, ervaring opgedaan. Sinds 1883 was
hij bij twee ondernemingen als manager van de gloeilampenafdeling werkzaam
geweest. In 1885 had hij een gloeilampenfabriek voor A. Bernstein ingericht. Zijn
onderzoek in deze jaren richtte zich vooral op de ontwikkeling van nieuwe
filamentmaterialen en bijbehorende fabricagemethoden.
Het besluit van zijn werkgever de fabriek te sluiten in 1887, maakte Robertson
werkeloos. Deze beslissing van Bernstein was het gevolg van de rechterlijke uitleg
van het Edison-basisoctrooi in Engeland, dat voor anderen dan Edison & Swan
sinds 1887 geen mogelijkheid meer bood aldaar gloeilampen te fabriceren. Robertson
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diende naar een nieuwe werkkring om te zien. Het ontbreken van octrooiwetgeving
in Nederland oefende aantrekkingskracht op hem uit. De mogelijkheid zijn
werkzaamheden voort te zetten en zijn ervaring op zowel technisch als economisch
gebied te kunnen benutten, deden hem besluiten naar Nederland te verhuizen. In
1887 startte hij de voorbereidingen voor de fabricage in Middelburg. In januari 1888
kwam de commerciële produktie van gloeilampen op gang.
De door Robertson geproduceerde gloeilamp was gelijk aan die van Bernstein,
16.
zijn vroegere werkgever. Onder leiding van Robertson fabriceerde de firma
Boudewijnse per week 300 lampen van 5 tot 50 NK variërend van 10 tot 125 volt,
met een gemiddelde levensduur van 800 tot 1000 branduren. Van de dertig
werklieden in vaste dienst in 1888 was een aantal Engelsen en Duitsers als
glasblazer werkzaam, doch slechts voor korte tijd. Eind 1888 werd besloten de
glasballons voortaan in te kopen bij een Duitse onderneming. Dit had echter geen
teruggang van het totaal aantal werknemers tot gevolg. Het aantal werklieden werd
in 1889 zelfs tot veertig uitgebreid. De vraag naar het produkt nam snel toe. De
Middelburgse lamp, gemaakt met een vrij grote ballon in de veronderstelling dat de
betere warmtegeleiding daarvan een langere levensduur opleverde, vond gretig
aftrek o.a. in België en Duitsland (vooral Berlijn), maar bovenal in Frankrijk waar
bijna ⅔ van de produktie werd verkocht. Sinds 1891 echter liep de export naar
Frankrijk, vanwege de bepaling dat de invoer van gloeilampen voortaan met 20%
17.
moest worden belast, sterk terug. De maatregel was voornamelijk bedoeld om
invoer vanuit Duitsland te verminderen. De gevolgen voor Nederlandse fabrikanten
waren echter groot. De verkopen van de firma Boudewijnse liepen zo sterk terug,
dat de Franse vertegenwoordiger
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Linksboven: De gedroogde draad werd op dikte gesorteerd en in stukken gesneden. Per
soort werden bosjes draad op grafietblokjes gewikkeld al naar gelang de gewenste vorm
van het filament; de draaduiteinden werden vastgezet met was of parafine. Een aantal
vormen werd in een vuurvaste pot gestopt, waarna met grafietpoeder de pot werd opgevuld
en de deksel met chamotte werd dichtgesmeerd. Dankzij de grafietpoeder kon een
gelijkmatige verdeling van temperatuur worden bereikt terwijl wegens afwezigheid van lucht
verbranden van de draad werd voorkomen. In een met cokes gestookte oven, met
temperaturen oplopend tot ± 1700 graden Celsius, vond de verkoling van de draad plaats.

van de firma besloot de relatie te verbreken. Toenemende concurrentie maakte het
de onderneming onmogelijk de vroegere positie te heroveren.
De verkopen in Nederland namen tezelfdertijd toe. De afzet in Nederland groeide
van 2500 stuks in 1888 tot 34.000 in 1893. Een van de voornaamste afnemers van
de Middelburgse lamp was de ‘Maatschappij voor Electrische Stations ‘Electra’ te
Amsterdam. Deze maatschappij leverde de lampen voornamelijk aan winkels en
etablissementen. Ondanks de verkopen in Nederland besloot in 1895 Cornelis
Boudewijnse (1869-1936), de opvolger van Johan Boudewijnse na diens plotselinge
overlijden in 1889, de produktie van gloeilampen te beëindigen. De handel in
gloeilampen en elektrische toestellen werd door de firma voortgezet. De te geringe
afzet van de eigen gloeilamp, als gevolg van de steeds sterker wordende
concurrentie, niet alleen in het buitenland maar eveneens binnen de eigen
landsgrenzen, vormde een belangrijke reden voor dit besluit. Zijn voorman Robertson
had al eerder zijn conclusies getrokken uit de ongunstige ontwikkeling van de
onderneming. In 1891 verliet hij Middelburg om eerst in Wenen en in 1894 in
Engeland een nieuwe en in beide gevallen zeer succesvolle gloeilampenfabrieken
18.
in te richten.
In plaats van het produceren van elektrische verlichting besloot Boudewijnse zich
te richten op exploitatie van de eveneens in Middelburg gevestigde fabriek ‘The
Vitrite Works’. Deze in lampvoeten gespecialiseerde onderneming, gesticht in
Engeland in 1884, had zich in 1889 in Middelburg gevestigd. Zij beschikte over een
geheel eigen receptuur waar het de bereiding van de isolatie- en vulstof in de
19.
lampvoet, vitriet genaamd, betrof. In 1893 was de fabriek door Cornelis Boudewijnse
aangekocht. Onder zijn leiding kwam ‘The Vitrite Works’ tot grote bloei.
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Rechtsboven: Na de verkoling werd de draad tot gloeien gebracht in een atmosfeer van
koolwaterstof. Door de hitte ontleedde het gas en op de plaats waar de draad het dunst was
en bijgevolg de weerstand en temperatuur het hoogst, zette zich relatief meer koolstof af
dan op andere delen van de draad. Niet alleen kon de draad door deze bewerking gladder
en gelijk van dikte worden gemaakt, maar ook kon de weerstand op een gewenste waarde
worden gebracht.

Onder: De kooldraad werd bevestigd aan platina stroomtoevoerdraden, welke waren
ingesmolten in een glazen brugje (zie rechtsonder op de foto). De kooldraad zelf kon niet
door het glas worden gevoerd, omdat vanwege ongelijke uitzetting van kooldraad en glas
bij het branden van de lamp lucht zou kunnen binnendringen of de draad zou kunnen breken.
Platina was wel geschikt. Vervolgens werd het brugje met de kooldraad ingesmolten in de
gewassen ballon.
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Roothaan, Alewijnse & Co.
Vlak na de start van de Middelburgse gloeilampenfabriek werd te Nijmegen eveneens
het besluit genomen een fabriek voor de produktie van elektrische verlichting in te
richten. Op 24 december 1888 werd onder leiding van C.M.V. Roothaan (1865-1930),
J.P. Roothaan (1864-1933) en C. Alewijnse (1861-1936) de firma Roothaan &
Alewijnse gesticht, die de fabricage en installatie van elektrische lampen met
20.
bijbehorende artikelen beoogde.
De administratie en het beheer van het door de drie firmanten ingebrachte kapitaal
viel onder de verantwoordelijkheid van C.M.V. Roothaan. Carel Roothaan verruilde
voor deze functie in de nieuw opgerichte maatschappij zijn aanstelling op een kantoor
van zijn vader, waar hij na een onvoltooide rechtenstudie als klerk werkzaam was.
J.P. Roothaan werd technisch en zakelijk leider. De voor een dergelijke
onderneming benodigde kennis en ervaring had Jos Roothaan sinds 1883 opgedaan
in dienst van de Electrische Verlichting Maatschappij Wisse, Piccaluga & Co (een
vertegenwoordiging van Siemens & Halske) en, sinds 1886, in de gloeilampenfabriek
van De Khotinsky te Rotterdam. In 1887 was hij naar het buitenland vertrokken voor
een studie in de elektrotechniek. Optimisme ten aanzien van de toekomst van de
gloeilamp, de aanwezigheid van kapitaal, maar vooral ook de mogelijkheid tot
samenwerking met een ervaren man op het gebied van de fabricage van elektrische
verlichting, C. Alewijnse, deden hem besluiten naar Nederland terug te keren en
deel te nemen in een nieuwe onderneming.
C. Alewijnse, een collega van Jos Roothaan ten tijde van beider werkzaamheden
bij De Khotinsky, werd belast met de fabricage van de gloeilampen in het nieuwe
bedrijf. Alewijnse was sinds 1884 werkzaam bij de Electriciteits-Maatschappij te
Rotterdam en verrichtte daar diverse produktiewerkzaamheden. Met de start van
de fabriek te Gelnhausen was hij naar Duitsland verhuisd. De mogelijkheid te
participeren in een nieuwe onderneming deed hem besluiten naar Nederland terug
te keren. Een overeenkomst met de gebroeders Roothaan was voor Alewijnse
aantrekkelijk. Onbemiddeld als hij was, kon hij door inlevering van een gedeelte van
zijn aandeel in de te maken winst, langzamerhand zijn financiële inbreng op gelijk
niveau als dat van beide andere firmanten brengen. Gezien het gunstige resultaat
van de Rotterdamse Electriciteits-Maatschappij leek een dergelijke verrekening
slechts van korte duur te zullen zijn.
In augustus 1889 werd gestart met de fabricage van gloeilampen van 2 tot 200
volt met een lichtsterkte van 2 tot 300 NK. De produktiewijze was gelijk aan die
21.
welke werd toegepast bij de Electriciteits-Maatschappij, Systeem ‘De Khotinsky’.
Onder de naam ‘Phaëton’ exporteerde de firma het overgrote deel van de in 1891
naar schatting 1000 stuks per dag geproduceerde lampen naar het buitenland,
vooral naar Rusland en België.
Vanwege de steeds toenemende vraag besloot de onderneming in 1891 in Brussel
een kleine fabriek voor de montage van gloeilampen in te richten. De benodigde
kooldraden werden door Nijmegen geleverd. Jos Roothaan nam de leiding van het
Belgische filiaal op zich, terwijl Cornelis Alewijnse werd belast met het beheer van
de fabriek te Nijmegen. Carel Roothaan verliet in 1892 het bedrijf om zijn vader als
gemeente-ontvanger op te volgen, al bleef hij als stille vennoot aan de firma
verbonden.
De vestiging van een tweede filiaal in 1894 te Londen getuigt van de gunstige
ontwikkeling van het Nijmeegse gloeilampenbedrijf. Echter ook Roothaan & Alewijnse
kon zich niet onttrekken aan de toenemende concurrentie in de jaren negentig. In
1894 werd besloten tot vergroting van het bedrijfskapitaal teneinde naast de
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gloeilampenfabricage meer activiteiten te kunnen ontplooien op installatie- en
handelsgebied. Tevens werd na langdurige proefnemingen door Cornelis Alewijnse
een nieuwe methode voor de fabricage van het filament ontwikkeld. Met het oog op
de elders toenemende standaardisatie van het eindprodukt was Roothaan &
Alewijnse genoodzaakt zich aan te passen aan de vraag naar lampen welke naar
lichtsterkte, voltage en stroomsterkte aan elkaar gelijk waren. Het invoeren van de
22.
nieuwe produktiewijze bracht echter grote kosten met zich mee.
Omzetting van de firma in een naamloze vennootschap maakte het mogelijk nieuw
vermogen aan te trekken. Op 1 juli 1896 werd de N.V. Electriciteits-Maatschappij
‘Phaëton’ opgericht. Weliswaar nam na deze uitbreiding van het bedrijfskapitaal de
gloeilampenfabricage toe, de overgang op massafabricage vond echter niet plaats.
De zorg om de winstgevendheid van de gloeilampenproduktie duurde voort. Het te
lage bedrijfsresultaat, niettegenstaande het succes van de onderneming op
installatiegebied, was oorzaak van ongenoegen binnen de onderneming.
In 1898 besloot Jos Roothaan zich uit het bedrijf terug te trekken en in dienst te
treden van een Zwitserse onderneming. De voortdurende meningsverschillen ten
aanzien van de oplossing van de problemen resulteerden in 1899 in de beëindiging
van de produktie van gloeilampen. Onder de naam Electrotechnisch Bureau C.
Alewijnse & Co. zette Cornelis Alewijnse vanaf april 1900 zijn activiteiten als
installateur voort. De maatschappij Phaëton verdween van het toneel.
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Goossens, Pope & Co.
Gestimuleerd door de gunstige perspectieven voor het nieuwe verlichtingsartikel,
werd ook in Venlo in 1889 besloten tot stichting van een onderneming op
gloeilampengebied. De firma E. Goossens, Pope & Co. richtte zich op de aanleg
23.
en exploitatie van een elektrische lampenfabriek. Het was de eerste onderneming
in Nederland die zich uitsluitend met de fabricage van gloeilampen bezighield.
Het startkapitaal ter grootte van ƒ 33.000,- werd geheel door de familie Goossens
bijeengebracht. Met aan het hoofd van de onderneming Emile Goossens als
algemeen directeur, werd onder leiding van buitenlandse deskundigen de produktie
op gang gebracht. Door de Engelse ingenieur Frederic Robert Pope (1865-1934),
onbemiddeld medefirmant, werd met de hulp van een Engelse werkmeester en een
Duitse machinist ongeschoold personeel in het bedrijf ingewijd.
Het streven was alle werkzaamheden zoveel mogelijk door plaatselijke, dus relatief
goedkope, krachten te laten verrichten. De twee Duitse glasblazers die in het begin
in de Venlose onderneming te werk waren gesteld, werden dan ook vrij snel door
eigen mensen vervangen. Het feit dat Pope erin slaagde binnen korte tijd de produktie
op gang te brengen en voldoende personeel de benodigde vaardigheden bij te
brengen, getuigt van zijn ervaring op gloeilampengebied. Dankzij zijn technische
kennis, opgedaan in met name Duitse en Franse fabrieken, was de onderneming
in staat een veelgevraagd artikel te produceren.
Pope fabriceerde zijn lamp overeenkomstig de methode van Swan. Alleen wat
betreft de winding van het filament en, als gevolg daarvan, de vorm van de ballon
24.
verschilde zijn gloeilamp van die van Swan. Qua verbruik en levensduur konden
de lampen, variërend van 10 tot 150 volt met een lichtsterkte van 5 tot 100 NK, een
25.
vergelijking met de kwaliteitslamp van De Khotinsky goed doorstaan. In het begin
van de jaren negentig had een verbetering van de wijze waarop de lampvoet werd
bevestigd, verlenging van de levensduur van de lampen tot gevolg.
Het grootste deel van de lampen werd in Duitsland afgezet. Daarnaast waren de
Russische, Hongaarse en, tot de extra belasting van de invoer door de Franse
overheid, ook de Franse markt voor de firma Goossens, Pope & Co. van belang.
De met name sinds eind 1893 toenemende verkopen in Engeland resulteerden in
een zelfstandige vestiging in dat land. De verkoop in Nederland, uitbesteed aan
installatiebedrijven, groeide weliswaar in de beginjaren van de onderneming snel,
maar bleef toch steeds meer ondergeschikt aan die in het buitenland.
In tegenstelling tot de N.V. Electriciteits-Maatschappij,

Tijdens het proefbranden (foto) en fotometreren van de gloeilampen werd elke lamp
nauwkeurig beoordeeld op spanning en lichtsterkte. Eenmaal goedgekeurd en gesorteerd,
kon de fitting worden bevestigd en was de lamp gereed voor gebruik.
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Systeem ‘De Khotinsky’, de firma Boudewijnse en de firma Roothaan & Alewijnse
wist de firma Goossens, Pope & Co. ondanks de sterk toenemende concurrentie in
de jaren negentig haar gloeilamp in voldoende mate te verkopen. Met steeds meer
aandacht voor allerlei speciale lampen in plaats van de normale, hevig
beconcurreerde gloeilamp, was van de vier bedrijven de Venlose onderneming,
hoewel zeker niet zonder problemen, uiteindelijk het meest succesvol.

Philips & Co.
In het op gloeilampengebied inmiddels zeer actieve zuiden des lands werd in 1891
opnieuw een vennootschap aangegaan met als doel ‘het fabriceeren van gloeilampen
26.
en andere elektrotechnische artikelen, benevens het drijven van handel daarin’.
Door Benjamin Frederik David Philips (1830-1900) en Gerard Leonard Frederik
Philips (1858-1942) werd op 15 mei de firma Philips & Co. opgericht.
Frederik Philips, handelaar in koffie en tabak, later tevens kassier en voor korte
tijd exploitant van een gasfabriek, stond garant voor het startkapitaal van ƒ 75.000,-.
Zijn zoon Gerard, werktuigkundig ingenieur, was werkend vennoot met ervaring op
elektrotechnisch gebied.
Gerard Philips was na de afronding van zijn studie in Delft in 1883 eerst enige
tijd werkzaam geweest in de scheepsbouw in Vlissingen en, vanaf november 1884,
te Glasgow. In 1886 besloot hij tot het volgen van een avondopleiding Electric lighting
and transmission of power. Naast deze cursus aan het
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College of Science and Arts liet hij zich inschrijven aan de Universiteit van Glasgow
waar hij tot eind september 1887 deel uitmaakte van de onderzoeksgroep van het
Natural Philosophy Department. Deze afdeling hield zich onder leiding van Sir William
Thomson, de latere Lord Kelvin, bezig met studie van elektriciteit en magnetisme.
In dienst van de Anglo-American Brush Electric Light Corporation, Ltd., een
internationale onderneming op elektrotechnisch gebied, verhuisde Gerard Philips
vervolgens als installateur naar Berlijn. Beëindiging van zijn opdracht van deze firma
als gevolg van de tè sterke positie van Siemens & Halske en de Allgemeine
Elektricitäts-Gesellschaft (AEG), betekende tevens het einde van zijn overeenkomst
met Brush.
In januari 1889 keerde Gerard Philips terug naar Londen, teneinde aldaar
verkoopactiviteiten voor Duitse elektrotechnische producenten te regelen. Zo
bereidde hij onder andere de vestiging voor van een verkoopkantoor van het
Aktiengesellschaft für elektrische Glühlampen, Patent Seel. Daarnaast leek verkoop
van het Patent Seel voor Groot-Brittannië tot de mogelijkheden te behoren. Bij
fabricage volgens de methode Seel werd een homogene kooldraad bereid zonder
27.
gebruikmaking van het flashing process.
Nieuwe uitspraken in de octrooistrijd tussen Edison & Swan en Brush deden de
Engelse markt echter haar aantrekkelijkheid verliezen. Terwijl in juli 1888 het
Edison-basisoctrooi op het kooldraad filament ongeldig was verklaard en de rechten
op het flashing process van Sawyer en Man waren gehandhaafd, werd in februari
1889 door het Hof van Beroep het Edison-basisoctrooi hersteld. Met dit herstel van
het basisoctrooi had niet alleen het patent Seel zijn waarde voor Engeland verloren,
maar werd vooral ook Brush, de vroegere werkgever van Gerard, bedreigd. Een
schikking tussen Edison & Swan en Brush in juli 1889 betekende het einde van de
produktie van gloeilampen door Brush in Groot-Brittannië. Daarmee was Edison &
Swan tot de afloop van dat octrooi in november 1893 verzekerd van
alleenheerschappij op het gebied van de gloeilampenfabricage in Engeland.
Deze ontwikkeling was voor Emile Garcke, secretaris en financieel directeur van
28.
Brush, reden tot hernieuwd contact met Gerard Philips. Onder verantwoordelijkheid
van Garcke was Gerard indertijd naar het continent vertrokken teneinde te Berlijn
installatiewerkzaamheden voor de firma Brush te verrichten. Ditmaal was eventuele
gezamenlijke voortzetting van de produktie in Nederland van de gloeilamp van
Brush, een lamp met een gespoten cellulosedraad vervaardigd volgens het
29.
zinkchlorideprocédé van Wynne en Powell, onderwerp van gesprek.
Het plan werd echter niet ten uitvoer gebracht. Bemoeienis inzake de
elektriciteitsconcessie te Amsterdam van Gerard Philips ten behoeve van de eerder
te Berlijn superieur gebleken Duitse concurrent van Brush, de AEG, verstoorde eind
1889 de verhouding met Garcke. In plaats van vestiging in Nederland besloot Brush
tot vergroting van de capaciteit van haar Weense gloeilampenfabriek.
Na afbreking van de onderhandelingen met Brush besloot Gerard Philips, in de
overtuiging dat voor de gloeilamp een goede toekomst was weggelegd, tot
samenwerking met Jan Jacob Reesse (1853-1910). Doelstelling was in Nederland
een eigen fabriek voor de fabricage van gloeilampen in te richten. Reesse was,
dankzij een chemisch-technische opleiding in Delft en zijn werkzaamheden in de
suikerraffinage en de cementindustrie, ervaren in proefnemingen bij zeer hoge
temperaturen, hetgeen van belang was bij de vervaardiging van het
kooldraadfilament.
In de zomer van 1890 vonden de eerste experimenten plaats met het procédé
van Brush. Tijdens het overleg met Emile Garcke in 1889 had Gerard Philips de
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gelegenheid gehad zich volledig op de hoogte te stellen van het door Brush
ontwikkelde fabricageproces. Deze methode was zeer geschikt om op industriële
wijze een bijzonder gelijkmatige cellulosedraad in grote hoeveelheid te fabriceren.
Vergeleken met de omslachtige bewerking van bamboevezel, zoals toegepast bij
Edison en AEG, en de ingewikkelde vervaardiging van het filament van Seel, was
het procédé van Wynne en Powell een aantrekkelijke fabricagemethode.
Bij de reeds in Nederland in bedrijf zijnde ondernemingen op gloeilampengebied
won Gerard Philips inlichtingen in ten aanzien van lamponderdelen en
produktiemiddelen. Zo kwam hij onder meer in contact met The Vitrite Works,
leverancier van lampvoeten, met Boudewijnse, handelaar in elektrotechnische
instrumenten en met de firma Roothaan & Alewijnse vanwege het aldaar gebruikte
pompsysteem.
Tevens werd besloten tot het aantrekken van de Duitse Emile Woschke als
technisch deskundig bedrijfsleider. Onder leiding van Woschke, voormalig werknemer
in een Belgisch filiaal van het steeds slechter renderende Seel, en met de hulp van
een Duitse glasblazer werd begin 1892 een bescheiden produktie op gang gebracht.
Al in de eerste plannen van Gerard Philips en Jan Jacob Reesse was gekozen
voor een kleinschalige opzet van de onderneming. In de aanloopperiode werd een
produktie van ongeveer 500 lampen per dag beoogd, later uit te breiden tot 1000
stuks.
Overeenkomstig deze plannen werd, ondanks verandering van inzicht en
terugtreding van Reesse in december 1890, de fabriek in werking gesteld. Ge-
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start werd met de produktie van lampen van 50 tot 125 volt met een lichtsterkte van
8 tot 50 NK.
Het streven van Gerard Philips om volledig op de hoogte te geraken van alle
facetten van de produktie, werd als gevolg van de vele soms onverwacht grote
fabricageproblemen, volledig gerealiseerd. Standaardisatie van de produktie was
een eerste vereiste bij de beoogde massafabricage. Aan de kwaliteit van personeel,
toeleveranties en de in de fabriek gebruikte installaties, waaronder meetinstrumenten,
dienden strikte eisen te worden gesteld, hetgeen echter nogal wat problemen met
zich meebracht. Nadat de moeilijkheden grotendeels waren opgelost, nam de
produktie vanaf 1894 met grote sprongen toe. In 1895 werd de fabricage opgevoerd
tot ongeveer 1000 stuks per dag. Ook lampen van hoog voltage kwamen in produktie.
Nieuwe toepassingen, zoals het gedeeltelijk vervangen van het dure platina door
nikkeldraad en verbranding van fosfor in de ballons teneinde tijdens het vacuüm
pompen de laatste resten zuurstof te absorberen, bleken succesvolle aanpassingen
van het produktieproces. Aanvankelijk werd de lamp vooral verkocht in Nederland
en in geringer aantal ook in België. Na 1896 was de afzet in het buitenland groter
dan die in het binnenland. Onder leiding van Anton Philips (1874-1951), jongere
broer van Gerard en sinds 1895 in dienst van de onderneming, nam de verkoop
van de Philipslamp snel toe. Ondanks de sterke concurrentie van andere
gloeilampenfabrikanten, wist de firma Philips & Co. een eigen plaats te verwerven
op de elektrische verlichtingsmarkt. De onderneming groeide uit tot een in binnenen buitenland geduchte concurrent.

De kern van een nieuwe bedrijfstak
Met de start van de gloeilampenindustrie in Nederland in 1883 door de N.V.
Electriciteits-Maatschappij Systeem ‘De Khotinsky’ en de uitbouw daarvan in de
periode 1887-1891 door de firma Boudewijnse, de firma Roothaan & Alewijnse,
maar bovenal door de firma's Goossens, Pope & Co. en Philips & Co., vestigde zich
aan het eind van de negentiende eeuw een geheel nieuwe industrie in Nederland.
Andere ondernemingen op gloeilampengebied, in 1892 gesticht in Venlo en Breda,
leverden slechts een geringe bijdrage aan de ontwikkeling van de bedrijfstak.
Dankzij een alom heersend optimisme ten aanzien van de toepassing van de
nieuwe verlichtingsvorm en in hoge mate gesteund door buitenlandse kennis kwam
de fabricage van gloeilampen op gang. Veelal gefinancierd met handelskapitaal
werd vooral gebruik gemaakt van in Engeland ontwikkeld vakmanschap. De Engelse
interesse voor vestiging in Nederland kwam voor een belangrijk gedeelte voort uit
de mogelijkheid in Nederland ongehinderd door octrooibepalingen te kunnen werken
aan verdere ontwikkeling en produktie van de gloeilamp. In Engeland zelfwas als
gevolg van rechterlijke uitspraken met betrekking tot het Edison-basisoctrooi een
dergelijke vrijheid niet aanwezig.
De eerste Nederlandse gloeilampen werden in 1884 onder leiding van De
Khotinsky te Rotterdam geproduceerd overeenkomstig diens in Engeland eerder
gevolgde werkwijze. Het door hem gebruikte procédé Weston werd vanaf 1887 ook
te Nijmegen gebruikt bij de fabricage van gloeilampen door de firma Roothaan &
Alewijnse, geleid door twee oud-Khotinsky medewerkers. In Middelburg werd door
de in 1887 opgerichte firma Johan Boudewijnse onder toezicht van de Engelsman
C.J. Robertson een Bernsteinlamp geproduceerd. De Venlose onderneming E.
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Goossens, Pope & Co. (1889), methode Swan, en de firma Philips te Eindhoven
(1891), procédé Brush, steunden eveneens zeer sterk op Engelse kennis bij de
fabricage van hun gloeilicht.
In de aanloopperiode ondervond elk van de ondernemingen fabricageproblemen,
hetgeen bijstelling van de produktie noodzakelijk maakte. Personeel diende te
worden ingewerkt, geleverde grondstoffen en machines varieerden in deugdelijkheid.
Fundamentele wijziging in de produktiewijze van de gloeilamp vond echter bij geen
van de ondernemingen plaats. Met behulp van in het buitenland ontwikkelde
technieken werd voorzien in de groeiende vraag naar het nieuwe verlichtingsartikel
in binnenen buitenland. Gezien de snelle expansie van de verschillende
ondernemingen was de geïmporteerde aanpak succesvol.
De sterk toenemende concurrentie op gloeilampengebied in het begin van het
laatste decennium van de negentiende eeuw noopte de Rotterdamse
Electriciteits-Maatschappij en de firma's Johan Boudewijnse en Roothaan & Alewijnse
echter tot beëindiging van de gloeilampenproduktie in Nederland. Daaraan lag vooral
een gebrek aan inzicht ten grondslag zowel in de ontwikkeling van de vraag als in
de opportuniteit van massafabricage. Niet het technisch kunnen, maar
bedrijfseconomische overwegingen leidden tot stopzetting van de fabricage. De
firma's Goossens, Pope & Co. en Philips & Co, beide gespecialiseerd in de fabricage
van gloeilampen, wisten dankzij efficiënte bedrijfsvoering, met name tijdige
aanpassing van de produktie, de moeilijkheden van de jaren negentig te doorstaan.
Hun aanpak maakte het voortbestaan van de Nederlandse gloeilampenindustrie
mogelijk. Na de eeuwwisseling zou de firma Philips & Co zelfs uitgroeien tot 's
werelds grootste gloeilampenproducent.
H. VAN BRUGGEN
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Straathandel bij kunstlicht was een geliefd thema voor kunstenaars in de negentiende eeuw.
Bij het licht van een kaars of een olielamp is de koopwaar zichtbaar; op de achtergrond het
silhouet van de stad. De lamp op de voorgrond is waarschijnlijk een moderateurlamp. Het
schilderij uit 1861 is van P. van Schendel (1806-1870).
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10
aant. aant.
De negentiende eeuw verlicht
Meer licht op straat
Meer licht in huizen en gebouwen
Gas of elektrische verlichting? Een discussie aan het
einde van de 19de eeuw
Omstreeks het midden van de vorige eeuw was het aantal soorten kunstlichtbronnen
aanzienlijk toegenomen in vergelijking met ruim vijftig jaar daarvoor. Naast de al
eeuwen bestaande lichtbronnen als kaarsen en eenvoudige olielampen, waren nu
ook een nieuw type kaarsen (stearinekaarsen), verbeterde olielampen (als de
Argandlamp), de petroleumlamp en het gaslicht geïntroduceerd. Tegen het einde
van de vorige eeuw kwam daar nog de elektrische verlichting (boog- en gloeilicht)
bij.
In hoofdstuk zes ‘Een nieuw licht’ is de ontwikkeling en introduktie van de
Argandlamp besproken evenals de uitvinding en de eerste buitenlandse toepassingen
van het gaslicht. In drie hoofdstukken zijn achtereenvervolgens (1) de introduktie
en ontwikkeling van het gaslicht in Nederland, (2) de uitvinding en toepassing van
1.
het elektrisch licht en (3) de gloeilampenfabricage beschreven. De stearinekaars
zal uitgebreid aan bod komen in deel IV van de serie. Aan de petroleumlamp wordt
in dit hoofdstuk aandacht besteed. Verder zal de afzetmarkt van kunstlicht nader
aan de orde worden gesteld. Welke bronnen van kunstmatige verlichting
concurreerden met elkaar op welke markten? Door welke factoren lieten de
gebruikers van kunstlicht zich leiden bij hun keuze?

Meer licht op straat

De periode tot ca. 1860 en de rol van de overheid
De opkomst en het succes van het gaslicht in Engeland hadden alles te maken met
de opkomst van de industrie aldaar. Schivelbusch concludeert dat het gaslicht als
2.
een industriële kunstlichtbron ontstond. In Nederland, waar de opkomst van het
fabriekswezen zich pas veel later voltrok, vond het gaslicht dan ook - evenals in
Duitsland en Frankrijk - later ingang. De eerste gasverbruikers in ons land waren
fabrieken, schouwburgen, hotels en café's. Als woonhuisverlichting heeft het gaslicht
tot de jaren veertig van de vorige eeuw nauwelijks dienst gedaan.
Zoals in het hoofdstuk over de gasverlichting al is duidelijk gemaakt, vervulde de
straatverlichting een sleutelrol in de ontwikkeling van de Nederlandse gasindustrie.
Het besluit van gemeenten om de straatverlichting met olie te gaan vervangen door
gas, opende de weg voor deze lichtbron naar de particulieren. Ook werd duidelijk
dat het initiatief om het gaslicht in te voeren in Nederland aanvankelijk bij particuliere
- vaak buitenlandse - ondernemers lag, en zelden bij de overheid. Vanaf 1840 kreeg
het gaslicht een breder toepassingsgebied.
De komst van het gaslicht in de straten, gevolgd door het particulier gebruik, ging
ten koste van de Nederlandse patentoliefabrieken. Met patentolie werd door
zwavelzuur gezuiverde raapolie aangeduid, een procedé dat door de Franse
scheikundige Thénard in 1802 was uitgevonden. De raapolie bevatte namelijk stoffen,
die bij verbranding stank en rook veroorzaakten. Het zuiveren van de raapolie
(bijvoorbeeld door het te wassen met zwavelzuur) was dan ook een voorwaarde
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voor een heldere, niet stinkende of walmende vlam. In een advertentie uit 1859
voor patentolie werden deze deugden dan ook naar voren gebracht: ‘De nieuwe
patent-olie overtreft alle andere oliën, zelfs het beste Kolengaz in helderheid en
lichtvermogen; zij brandt zonder te flikkeren, vertoont door haar zuiver wit licht de
voorwerpen in hunne juiste kleuren als bij daglicht en verspreidt onder het branden
4.
noch rook, noch onzuivere lucht.’ Het Amsterdamse gemeentebestuur meldde in
5.
1843 dat ‘het gebruik van gazlicht de oliefabrieken zeer [deed] achteruitgaan’ en
de Kamer van Koophandel in de hoofdstad berichtte over deze teruggang: ‘Nieuwe
uitvindingen verdringen het bestaande en daarvan is voor de laatsten [de
patentoliefabrieken-
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Doorsnede van een moderateurlamp.
Een niet constante olietoevoer naar de pit was lange tijd een probleem van oliclampen. Bij
de moderateurlamp werd dit euvel verholpen, doordat een zuiger (b) door een spiraalveer
(c) de olie in reservoir (E) onder een constante druk door een buis (d) naar de pit pompte.
Met behulp van een sleutel (f) kon de veer worden samengedrukt. Evenals de Argandlamp
had de moderateurlamp een holle pit en een mechanisme (g) om de pit hoger of lager te
stellen.

E.B.], gestadige verachtering het onvermijdelijke gevolg. Zoo verdringt het Gas de
6.
Patent-olie...’. In een stad als Amsterdam voelde het olielicht in het begin van de
jaren veertig de concurrentie van het gaslicht dus al krachtig.
Maar ook in andere plaatsen won het gaslicht vanaf de jaren veertig als
straatverlichting terrein. Alle grote, de meeste middelgrote en ook een aantal kleinere
Nederlandse steden hadden in de tweede helft van de negentiende eeuw een eigen
gasfabriek, gemeentelijk dan wel particulier. Na de pioniers, genoemd in hoofdstuk
zeven, kregen ook steden als Maastricht (1849), Nijmegen (1850), Middelburg
(1854), Delft (1855), Gorinchem (1855), Schiedam (1856), Zierikzee (1856/57),
Breda (1858), Deventer (1858), Sneek (1859), Goes (1860), Roermond (1860),
Vlissingen (1861), Venlo (1862) en Grave (1862) straatverlichting brandend op gas.
Waarom is in het midden van de vorige eeuw in de Nederlandse steden de oude
olieverlichting vervangen door het nieuwe gaslicht? Verschillende factoren hebben
hier een rol gespeeld, waarvan het bedieningsgemak van het gaslicht en de steeds
lager wordende prijs van het gas de belangrijkste waren.
Omstreeks 1840 stonden het bedieningsgemak en de kwaliteit van het gaslicht
niet meer ter discussie. De olieverlichting daarentegen leverde wat onderhoud betreft
vaak problemen op. Talrijk waren bijvoorbeeld de klachten in Breda over de slechte
7.
uitvoering van de taken van de aannemer van de openbare straatverlichting. Als
de kosten voor het gaslicht niet veel hoger kwamen te liggen dan voor het olielicht,
was een gemeentebestuur al snel geneigd om op de nieuwere lichtbron over te
stappen.
De kosten verbonden aan de openbare gasverlichting kunnen grofweg in drie
categorieën worden verdeeld. Ten eerste vergde uiteraard de bouw van een
gasfabriek en de aanleg van een leidingennet forse investeringen. Indien de bouw
en exploitatie van een gasfabriek echter door particuliere ondernemers zouden
geschieden - en dat was aanvankelijk vrijwel overal het geval - dan kwamen deze
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kosten niet op de gemeentelijke begroting. Een tweede factor van de totale kosten
was de gasprijs. De particuliere gasmaatschappijen waren in veel gevallen bereid
om de gasprijs voor de overheid fors te verlagen, als daarmee de concessie kon
worden binnengehaald. In Rotterdam bijvoorbeeld betaalde de overheid tussen
1861 en 1880 maar 6 cent per kubieke meter aan de ICGA, terwijl particulieren 12,5
8.
cent (ICGA) of 14 cent (NRG) moesten betalen. Ook in andere steden werd het
onderscheid tussen gemeentelijk en particulier verbruik door de gasmaatschappijen
gemaakt, waarbij de overheid het gas soms voor een prijs die onder de kostprijs
lag, verwierf. Met het zakken van de gasprijs kreeg de gemeente niet alleen een
goedkopere brandstof voor de lantaarns, ze kon ook nog op de personele kosten
(de derde factor) bezuinigen omdat de vullers van de olielantaarns overbodig waren
geworden.
Toen duidelijk werd dat gasmaatschappijen lucratieve ondernemingen waren en
toen het idee dat de overheid zich van een ondernemersrol diende te onthouden
langzamerhand verdween, raakten meer en meer gemeentebesturen geïnteresseerd
in de exploitatie van gasfabrieken. Ook de vaak moeizame onderhandelingen over
de gasprijs tussen de gemeenten, de gasfabriek en de particuliere verbruikers
speelden hierbij een rol. Steeds meer gasfabrieken kwamen in de tweede helft van
de negentiende eeuw in gemeentelijk beheer, zodat in 1907 van de in totaal 131
gasbedrijven er 108 gemeentelijk waren.
De meeste kleinere plaatsen echter, hadden, indien ze überhaupt al over
straatverlichting beschikten, lantaarns die brandden op olie of op de op het eindjaren
vijftig ontdekte petroleum. Een plaats als Haaksbergen in Twente biivoorbeeld kreeg
pas in 1864
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straatverlichting in de vorm van 11 petroleumlantaarns, in 1885 met een drietal
9.
uitgebreid. Het platteland is in Nederland in de negentiende eeuw nooit door
straatlantaarns verlicht geworden, laat staan door gaslampen. Hier zou de
modernisering op verlichtingsgebied tot ver in de volgende eeuw moeten wachten.
Toen hoorde het gaslicht echter alweer bijna tot het verleden.

De straatverlichting in de laatste decennia van de vorige eeuw
In de periode 1850-1914 geraakte de Nederlandse samenleving op velerlei gebied
in een stroomversnelling. Ook de plaats van de overheid in het maatschappelijk
verkeer wijzigde aanzienlijk. Op steeds meer terreinen speelde de lokale overheid
een actieve rol. Eén van de gebieden waarop de lokale overheid niet werkloos bleef
toezien, was de infrastructuur en een onderdeel daarvan waren de nutsbedrijven.
We zagen al dat in de genoemde periode het overgrote deel van de gemeenten er
toe overging, de gasdistributie in eigen beheer te nemen. De elektrische verlichting
diende zich aan in deze periode, waarin de overheid ‘...veel minder dan voordien
10.
geneigd was, belangrijke infrastructurele zaken aan particulieren over te laten.’
Toch zagen we dat vóór 1900 slechts twee van de 16 elektrische centrales in
Nederland in gemeentelijke handen waren: Nijmegen (1886) en Rotterdam (1894).
De verklaring hiervoor ligt bij de reeds bestaande (gemeentelijke) gasfabrieken. De
gasfabrieken brachten immers geld in de gemeentekas, waardoor gemeenten zich
wel twee keer beraadden alvorens geld te steken in de nieuwe, concurrerende
lichtbron. Tabel 10.1 toont de oprichtingsjaren van de gemeentelijke gasfabrieken
en elektriciteitscentrales in de tien grootste Nederlandse steden (1914).
Werd in Nederland dus in 1894 de eerste gemeentelijke elektriciteitscentrale
opgericht, de elektrische straatverlichting was in sommige gemeenten, op kleine
schaal, al eerder toegepast. Internationaal deed de elektriciteit in de straatverlichting
op het einde van de jaren zeventig zijn intrede. Sedert de wereldtentoonstelling in
de Franse hoofdstad in 1878 brandden hier Jablochkoffkaarsen op de Avenue de
l'Opéra en omliggende terreinen. Al snel werd het verspreidingsgebied uitgebreid
met ‘eenige Hotels’, ‘groote magazijnen’, fabrieken en spoorwegstations. Het grote
succes kon niet door de prijs komen, zo stelde de concurrent, de gasfabrikant, vast,
11.
maar ‘...omdat men eene tot toen nog onbekende sterke verlichting verkreeg.’
Tegen de helderheid van dit licht konden de gaslampen inderdaad niet op. ‘Het
moet verbazend zijn, welke enorme hoeveelheden gas de prachtige magazijnen in
de Avenue de l'Opéra hebben verbrand tijdens

Tabel 10.1: de oprichting van gemeentelijke gasfabrieken en
elektriciteitscentrales

Amsterdam

jaar van oprichting
jaar van oprichting
gemeentelijke gasfabriek gemeentelijke
elektriciteitscentrale
1898
1904

Rotterdam

1884

1894

Den Haag

1875

1906

Utrecht

1862

1905

Groningen

1854

1902
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Haarlem

1903

1902

Arnhem

1870

1907

Nijmegen

1872

1909

Leiden

1848

1907

Tilburg

1873

1911

(*)

Bron: Gasfabrieken: P. Kooij, ‘De gasvoorziening in Nederland rond 1880’, in: Gas,
100 (1980), 271; elektriciteitscentrales: idem, ‘De eerste verbruikers van electriciteit
in de gemeente Groningen (1895-1912)’, in: Economisch en sociaal-historisch
jaarboek, 35 (1972), 276.
dens de schitterende Jablochkoff-straatverlichting, om niet den schijn te hebben
12.
in een schemerig halfdonker hunne étalages ten toon te stellen.’ Zo pikten de
gasmaatschappijen toch nog een graantje mee van het succes van het elektrisch
licht.
De eerste plaats in Europa waar de straatverlichting op gas werd vervangen door
13.
elektrisch licht was het Engelse stadje Godalming, omstreeks 1882. Aanvankelijk
had men hier voor de opwekking van de elektriciteit gebruik willen maken van de
waterkracht van een in de nabijheid gelegen rivier maar dit bleek een te weinig
constante energiebron.
Nijmegen was de eerste Nederlandse gemeente waar de elektrische
straatverlichting zijn intrede deed. Het drukke verkeer op de Waal en de
onmogelijkheid gasbuizen te leggen in de kade noopten tot de installatie van
elektrisch licht aldaar. In 1886 werden er 10 booglampen op de Waalkade en enkele
14.
pleinen geplaatst door de firma Willem Smit en Co. uit Slikkerveer. Het bleef echter
bij een gering aantal lampen. De rest van de Waalstad bleef door gaslampen verlicht.
Tussen 1886 en 1894 zou daar het aantal (gas)straatlantaarns nog met 150
15.
toenemen van 694 naar 844.
De eerste Nederlandse plaats waar de gloeilamp voor straatverlichting werd
gebruikt, was Kinderdijk.
Rond 1900 werden voor de verlichting van de Nederlandse straten zowel gas,
petroleum als elektriciteit

(*)

= de centrale van 1886 diende slechts voor straatverlichting
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gebruikt. Niet alleen verschilde de lichtbron per gemeente, maar ook in één en
dezelfde plaats werden de verschillende kunstlichtbronnen in de straten aangetroffen.
In 1899 kende IJmuiden bijvoorbeeld een openbare verlichting bestaande uit
elektrische booglampen, elektrische gloeilampen, gasgloeilicht, petroleumgas en
acetyleengas, zodat in Het Nieuws van de Dag van 21 november 1899 werd
opgemerkt dat ‘wanneer men een avondwandeling door deze plaats maakt, men
zou gaan denken dat men hier proeven neemt om te zien welke verlichting de beste
16.
of goedkoopste is’. Ook in Boxtel, de eerste Brabantse gemeente met een openbare
verlichting op elektriciteit, stonden in 1899 naast de palen van het elektrisch licht
nog de gas- en petroleumlantaarns. Het was hier dan ook mogelijk ‘... als men
17.
verkiest, in historische volgorde dat verschillende licht [te] laten stralen.’ Hoewel
langzaam, won de elektrische verlichting steeds meer terrein in de straten. In 1900
was nagenoeg het hele Westland - Monster, Ter Heide, 's-Gravenzande, Naaldwijk,
Poeldijk, Honselaarsdijk en Hoek van Holland - van elektrisch licht voorzien. De
booglampen met de kracht van enkele honderden kaarsen (nog steeds de
vergelijkingseenheid) verlichtten de pleinen, havens en andere meer uitgestrekte
delen van de steden. Gloeilampen van 10 tot 16 Normaal Kaars daarentegen werden
gebruikt voor de verlichting van de straten en, zo werd geoordeeld, ‘steken zeer
18.
gunstig af bij de vroegere gebruikte petroleumlampen.’ De meeste Nederlandse
gemeenten gingen echter pas in de twintigste eeuw op elektrische straatverlichting
over.

Meer licht in huizen en gebouwen

De concurrentie tussen de kaars en de olielamp
In de binnenhuisverlichting leek de oude concurrentiestrijd tussen de kaars en de
olielamp, met de komst van verbeterde olielampen - waarvan de Argand- of
Engelsche lamp de belangrijkste was - in het begin van de negentiende eeuw
definitief in het voordeel van de laatstgenoemde beslist. Leek, want feit is dat de
kaars tot aan de komst van het gaslicht en de petroleumverlichting in de huishoudens,
nog een belangrijke rol bleef vervullen. De opkomst van de Argandlamp bleef echter
niet zonder gevolgen voor de kaarsennijverheid. De betere eigenschappen van de
lamp (heldere vlam, geen walm) stelden nieuwe eisen aan de kwaliteit van de
kaarsen, waardoor deze tak van nijverheid moest reageren om te kunnen overleven.
De kaarsennijverheid heeft in ons land in de eerste decennia van de negentiende
eeuw te lijden gehad van de concurrentie van de verbeterde olielampen. In 1810
werd in een annonce in de Amsterdamsche Courant bekend gemaakt dat ‘het Bureau
voor Inlandsche Vlijt’ zich bleef toeleggen op het vervaardigen van allerlei soorten
lampen omdat deze zeer gevraagd waren vanwege ‘...de slechte bereiding, zoo ook
19.
de enorme en nog dagelyks stygende prys der smeerkaarsen.’ In 1819 werd echter
in de provincie Groningen de toekomst voor de kaarsenmakerijen optimistisch
20.
tegemoet gezien vanwege ‘de hooge prijzen der olie’. De kaarsenmakers
probeerden door het veranderen van de samenstelling van hun produkt, de vetkaars
van een aantal nadelige eigenschappen te ontdoen. Zo ontstonden de zogenaamde
compositiekaarsen. Vooral de kaarsen van A. Raket te Amsterdam en van de
21.
Herrnhuttergemeenschap in Zeist waren beroemd. In 1823 adverteerde de
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Engelsche kunstkaarsenfabriek te Amsterdam met een nieuw type ‘extra zuinige
en helder brandende kaarsen’. ‘Hetgeen deze kaarsen boven alle tot nu toe bekende
compositiekaarsen bijzonder doet uitmunten is, dat ze veel zuiniger als de
gewoonlijke talkkaarsen branden, door eene nieuwe inventie de onaangename lucht
22.
van dezelve genomen is en nog minder walm dan de patentolij van zich geven...’
Onder druk van deze concurrentie en met behulp van de chemische wetenschap
werden echter in de jaren twintig van de vorige eeuw kaarsen van een heel nieuw
type ontwikkeld: de stearine- en de stearine-zure kaars. Kan de eerste gezien worden
als het produkt van een ambachtelijke toepassing van nieuw verworven inzichten
in de samenstelling van vetten, de stearine-zure kaars (die overigens ook meestal
stearine-kaars werd genoemd) daarentegen moet eerder als een nieuw
chemisch-industrieel produkt gezien worden. Gevolg van deze ontwikkelingen was
dat de samenstelling van de kaarsen werd veranderd, waardoor het druipen, walmen
en stinken werd teruggedrongen. Vanaf 1831 verschenen de eerste stearinekaarsen
op de markt. Deze kaarsen hoefden niet meer gesnoten te worden, waardoor de
23.
lichtkwaliteit constanter bleef. De stearine-kaarsen betekenden gaandeweg het
einde van de vetkaarsenmakerijen, die toch al te lijden hadden van ‘...de duurte van
24.
het vet, het veelvuldig gebruik van lampen en de grooten invoer uit België,...’ In
1844 kon Rotterdam de Maatschappij ter bevordering van nijverheid nog melden:
‘De kaarsenmakerijen...zijn de laatste tien jaren niet achteruitgegaan, hoewel het
meerder gebruik van lampen aan deze tak van industrie sinds lang eene gevoelige
25.
slag toegebracht heeft.’ Het gemeentebestuur van Deventer berichtte in 1846 dat
de vetkaarsenmakerijen sterk achteruit gingen,’ zoowel ten gevolge van de
dusgenoemde Engelsche lampen, als door het meer en meer algemeen aanwenden
van stearine-kaarsen' en in 1857 werd geconcludeerd dat ‘van de vroeger te Deventer
26.
bloeijende kaarsenmakerijen er nog slechts ééne overig [is].’ Ook Delft liet zich in
1850 in nagenoeg dezelfde bewoordingen uit. ‘De verlichting met gas, het toenemend
gebruik van
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27.

olie, en dat van stearinekaarsen [had] eenen nadeeligen invloed.’ In Utrecht was
de situatie al niet veel gunstiger: ‘De hooge prijzen der grondstoffen, de lagere
prijzen van de olie en het vermeerderd gasverbruik werkten weder nadeelig op de
28.
kaarsenmakerij en stoomsmeersmelterij te Utrecht.’ De kaars als lichtbron had,
in de vorm van een stearinekaars, dus weten te overleven, de vele kleine
kaarsenmakerijen in ons land hadden daar meer moeite mee.
De sterke daling in het kaarsengebruik in Nederland in de tweede helft van de
vorige eeuw valt ook af te lezen uit schattingen van de produktie van de Nederlandse
kaarsenfabrieken, gecombineerd met gegevens van de in-, uit- en
doorvoerstatistieken (zie bijlage 10.1). Ondanks de nodige voorzichtigheid die
gehanteerd dient te worden bij het gebruik van deze getallen, worden de grote lijnen
wel zichtbaar. De smeerkaarsenproduktie nam in de tweede helft van de negentiende
eeuw snel af, terwijl er geen noemenswaardige aantallen vetkaarsen werden
ingevoerd. De rol van de eeuwenoude talkkaars was rond 1870 uitgespeeld. De
stearinekaarsenproduktie nam in ons land tussen 1860 en 1880 weliswaar kolossale
29.
vormen aan, het grootste deel was echter bestemd voor de export.
Kijkend naar de vraagkant van de vetkaars concludeert Schuurman in zijn studie
naar de materiële cultuur in Oost-Brabant, Oost-Groningen en de Zaanstreek in de
negentiende eeuw, dat tussen 1830 en 1860 het percentage huishoudens met
kaarsverlichting behoorlijk constant bleef. Na 1860 daarentegen nam dit percentage
30.
sterk af, vooral in Oost-Groningen en de Zaanstreek.
Naast deze kwantitatieve bronnen omtrent het kaarsengebruik, bevestigen
kwalitatieve bronnen het beeld dat de kaars in de tweede helft van de vorige eeuw
terrein prijs gaf. Roelfsema concludeert als hij de verspreiding van de
kunstlichtbronnen in de stad Groningen vóór de introduktie van het gaslicht aldaar
(1854), bespreekt: ‘Bij de welgestelden vond men de moderateurlamp, een ding
met vrij ingewikkelde mechaniek, waaraan dus vaak iets haperde, dat dan plotseling
weigerde en in het gunstigste geval maar een zeer flauw schijnsel afwierp. Meer
algemeen was de z.g. Engelsche lamp, en vervolgens kwam de keukenlamp of
snotneus. In al deze lampen werd patent- of raapolie gebrand. Voor feestelijke
gelegenheden had men de waskaarsen, die evenals de gewone vetkaarsen ook de
slaapkamers moesten verlichten. Petroleum is hier eerst in de 60er jaren gekomen,
en bleek toen een uitkomst voor de velen, wier beurs niet toeliet den aanleg en de
31.
aanschaffing van gastoestellen te bekostigen.’
Ook Edelman, schrijvend over de verlichting op het Oostdrentse platteland in de
tweede helft van de negentiende eeuw, rept nict over kaarsen. De boerenhuizen
werden met olielampen verlicht, totdat tussen 1860 en 1870 de petroleumlampen
werden ingevoerd. Vanwege het brandgevaar konden deze laatsten echter niet in
de schuren worden gebruikt, waardoor het werk hier ‘...'s avonds of 's ochtends
32.
vroeg bij een zeer spaarzame verlichting geschieden...’ moest.
Hadden de hoge olieprijzen tot omstreeks 1840 nog een gunstige uitwerking op de
kaarsennijverheid in Nederland, er was ook een ontwikkeling in de oliebranche
gaande die de kaarsenfabricage in Nederland juist verder in het nauw dreef: de
opkomst van de al eerder genoemde patentolie. Het aantal patentoliefabrieken kan
dan ook een aanwijzing geven voor het gebruik van de (verbeterde) olielampen in
ons land. Van de gebroeders van Nievervaart in Dordrecht is bekend dat ze al in
33.
1800 een fabriek bezaten waar de raapolie tot ‘grote zuiverheid werd gebracht’.
Tussen 1800 en ca. 1843 groeide het aantal fabrieken in ons land waar raapolie
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werd gezuiverd (later patentoliefabrieken genoemd) gestaag. In laatstgenoemde
jaar bezat Amsterdam 18 patentoliefabrieken (in 1819 waren er zeven), Dordrecht
zeven, Rotterdam zeven, Zaandam drie en Zaandijk, Westzaan, Schiedam en Goes
34.
bezaten ieder één patentoliefabriek. Terwijl men rond die tijd ook in Friesland
begonnen was ‘...zich toe te leggen op het zuiveren van raapolie, zoodat men,
gedeeltelijk, in de steeds toenemende consumtie van patentolie kan voorzien, welke
35.
vroeger, schier uitsluitend uit Groningen en Holland werd aangevoerd.’ Een daling
in het aantal patentoliefabrieken lijkt zich dan in te zetten, want in Amsterdam waren
36.
er nog slechts zes in 1848.
Ongeveer twee jaar later bezat Nederland in totaal 80 patentoliefabrieken, waarvan
34 in Noord-Holland, 26 in Zuid-Holland, tien in Groningen, acht in Friesland en
37.
twee in Utrecht.
Hoewel de kaarsennijverheid in de eerste helft van de negentiende eeuw terrein
verloren had door de (patent)oliefabricage, bestond er omstreeks 1850 toch een
aanzienlijke kaarsennijverheid. De verbeterde olielampen hadden weliswaar een
stuk van de kaarsenmarkt afgenomen, ze hadden de kaars echter zeker niet uit de
huizen doen verdwijnen. ‘Voor de lichtsterkte van één kaars was de Argandbrander
te duur; maar daar waar het licht van meer kaarsen nodig was, was de
Argandbrander het voordeligst. Beide hadden hun specifiek toepassingsgebied en
38.
beide lichtbronnen konden dan ook naast elkaar blijven bestaan.’ De Argandlamp
gaf weliswaar beter licht maar was voor de lagere klasse eenvoudigweg te duur.
Na 1850 kregen zowel de kaarsenfabricage, zoals we al hebben gezien, als de
(patent)oliefabricage harde klappen. Er trad na 1850 eerst een stagnatie op in de
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produktie en het gebruik van van patentolie. In 1860/61 kende ons land nog 76 van
dergelijke fabrieken (32 in Noord-Holland, 26 in Zuid-Holland, negen in Groningen,
39.
zes in Friesland, één in Overijssel, Utrecht en Brabant). Een sterke terugval van
deze tak van nijverheid valt vervolgens in de jaren '60 en '70 te constateren. Het
gas, maar in deze periode vooral ook het petroleumlicht hebben het olielicht naar
het tweede plan gedrongen. In 1878/79 had Nederland nog 34 patentoliefabrieken,
verdeeld over Noord-Holland (18), Zuid-Holland (13) en

Tabel 10.2: de kosten in verbruik van lichtbronnen in diverse testen
1823-1863 (index: waskaars = 100)
1823

1838

1849

1853

1857

1860

1863

-was

100

100

100

100

100

100

100

-vet

25

1

kaars

28

-spermaceti

3

43

39

32

91

-stearine

92

53

-stearinezuur

54-57
4

81

-parrafine

88

plant.
olie

19

18

5-10

11

53

gas
-kolen

2

13

2

23

-olie

5

15

petroleum

12

13

elektrisch

19

11

9

Bron: 1823 en 1838 in: W.T. O'Dea, The social history of lighting, 54; 1849: het
betreft proeven van J.R. Eberhardt, vervaardiger van draagbaar gas te Darmstadt
zijn aangehaald in: Jaarboekje van Wetenschappen en Kunsten (1850-1852), 332;
1853 in: A. Ure, A dictionary of arts, manufactures, and mines (Londen 1853),
1038; 1857 betreft testen van Becquerel, aangehaald in: ‘Over de kosten van
electrisch licht door Edmond Becquerel’, in: Uittreksels uit buitenlandse tijdschriften
uitgegeven door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (1859-1860), 90; 1860: de
cijfers zijn verkregen uit testen van Van Eijk, in: M. van Lissa, ‘Iets over licht’, in:
Album der natuur (1865), 185; 1863: De proeven zijn genomen door dr. Frankland
en vermeld in: J.A. van Eijk, ‘Iets over verlichting door verschillende stoffen’, in:
De Volksvlijt (1863), 108.
1
3
4
2
2

de jaartallen hebben betrekking op het jaar waarin de experimenten werden uitgevoerd of
gepubliceerd (zie bronvermelding)
betreft gegoten kaarsen
in de test ‘stearinekaars’ genoemd maar waarschijnlijk is een stearinezure-kaars bedoeld
brandende in een Argandbrander
brandende in een Argandbrander
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40.

Groningen (3). Ruim tien jaar later tenslotte was ons land nog 22 dergelijke
41.
fabrieken rijk: 12 in Noord-Holland, acht in Zuid-Holland en twee in Groningen.
Het is niet mogelijk om, met behulp van bewaard gebleven en door Schuurman
geanalyseerde boedelbeschrijvingen, de ontwikkeling van de soorten lichtbronnen
42.
in de negentiende eeuw te volgen. De benamingen die aan de lichtbronnen werden
gegeven waren hiervoor meestal te vaag. Wel konden er indicaties gevonden worden
voor het aantal lichtbronnen en de verschillende soorten lichtbronnen bij de diverse
sociale groepen (zie bijlage 10.2). Een voor de hand liggende uitkomst is dat hogere
inkomensgroepen meer lichtbronnen bezaten dan minder gefortuneerde huishoudens.
De kaars en (eenvoudige) olielamp in de periode 1830-1860 en de petroleumlamp
na 1860 vormden een soort ‘basisvoorziening’ die, naarmate het vermogen toenam,
gedurende de gehele periode aangevuld werd met meerdere soorten lampen.
Wellicht interessanter is echter dat beide indicatoren - het absolute aantal
lichtbronnen en het aantal soorten lichtbronnen - gaandeweg de negentiende eeuw
in iedere onderzochte regio, af lijken te nemen.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de kwaliteit van de individuele lichtbron
toenam. De verspreiding van de kwalitatief betere lichtbron heeft zich in de gegoede
kringen in de vorm van verbeterde olielampen tussen 1830 en 1860 voorgedaan,
terwijl de armere lagen van de bevolking tussen 1860 en 1890 de beschikking kregen
over de petroleumlamp.
Als we naar oorzaken zoeken voor de ontwikkelingen op de kunstlichtmarkt in de
negentiende eeuw, kunnen prijs- en kwaliteitstesten enig inzicht geven.

Tabel 10.3: verhouding in verbruikskosten van diverse lampen bij gelijke
lichtsterkte (index: argandlamp = 100)

Argandlamp

1853
100

Carcellamp

71

Moderateurlamp

1860
100
72

Studeerlamp
-met platte pit

122

-met halfronde pit

83

-met holle ronde pit

77

Keukenlamp

181

Bron: 1853: A. Ure, A dictionary of arts, manufactures, and mines (Londen 1853),
1038; 1860: M. van Lissa, ‘Iets over licht’, in: Album der natuur, 1865, 186.
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Dit soort onderzoeken werd gedurende de gehele negentiende eeuw gedaan. Vaak
dienden ze als reclame voor een bepaalde kunstlichtbron. In tabel 10.2 zijn de
resultaten van een aantal van die testen naast elkaar gezet.
De getallen geven de verhouding aan in de kosten van de diverse lichtbronnen
bij een gelijke lichtintensiteit, waarbij de waskaars op 100 is gesteld. Uit de test van
1823 blijkt bijvoorbeeld dat het licht geproduceerd door een vetkaars maar een kwart
van het bedrag kostte van dat voor een waskaars.
De resultaten dienen met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.
Kwaliteitsverschillen, verschillen in testmethodes en prijsverschillen in de diverse
landen konden soms aanmerkelijke onderscheiden opleveren. De grote lijn is echter
duidelijk: De duurste lichtbronnen waren de was- en spermacetikaarsen, gevolgd
door stearinezure-, stearineen paraffinekaarsen. De vetkaars lijkt in vergelijking met
raapolie als lichtbron net iets duurder, terwijl de nieuwe lichtbronnen oliegas, kolengas
en later petroleum en elektrisch licht verreweg tot de de goedkoopste categorie
behoorden. Van de olielampen waren de Carcellamp, de Moderateurlamp het zuinigst
in gebruik, gevolgd door de studeerlamp met halfronde- of holle ronde pit. De
Keukenlamp was verreweg het duurste.

Gas, petroleum en elektriciteit
Indien een gemeente besloten had om concessie voor een particuliere gasfabriek
te verlenen, betekende dat dat niet alleen de straatverlichting in deze plaatsen op
gas ging branden, maar ook dat een gedeelte der stadsbevolking de mogelijkheid
kreeg het huis door gas te laten verlichten. Omtrent de eerste particuliere gebruikers
van lichtgas in ons land is niet veel bekend. Het oliegas dat door de APGC vanaf
1826 in Amsterdam werd geleverd, vond grote afnemers in de Hoogduitsche
Schouwburg, de Tekenacademie en de Stadsdrukkerij. In tabel 10.4 is weergegeven
hoeveel er door bovengenoemde maatschappij bovendien nog aan particulieren
43.
werd geleverd. Het gaat, zoals men ziet, om een zeer kleine groep.
Het oliegas van de APGC had het voordeel dat het minder hinderlijke
eigenschappen bezat dan steenkolengas, waardoor het ook in kleinere ruimtes
aangewend kon worden. Bij de verbranding kwam immers geen zwaveldioxyde vrij,
dat ongezond was en schilderijen en gekleurde stoffen aantastte, zoals bij
steenkolengaslicht wel gebeurde. Ook bezat het oliegas een minder onaangename
geur. Dat het desalniettemin slechts een geringe verspreiding kende, had alles te
maken met de prijs van de olie (zie hoofdstuk 6). Deze wisselde voortdurend door
de oogstresultaten, die van jaar tot jaar verschilden. In de periode 1826-1832 was
de door de APGC gerekende prijs ƒ 1,05 per kubieke meter. Een bedrag, dat slechts
weinigen zich voor kunstlicht konden veroorloven.
Rond 1844 bracht de stadsarchitect Van der Paauw verslag uit aan het Leidse
gemeentebestuur over de exploitatie van een stedelijke gasfabriek. Van der Paauw
besefte dat de kosten van de verlichting in sterke mate bepaald werden door de
mate waarin er door particulieren gebruik van werd gemaakt. Onderdeel van het
verslag was dan ook een opsomming van de afnamemogelijkheden door
particulieren. Deze lijst toont goed aan waar in deze tijd de verbruikers van gaslicht
gevonden moesten worden. Als potentiële gebruikers zag hij een twintigtal fabrieken,
elf gestichten en scholen, achttien koffiehuizen, tien grote winkels en 180 gewone
winkels. Particuliere woningen werden buiten beschouwing gelaten. Een (niet
volledige) lijst van de gebruikers van het gaslicht in Leiden in 1850 toont een zelfde
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consumentengroep: diverse fabrieken, kerken en hun sociale instellingen en veel
winkels. Deze laatste categorie bestond uit: apotheken, broodbakkerijen, banketen broodbakkerijen, slijterijen, spekslagers, een grutterij, manufacturenzaken,
hoeden- en schoenmakerijen, een boekhandel, een boekdrukkerij, een smederij en
44.
een handel in kalk.
Het gaslicht als binnenhuisverlichting was aanvankelijk een luxe en slechts voor
weinigen weggelegd. Volgens Roelfsema was het gaslicht' ... duur, maar ook erg
gebrekkig en allerminst te vergelijken bij de tegenwoordige (in 1920 - E.B.); men
kende alleen de open vlammen, die weinig licht en veel warmte gaven. Toch was
45.
de vooruitgang tegenover het olie- en kaarslicht zeer groot.’ Rond 1850
ondervonden de kaarsenmakerijen, daar waar de gasfabrieken verschenen waren,
de concurrentie van de nieuwe lichtbron. In Delft bijvoorbeeld speelde, naast het
toenemend gebruik van olie en van steari-

Tabel 10.4: gasleveranties aan particulieren door de apgc
aantal particulieren
waaraan werd geleverd
1826

3

totale afname van
particulieren (in
kubieke voeten)
33.800

1827

17

108.900

1828

31

207.900

1829

47

321.550

1830

42

408.400

1831

37

341.940

1832

42

293.564
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46.

ne-kaarsen de ‘verlichting met gas’ de kaarsenmakerijen parten. In 1856 verkeerden
de zes kaarsenfabrieken in Den Bosch ‘in eenen zeer ongunstige toestand ten
47.
gevolge van de gasverlichting’. Ook vanuit Arnhem en Utrecht werd in
respectievelijk 1857 en 1858 de teloorgang van kaarsenmakerijen aan een
48.
toenemend gasverbruik geweten.
Het gaslicht was echter geen lichtbron voor het gewone volk. De gasprijs voor
particuliere gebruikers was hoog, doordat deze consumentengroep vaak de dupe
was van het gemeentelijk beleid in de contractbesprekingen tussen gemeenten en
gasbedrijven. Het verloop van de gasprijzen in de negentiende eeuw in Nederland
is aan de hand van een achttal fabrieken in tabel 10.5 weergegeven.

Tabel 10.5: gasprijzen voor particuliere verbruikers per kubieke meter
(in centen)
Rotterdam

A'dam

ICGA*

APGC

NRG

1830

ca.100

1835

35,3

Utrecht Den
Haag

Breda

Venlo

HGF

1840

28

35,3

1845

28

21,5

1850

28

15

ca.15

25

24,5

1855

12,5

14

14

14

25

20

1860

12,5

14

14

14

25

20

1865

12

12,5

11

11

13

15

17

1870

12

12,5

11

11

9

12

17

1875

12

12,5

10

10

9

13

11

17

1880

10

12,5

9,5

9,5

7

9

10

17

1885

7

9

6

7

9

5

1890

25

18

9
9

*ICGA: Imperial Continental Gas Association
NRG:

Nieuwe Rotterdamsche Gasfabriek

APGC:
HGF:

Amsterdamsche Pijp-Gaz Compagnie

Hollandsche Gasfabriek

Bronnen: Rotterdam: J. van den Noort, Pion of pionier - Gemeentelijke bedrijvigheid
in de negentiende eeuw (Rotterdam 1990), 92 en J. van der Noort, ‘Licht op het
GEB. Geschiedenis van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam’ (manuscript,
Rotterdam juni 1992), 15-16; Amsterdam: J.L van Zanden, De industrialisatie in
Amsterdam 1825-1914 (Bergen 1987), 47; A. Stolp, ‘De fabriek van Warin’, in: De
Koppeling 31 (1976); M.G. Niessen, ‘150 jaar stedelijke gasvoorziening in
Amsterdam’, in: Ons Amsterdam, 1976; Den Haag: C.B van Ardenne, H.W.
Poldermans en C.H. Slechte red., Den Haag energiek. Hoofdstukken uit de
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geschiedenis van de energievoorziening in Den Haag ('s-Gravenhage 1981),
130-131, 183-184, 189; Utrecht: Geschiedenis van de Gemeente Gasfabriek van
Utrecht, 1862-1887 (Utrecht 1912); Breda: H.J.M. van den Akker, ‘Een eeuw
Bredase gasfabriek 1858-1958’, in: Economisch en sociaal-historisch jaarboek,
36 (1973), 301; Venlo: P.J.G. Schinck, ‘De gasvoorziening te Venlo 1862-1902’,
in: Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, 35 (1990).
Uit de tabel valt duidelijk de enorme prijsdaling van het gas in de loop van de
negentiende eeuw waar te nemen. Lag de gasprijs rond 1840 op zo'n 30 cent per
kubieke meter, op het einde van de eeuw was hij gezakt tot onder de 10 cent.
De lichtbron echter, die in de tweede helft van de negentiende eeuw de huizen van
het minder gegoede deel van de bevolking alsook de huizen op het platteland ging
verlichten, was de petroleumlamp. O'Dea ziet in de opkomst van de petroleumlamp
in de jaren zestig van de vorige eeuw het begin van het einde van de kaarsverlichting
49.
in huis.
Petroleum kwam vanaf 1859 in gezuiverde vorm uit Amerika op de Europese
markt. De grondstof was goedkoop, had een constante kwaliteit en (indien goed
gezuiverd) slechts een geringe en niet onplezierige reuk. De petroleum brandde
zonder rook en de vlam had een mooie kleur. De lamp waarin de petroleum brandde
was bovendien in vergelijking met de traditionele olielampen relatief schoon en
eenvoudig te bedienen. Een nadeel was echter dat petroleum vrij makkelijk tot
ontploffing kon komen. Een gevaar dat werd veroorzaakt doordat de petroleum niet
voldoende van de erin aanwezige benzine gezuiverd was. De aardolie mocht niet
te warm worden. Het brandstofreservoir van de petroleumlamplamp kon daardoor
niet te dicht bij de brander zitten. Goed geraffineerde petroleum, brandend in
geschikte lampen en het niet vullen van de lamp terwijl ze brandde moest het
50.
explosiegevaar zien te beperken. Op brandgevaarlijke plaatsen, zoals veestallen
en schuren, werden de nieuwe lampen liever niet gebruikt.
De voordelen wogen ruimschoots tegen het nadeel op, zodat petroleumlampen
voor velen de belangrijkste lichtbron in huis werden. Wat dat betreft kan men Van
Eijk alleen maar een vooruitziende blik toedichten als hij in 1865 schrijft:‘...,dat er
zeer veel kans bestaat, dat deze oliën de vroeger gebruikelijke middelen van
51.
verlichting zullen verdringen.’
Tussen 1860 en 1870 werd de petroleumlamp in ons land ingevoerd en ‘...men
kreeg sterker licht bij het gebruik van betere lampen.[...] Deze lampenweelde duurde
52.
voort tot den tijd, waarin het electrisch licht werd ingevoerd.’
Doordat petroleum zo goedkoop was, kreeg deze grondstof, óók in gebieden waar
aansluiting op een gasfabriek mogelijk was, een vaste groep afnemers; ‘De
onbemiddelden, die door den aard hunner inkomsten van den eenen dag op den
anderen moeten leven, en geene maandelijksche gasrekening kunnen betalen,
moeten hun verlichtingsmiddelen bij kleine hoeveelheden kunnen inkopen, zooals
53.
met petroleum het geval is.’
In grafiek 10.1 is de invoer van ‘aard- en steenolie’ in Nederland weergegeven.
In 1863 verschijnt voor
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J.C. Heijenbrock schilderde begin deze eeuw de ovenhallen in de voormalige
Oostergasfabriek te Amsterdam. De brandende cokes wordt uit de retorten gehaald en
nieuwe steenkolen worden aangevoerd. Nog in onze eeuw werd op een dergelijke manier
kunstlicht geproduceerd.
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het eerst het produkt aard- en steenolie in de invoerstatistieken. Te zien is dat met
name vanaf 1875 het gebruik van petroleum voortdurend steeg.
Schuurman ziet in de petroleumlamp, samen met de kachel, de oorzaak van een
ander gebruik van het (plattelands)huis. Het werd minder noodzakelijk om allemaal
in één vertrek te blijven. Er ontstonden aparte vertrekken om te slapen, te eten, te
54.
werken en als gezin bijeen te zijn. Een toenemende ‘huiselijkheid’ ontstond.
‘Geen enkel stelsel van verlichting heeft ooit zijn intrede in den wereld onder zoo
gunstige omstandigheden gedaan als het electrisch licht’, werd in 1883 enigszins
verongelijkt in het tijdschrift ‘Het Gas’ geschreven. De schrijver betoogde dat, de
introductie van het gaslicht veel tegenwerping van wetenschappers en financiers
had ondervonden. Het elektrisch licht daarentegen kon slechts op steun uit deze
55.
hoek rekenen. Het zag er dan ook allemaal zeer indrukwekkend uit. Elektrisch
licht verbruikte geen zuurstof, het liet de samenstelling van de lucht en de
temperatuur onveranderd en kon naar wens vergroot of verkleind worden. Toch is
de voorstelling alsof de elektrische verlichting zonder vorm van scepsis werd
ontvangen, overdreven.

Grafiek 10.1: invoer van aard- en steenolie in Nederland, 1863-1890 (x 1000 kg.)
Bron: Statisticken van de in-, nit- en doorvoer, 1863-1890.

Naar aanleiding van een proef met elektrisch booglicht op de Dam in Amsterdam
op 15 januari 1879 oordeelde de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
een dag later: ‘De 16 kaarsen (Jablochkoffkaarsen - E.B.) werden in een ondeelbaar
ogenblik door zelfontbranding ontstoken en leverden een aangenaam gezicht op
de Dam op. Het zoo hooggeroemde gaslicht geleek nu weder de oude baklamp,
alias gloeiende spijker. Toch is de quantiteit van het licht voor een feestelijke
illuminatie van den Dam onvoldoende gebleken en of de qualiteit ook niet wat te
56.
wensen overliet, meen ik mede op grond van deskundigen te kunnen zeggen.’
Gebrek aan kwantiteit en kwaliteit temperden hier het enthousiasme.
Een ander voorbeeld van de zeker niet rimpelloze introductie van de
boogverlichting in ons land komt uit Rotterdam. In hoofdstuk 8 is de
concessie-aanvraag in 1878 van J. Wisse uit Den Haag voor de elektrische verlichting
van de stad al aan de orde gekomen. Het verzoek werd van de hand gewezen en
de gemeente sloot met de twee gasmaatschappijen een contract af voor de openbare
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verlichting. Ook in januari 1882 werd eenzelfde verzoek van Wisse door het
57.
gemeentebestuur nog afgewezen.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw, was het booglicht, net als bij het gaslicht
aanvankelijk het geval was, als binnenverlichting eigenlijk alleen geschikt voor grote
ruimtes. Fabrieken, warenhuizen, stationshallen, bouwplaatsen en straten, vormden,
dan ook de eerste groep gebruikers van de nieuwe lichtbron. ‘De elektrische
verlichting van fabrieken, werkplaatsen, groote gebouwen, tuinen, pleinen en straten,
58.
schijnt meer en meer op den voorgrond te komen’ , werd al in 1876 gemeld. In
1874 was in de Elzas in de gieterij van Heilmann, Ducommun en Steinlen te
Mulhouse de boogverlichting ingevoerd. Vier Serrin-lampen verlichtten hier de
fabriekshal die een oppervlakte kende van meer dan 1.500 vierkante meter. Vier
dynamo's van Gramme zorgden voor de voeding. Het licht voldeed goed, ‘...zowel
59.
voor den arbeid als voor de opzigters.’ Dat de ongekende lichtsterkte ook z'n
nadelen had, blijkt uit de boogverlichting in de weverij van Pouyer-Quertier te Ile-Dieu
waar de lampen enigszins afgeschermd dienden te worden, ‘...om de ogen der
60.
werklieden zooveel mogelijk te sparen,...’. Een voordeel van het elektrisch licht
was dat het veel minder dan het gaslicht invloed had op de kleuren. Dit was dan
ook de reden dat Ernest Dieu de elektrische verlichting rond 1877 invoerde in zijn
fabriek ter verwerking van wollen stoffen te Daours. Ook hij diende echter de ogen
van zijn arbeiders te beschermen tegen de sterkte van de lampen. Met metalen
reflectoren werd het licht hier omhoog naar de zoldering geleid, waarna het
61.
terugkaatste en minder verblindde.
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‘De droom van de directeur van een gasfabriek’ luidde de titel van deze spotprent uit The
City van 4-11-1882. Naast een aantal Engelse ijveraars voor en minder bekende uitvinders
van elcktrisch licht, werd de nachtrust verstoord door William en Werner Siemens (no's. 6
en 7), Joseph Wilson Swan (no. 8 op de zwaan), Thomas Alva Edison (no. 12), Stevens
Hiram Maxim (no. 13) en Paul Jablochkoff (no. 18).

Eén van de eerste fabrieken in Nederland die werd verlicht met een elektrische
lamp, gevoed door een magneet-dynamo, was de fabriek voor houtbewerking van
Lijbrink te Ouder-Amstel. Zij die 's avonds met de trein via de Rijnspoorweg
Amsterdam naderden, moeten gedacht hebben dat het brandde aan ‘den Omval’,
62.
weinige minuten vóór de hoofdstad, als we Van Lissa mogen geloven. Zo'n sterk
kunstlicht was in Nederland, behalve bij enkele feestelijke gebeurtenissen, nog nooit
te zien geweest. In de loods van 360 vierkante meter was rond 1877 door de firma
A. van Emden uit Amsterdam één booglamp aangebracht, gevoed door een
63.
Gramme-dynamo. De lamp gaf evenveel licht als 250 gasvlammen.
Terwijl het booglicht, zoals we zagen, slechts geschikt was voor grote ruimtes en
voor de straatverlichting, was één van de voordelen van de gloeilamp, die in het
begin van de jaren tachtig op de markt kwam, dat het aan deze beperking van het
elektrisch licht een einde maakte. Het elektrisch gloeilicht, dat aanvankelijk ook een
belangrijk toepassingsgebied vond in fabrieken en grote openbare gebouwen, werd
echter steeds vaker ook in kleinere vertrekken gebruikt. De intiemere en warmere
sfeer
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Ondanks de belangrijke verbeteringen die het kunstlicht in de negentiende eeuw had
ondergaan, bleef het zonlicht nog lange tijd een voorname lichtbron in de werkplaatsen. Op
de foto van omstreeks 1901 schijnt de zou in de kaploods van de fa. G.J. Wispehweij en co.
te Zwolle.
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dat het schiep, deed het gebruik ervan in winkels en cafés toenemen. De elektrische
verlichting in 1895 in de stad Groningen stond nagenoeg geheel ten dienste van de
middenstand.
64.
Uit gegevens omtrent gebruikers van elektrisch licht rond 1904 in Brussel en in
65.
1906 in Groningen , blijkt bovendien dat elektrische verlichting rond de
eeuwwisseling iets was voor welgestelden. ‘Het electrisch licht (...) is altijd een luxe
lichtbron geweest; het licht van de rijken (...) voor de minder gefortuneerden had
het gaslicht het voordeel dat het ook warmte verschafte. Het elektrisch licht
66.
daarentegen was een koude lichtbron.’
De introductie van het elektrisch licht vertoont grote overeenkomsten met die van
het gaslicht. Beide lichtbronnen vonden hun eerste toepassingen in fabrieken,
winkels, grote openbare gebouwen en in de straatverlichting. De beslissing van
gemeenten om de oude straatverlichting al dan niet te gaan vervangen door (eerst)
gas en (later) elektriciteit was van betekenis voor het particuliere gebruik van beide
lichtbronnen. Voor beide lichtbronnen gold dan ook dat waar een gasfabriek of een
elektriciteitscentrale niet rendabel was, zoals in dunbevolkte gebieden, de huizen
van de burgers van de nieuwe lichtbron verstoken bleven. Daar waar het nieuwe
licht wel doordrong tot in de woonhuizen, was het aanvankelijk een luxe-produkt.
Het gaslicht kwam pas rond 1880 voor het gewone volk beschikbaar; het elektrisch
licht in de twintigste eeuw.

Vertrouwd raken met de gloeilamp. Hotelgasten in Amerika werden erop gewezen de lamp
niet met vuur aan te maken. Men behoefde slechts de lichtknop om te draaien. Ook hoefden
zij zich geen zorgen te maken over hun gezondheid en nachtrust. Elektrisch licht was zonder
risico's.

Gas of elektrische verlichting? Een discussie aan het einde van de
negentiende eeuw
‘Heeft onze eeuw veel zien worden, wellicht is er eene harer grootste triomfen, die,
nog voor zij ten einde is, door een andere zal worden verduisterd en overschitterd.
Het steenkoolgaslicht zal zich mogelijk nog verdrongen zien door het electrische
67.
licht.’
‘Wij geloven dan ook voor het oogenblik te kunnen verklaren, dat het gloeilamplicht,
't zij tengevolge van zijne nieuwigheid, 't zij om zijne bijzondere eigenschappen,
steeds eenige toepassing zal blijven vinden; maar het tegenwoordige gas zal steeds
68.
het meest algemeene middel van verlichting blijven.’
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Rond de eeuwwisseling stond nog allerminst vast wat de toonaangevende lichtbron
in het begin van de twintigste eeuw zou worden. Vele discussies waarin deze vraag
centraal stond, werden in (vak)tijdschriften gevoerd. Degene die in de jaren tachtig
van de vorige eeuw gedacht had dat het gaslicht geen lang leven meer beschoren
zou zijn, had niet gerekend op de comeback van deze lichtbron in de vorm van het
69.
gasgloeikousje. Maar het was niet alleen deze technische verbetering aan het
oude produkt waardoor het gas de concurrentiestrijd met het elektrisch licht
(voorlopig) overleefde. Ook de

Tabel 10.6: warmtehoeveelheden door verschillende lichtbronnen
geleverd bij een lichtsterkte van 100 nk per uur
Gloeilampen van Siemens en Halske

427 Kalorieën

Gloeilampen van Edison

355 Kalorieën

Gloeilampen van, Swan

430 Kalorieën

Lichtgas, Siemens' regeneratiefbrander 1.500 Kalorieën
Lichtgas, Argandbrander

4.860 Kalorieën

Lichtgas, Tweegaats- of
vischstaartbrander

12.150 Kalorieën

Petroleum, grote ronde brander

3.360 Kalorieën

Petroleum, kleine platte brander

7.200 Kalorieën

Raapolie, studeerlamp

6.800 Kalorieën

Stearinekaarsen

8.940 Kalorieën

Paraffinekaarsen

9.200 Kalorieën

Bron: A.J.C. Snijders, ‘De petroleumindustrie, hare ontwikkeling en hare toekomst’,
in: Vragen des Tijds, 1887, 391.
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In begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw was de gloeilamp zover ontwikkeld, dat
ze een breder toepassingsgebied kreeg en op grote schaal geproduceerd kon gaan worden.
De lamp was bij uitstek geschikt voor toepassing in kleinere ruimtes, zoals cafés, winkels
en woonhuizen. Dit toepassingsgebied stelde eisen aan de vormgeving van de armaturen.
De elektrisch-lichtinstallatics van Edison waren voorzien van een bedieningspaneel waarmee
de stroomtoevoer naar de lampen geregeld kon worden. Als niet alle lampen hoefden te
branden, kon, om de brandende lampen te beschermen tegen doorbranden, de weerstand
handmatig worden vergroot (figuur 1).
Op de afbeelding zijn verder vier lampen van Edison uit omstreeks 1883 te zien. Elektrisch
licht had het voordeel boven gasvlammen, dat het flexibeler was. Het was mogelijk de lamp
naar je toe te halen, iets dat bij een gaslamp ongezond en gevaarlijk kon zijn. Figuur 2 laat
zo'n bweegbare lamp zien.
Figuur 4 is een voorbeeld van de soms vreedzame coëxistentie van de rivalen gas- en
elektrisch licht.
In deze lamp zijn namelijk zowel een gasbrander als drie elektrische gloeilampen verwerkt.
In figuur 5 zijn 10 gloeilampen weergegeven, die door een glazen bol worden beschermd
tegen schokken en stof.

produktie van het winstgevende cokesovengas, de verhoging van de afzet door
70.
prijsdifferentiatie en de zeer lage gasprijzen veroorzaakt door de concurrentie
tussen gasmaatschappijen onderling, boden het gas de mogelijkheid te blijven
71.
concurreren. Ook de invoering van de muntgasmeter heeft tot een vergroting van
het afzetgebied geleid. Bovendien kostte de aanleg van een gasfabriek maar de
helft van een elektriciteitscentrale met dezelfde capaciteit; was gas, in tegenstelling
tot de elektrische wisselstroom, uit voorraad leverbaar én, zo hadden medische
testen aangetoond, was het gaslicht gezonder voor de ogen dan het elektrisch licht.
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw had de gasindustrie zich
ontwikkeld tot een technisch hoogstaande industrie.
Argumenten die werden aangedragen tegen de nieuwe lichtbron, betroffen het
constante flikkeren van het elektrisch booglicht en de aanzienlijke kans op storingen.
Om laatstgenoemde reden bleven de gaslantaarns dan ook na 1881 nog een tijd
branden in de straten van Londen, waar vanaf dat jaar de elektrische lampen
geleidelijk werden ingevoerd. De gaslobby, nu niet, zoals ruim een halve eeuw
daarvoor, in de aanval maar in de verdediging, deed er dan ook alles aan, deze
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negatieve aspecten van de elektrische verlichting te benadrukken. Met name het
72.
kostenaspect werd uitgebuit.
Waarom verdrong het elektrisch licht het gaslicht dan toch op sommige plaatsen?
Van de vele argumenten in de discussie die vóór de elektrische verlichting pleitten,
73.
zijn er - zoals blijkt uit hoofdstuk acht - vier, die telkens terugkeerden. Een belangrijk
voordeel van het elektrisch licht was allereerst
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Links: De Wintertuin van café Krasnapolsky te Amsterdam omstreeks 1885.
De elektrische verlichting van Krasnapolsky begon in 1881 met booglampen van het type
‘Jamin’. Omdat deze lampen erg flikkerden werden ze al snel door zogenaamde
Jablochkoff-kaarsen vervangen. Ook deze gaven geen mooi constant licht, zodat na een
bezoek aan de elcktricitcitstentoonstelling te München in 1882 besloten werd twaalf
booglampen van Piette en Krizik te installeren. Zes van deze lampen kwamen in de Wintertuin
te hangen, vier in de biljartzaal, één in de Passage en één boven de ingang aan de
Warmoesstraat. Deze verlichting voldeed weliswaar wat de kwaliteit betreft maar was weinig
sfeervol, zodat naast de boogverlichting in 1883 besloten werd Edison-gloeilampen aan te
brengen. Aan de Nederlandsche Electriciteits-Maatschappij werd in dat jaar de opdracht
gegeven een machinchuis te bouwen (25 × 6 meter). Hierin kwamen drie stoomketels en
twee machines van ieder 70 PK. De stoommachines waren met drijfriemen verbonden aan
dynamo's; een Schuckertdynamo voor de booglampen, en een dynamo van Edison voor de
gloeilampen.

de geringe warmteontwikkeling. In de zogenaamde Wintertuin van Grand Hotel
Krasnapolsky in Amsterdam kon, als de gasverlichting brandde, de temperatuur
oplopen tot zo'n 29 graden Celcius. Dit was dan ook de voornaamste reden waarom
Krasnapolsky al in 1881, twee jaar nadat de Wintertuin met gaslicht gereed was
74.
gekomen, al overstapte op de elektrische verlichting. Proeven rond 1890 genomen
in de Hof-Schouwburg te München gaven bij gasverlichting in één uur tijd een
temperatuurstijging te zien van 16 tot 27 graden Celcius. Met elektrische verlichting
75.
werd het slechts 0,8 graden warmer tot 16,8. De warmteontwikkeling bij diverse
vormen van verlichting in calorieën uitgedrukt is weergeven in tabel 10.6.
De geringe warmteontwikkeling bij gloeilampen springt in het oog. Wat tevens
opvalt is het grote onderscheid in warmteontwikkeling bij de verschillende typen
gasbranders. De door Siemens ontwikkelde nieuwe gasbranders kwamen
aanmerkelijk gunstiger uit de testen dan oude tweegaats-branders. De
regeneratiefbrander gaf nog slechts een achtste af van de warmte, die de oudste
branders produceerden.
Een tweede voordeel was dat elektrisch licht in tegenstelling tot gaslicht de lucht
niet aantastte. Het verbruikte geen zuurstof en het scheidde geen schadelijke stoffen
af die meubels en dergelijke konden aantasten. Het gebruik van gasverlichting in
operatiezalen moest ook afgeraden worden omdat daar ‘...bij gebruik van groote
hoeveelheden chloroform de lucht in zulk een toestand geraakt, dat zoowel operateur
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als assistenten dermate aan het hoesten geraken, dat dit storend op de
76.
werkzaamheden werkt.’ Douglas Galton stelde in 1883 dat iedere opeenvolgende
stap in de ontwikkeling van het kunstlicht de zuiverheid van de lucht ten goede was
gekomen. Waarschijnlijk zou het elektrische licht dan ook om deze reden het gaslicht
77.
gaan verdringen. Deze twee nadelen van de gasverlichting waren met name
storend in ruimtes waar veel mensen samen waren, zoals schouwburgen en cafés.
‘We weten allen dat uitgaansgelegenheden te lijden hebben aan de gevolgen van
het kunstlicht. Velen van ons blijft een bezoek aan een theater of een andere
uitgaansgelegenheid onthouden, vanwege de hevige hoofdpijnen die men er kan
78.
krijgen.’ Juist voor dit type gasconsumenten - openbare gebouwen met veel
bezoekers - speelde nog een andere eigenschap van het gaslicht de elektrische
verlichting in de kaart: de brandgevaarlijkheid. De brand in het Ringtheater te Wenen
op 8 december 1881, waarbij meer dan 600
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Rechts: Tussen het lijnenspel van het interieur van de wolspinnerij van Van Schuppen te
Veenendaal in 1890 zijn de gaslampen zichtbaar.
De elektrische verlichting had al ruim tien jaar eerder haar intrede gedaan in de Nederlandse
nijverheid maar won aanvankelijk slechts moeizaam terrein. Eind negentiende eeuw bestond
de verlichting in fabrieken en werkplaatsen voor een belangrijk deel uit petroleumlampen,
terwijl de gasverlichting een tweede plaats innam. De arbeidsinspectie trof in de door haar
bezochte bedrijven in 1890-1891 nog altijd in een aantal gevallen olielampen en zelfs
kaarsenlantaarns aan. Daartegenover stond de opmars van de elektrische verlichting.

doden vielen, miste bijvoorbeeld zijn uitwerking niet in de discussie betreffende de
twee lichtbronnen. De brand in Wenen was ontstaan bij het aansteken van de
gasverlichting en de Amsterdamsche Courant van 11/12 december 1881 meldde:
‘(...) Het verdient opmerking dat in den jongst verloopen tijd vele schouwburgbranden,
evenals die van eergisteren-avond te Weenen, ontstaan zijn ten gevolge van
gasontploffingen. De gasontploffing op 28 maart 1871 in het Landstädliches Theater
te Graz, op 28 september 1873 in het Stadtheater te Altona, op 22 maart 1874 in
het Stadtheater te Augsburg, in november 1876 in een der Londensche
schouwburgen, in januari 1877 in een schouwburg te New York enz., veroorzaakten
wel is waar geen brand, maar beschadigden aanmerkelijk de gebouwen en de
tooneeltoestellen, en zij hadden verwondingen van schouwburgbeambten ten
gevolge. In den zomer van 1880 brandde de schouwburg te Edinburgh af. De
verschrikkelijke schouwburgbrand van Nizza, 22 maart 1881, waarbij meer dan
79.
tachtig menschen omkwamen, was insgelijks een gevolg van gasontploffing.’
Voor Wenen was het al de derde keer in twintig jaar dat een schouwburg door brand
werd geteisterd. In 1863 en 1868 had het noodlot respectievelijk het Treumanntheater
en het Orpheum getroffen. Keulen had in 1849, 1859 en 1869 het Vaudeville-Theater
en tweemaal de Stadsschouburg in brand zien staan. Een groot deel van de
80.
schouwburg van Stockholm werd op 9 oktober 1881 verwoest. Het zal dan ook
niet verwonderlijk zijn dat schouwburgen mede om deze reden één van de eerste
gebruikers van elektrische verlichting werden. De eerste schouwburg waar een
permanente elektrische verlichting werd gebruikt was The California in San Francisco,
waar in 1879 gloeilampen - waarschijnlijk van het Swan-type - werden geïnstalleerd.
Het Savoy Theatre in Londen kende de primeur in Europa. Hier werden in 1881
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81.

1158 gloeilampen aangebracht, waarvan er 824 dienden om het toneel te verlichten.
Soms werd ook een directe relatie met de catastrofes gelegd, zoals in Brussel. ‘Naar
aanleiding van de vreselijke ramp te Weenen heeft de directeur van het Eden-theater
te Brussel bekend gemaakt, dat eerstdaags op het tooneel en in de zaal het gaslicht
82.
door electrische verlichting vervangen zal zijn.’ Vele Amerikaanse en Europese
schouwburgen zouden nog in de jaren tachtig van de vorige eeuw hun voorbeeld
volgen. Ook sommige musea maakten de overstap van gas- naar elektrische
verlichting uit het oogpunt van het brandgevaar. Zo werden in het Louvre te Parijs
al in 1877 zes Jablochkoffkaarsen geïnstalleerd. Een jaar later brandden er al 23
en eind 1879 maar liefst 120. In 1883 bestond de verlichting van het Louvre uit vier
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Tabel 10.7: geschatte lichtconsumptie te Parijs per jaar en per inwoner
(‘en bougies décimales-heure’)
jaar

kaarsen

elektriciteittotaal

220

olielampen
gas
plantaardigpetroleum
1.174
2.376

1855

-

3.770

1872

250

967

503

4.272

-

5.992

1877

210

770

722

4.776

65

6.543

1883

217

649

1.244

6.086

230

8.426

1889

190

517

1.995

6.470

2.130

11.302

Bron: La Grande Encyclopédie (Parijs 1885-1901), dl.15, 347.
booglampen, 150 Jablochkoffkaarsen en 58 Edisongloeilampen. De lichtbron
werd niet alleen veranderd omdat de kans op brand bij gasverlichting groter was,
maar ook omdat ‘het brilliante witte licht van het elektrisch licht geen enkele invloed
heeft op de kleur van de objecten. Gaslicht, daarentegen, geeft alles een
83.
onnatuurlijke teint,...’. Ook de reductie van de warmte en de aantasting van de
lucht werden als argumenten aangevoerd.
Een laatste argument tenslotte, was het bedieningsgemak van de nieuwe lichtbron.
De normen waren in dat opzicht verschoven. Koning had in 1816 nog als één van
de grote voordelen van het gaslicht het gemak van de ‘besturing der gaslichtvlammen’
84.
gezien. Rond 1880 golden andere normen. Niet langer diende ieder licht afzonderlijk
aangestoken te worden. Via een schakelaar konden voortaan alle lichten ineens
worden ontstoken. Een belangrijk voordeel bijvoorbeeld voor schouwburgen, waar
het gebruik van licht, centraal geregeld, een hele nieuwe functie kreeg.
De concurrentie tussen de lichtbronnen vanaf de jaren zeventig van de negentiende
eeuw had niet alleen de (mogelijke) vervanging van de ene lichtbron door de andere
tot gevolg. De toegenomen diversiteit aan lichtbronnen leidde tevens tot een grotere
lichtconsumptie. In een stad als Parijs nam de totale lichtconsumptie tussen 1855
en 1889 met een factor drie toe, zoals tabel 10.7 laat zien. Het gaat hier wat ons
betreft niet om de absolute getallen maar om de verhoudingen tussen cijfers en de
veranderingen in de tijd.
Wat opvalt is dat in 1889 in vergelijking met 1855 alleen kaarsen en de klassieke
olielampen in Parijs minder werden gebruikt. Ook ging hier de opkomst van de
petroleum niet ten koste van de kaarsen, maar van de oude olielampen. Een
verklaring hiervoor kan zijn dat de kaarsen in de Franse hoofdstad al vóór 1855 een
marginale rol speelden en slechts voor specifiek gebruik werden aangewend. Het
gaslicht was gedurende de gehele periode marktleider, terwijl de elektrische
verlichting tussen 1883 en 1889 van een vierde naar een tweede plaats opklom.
Als we in het oog houden dat het geschilderde patroon een grote stad betrof, en we
weten dat op het platteland het petroleumlicht de boventoon ging voeren, dan is
duidelijk dat er voor alle drie de nieuwe lichtbronnen, petroleum, gas en elektrisch,
vanaf ca. 1880 een markt was. Het gas had het voordeel van de traditie; fabrieken
en leidingnetten bestonden al en met een aantal technische verbeteringen in
combinatie met gasprijsdalingen kon het in verstedelijkte en geïndustrialiseerde
gebieden een grote markt bestrijken. Het elektrisch licht daarentegen was veiliger
en zuiverder en zou door een aantal verbeteringen aanzienlijk in prijs gaan dalen.
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Hierdoor kon het stilaan een gedeelte van de gaslichtmarkt voor zich gaan opeisen.
Petroleum had het voordeel dat het niet afhankelijk was van een leidingnet of
stroomopwekker, zodat het geen hoge initiële kosten met zich meebracht. De
gebieden die moeilijk centraal te verzorgen waren, zochten dus hun toevlucht tot
de petroleumverlichting (particuliere elektrische verlichtingsinstallaties daargelaten).
Als we de verlichting gedurende de gehele negentiende eeuw overzien dan zijn
grote veranderingen in de aard van de lichtbronnen waar te nemen. In het
voorgaande is duidelijk gemaakt dat de ontwikkeling van kaars tot gloeilamp geen
rechtlijnig proces was. De ontwikkeling vond plaats met versnellingen en stagnaties,
waarbij de verschillende actoren als wetenschap, overheid, producenten en
consumenten een rol speelden. Van de zijde der gebruikers van zowel het gaslicht
als het elektrische licht bekleedden fabrieken, hotels, winkels, schouwburgen en de
overheid een voorhoede-functie. Ook hebben we gezien dat er grote verschillen
bestonden tussen de Nederlandse steden in het tijdstip van de invoering van beide
lichtbronnen als straatverlichting, waardoor het particuliere gebruik ook van plaats
tot plaats verschilde.
Zijn het gaslicht en de elektriciteit wellicht als de meest spectaculaire nieuwe
lichtbronnen van de vorige eeuw te beschouwen, de rol van de petroleumlamp mag
niet onderschat worden. Vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw tot in de
twintigste eeuw, was de petroleumlamp de kunstlichtbron van het ‘gewone volk’ en
op het platteland. De geschiedenis van het kunstlicht in de vorige eeuw is dan ook
niet slechts de geschiedenis van het (luxe) gasen elektrische licht, maar zeker ook
van de petroleumlamp en de nog lang gebruikte ‘traditionele’ lichtbronnen; bovenal
dus een verhaal van meer licht.
E. BERKERS

Eindnoten:
1. Voor wat de ontwikkelingen in de kaarsennijverheid betreft verwijzen we naar deel 4 van
Geschiedenis van de Techniek in Nederland.
2. W. Schivelbusch, Lichtblicke. Zur Geschichte der künstlichen Helligkeit im 19. Jahrhundert
(Frankfurt am Main 1986), 24.
3. G. Doorman, Het Nederlandsch octrooiwezen en de techniek der 19e eeuw ('s-Gravenhage
1947), 94.
4. Nederlandsche Staatscourant, d.d. 9-7-1859.
5. Rijks Geschiedkundige Publicatieën 99, 849.
6. ‘Kommentaar van de Kamer van Koophandel d.d. 17-2- 1844 op de nijverheidsenquete van
1843’, in: ibidem, 168, 490.
7. H.J.M. van den Akker, ‘Een eeuw Bredase gasfabriek 1858-1958’, in: Economisch en
sociaal-historisch jaarboek (1973), 279.
8. J. van den Noort, Licht op het GEB. Geschiedenis van het Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam
(Rotterdam 1993), 20-21.
9. W.E. ten Asbroek, Haaksbergen voor en na 1188 (Haaksbergen z.j.), 48.
10. P. Kooij, ‘De eerste verbruikers van electriciteit in de gemeente Groningen (1895-1912)’, in:
Economisch en sociaalhistorisch jaarboek, 35 (1972), 275.
11. ‘Het electrisch licht en de gasverlichting’, in: Het Gas (1883), 210.
12. Tijdschrift van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (1884/85), 54.
13. De Volksvlijt (1882), 303.
14. A.J.C. Snijders, ‘De strijd tusschen het electrisch licht en het gaslicht’, in: Vragen des Tijds
(1889), 274.
15. Verslagen betreffende de tostand der gemeente Nijmegen 1885- 1900.

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

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.

Geciteerd in: Het Gas (1899), 396.
Het Gas (1899), 152.
Ibidem, 44.
Amsterdamsche Courant, d.d. 24-7-1810.
Rijks Geschiedkundige Publicatieën 168, 508.
Raket adverteerde o.a. in de Amsterdamsche Courant, d.d. 17-1-1819.
Amsterdamsche Courant, d.d. 27-10-1823.
Zie het, in deel 4 verschenen hoofdstuk over de kaarsennijverheid.
Dit citaat betreft de Noord-Brabantse vetkaarsenmakerijen; Tijdschrift ter bevordering van
Nijverheid (1843), 374.
Tijdschrift ter bevordering van nijverheid (1846), 109.
Ibidem (1848), 120; Statistisch Jaarboekje, 8 (1859), 136.
Ibidem (1852), 142.
Statistisch Jaarboekje 9 (1860), 308.
Statistieken van de in-, uit- en doorvoer, 1860 - 1890.
A.J. Schuurman, Materiële cultuur en levensstijl (z.p. 1989), 76.
W.J. Roelfsema, ‘Herinneringen uit mijn jonge jaren (3e vierendeel der vorige eeuw)’, in:
Groningsche Volksalmanak (1920), 81.
C.H. Edelman, De geschriften van Harm Tiessing over den landbouw en het volksleven van
Oostenlijk Drenthe (Assen 1943), 252-253.
Algemeene Konst- en Letterbode (1800), 87.
Rijks Geschiedkundige Publicatieën 99, 849, 868, 871, 872, 886 en 891; Ibidem 168, 408, 414,
417 en 495.
Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid (1844), 198.
Rijks Geschiedkundige Publicatieën 168, 495.
Bescheiden betreffende de geldmiddelen, 1850/51.
W.T. O'Dea, The social history of lighting (Londen 1958), 54.
Bescheiden betreffende de geldmiddelen, 1860/61.
Ibidem, 1878/79.
Ibidem, 1890/91.
Schuurman, Materiële cultuur en levensstijl, 75-76.
A. Stolp, ‘De fabriek van Warin’, in: De Koppeling, 31 (1976), 263.
A. Stolp, ‘De oprichting van de stedelijke gasfabriek te Leiden’, in: Holland, 15 (1983), 9-10 en
20.
Roelfsema, ‘Herrinneringen uit mijn jonge jaren’, 81.
Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid (1852), 142.
Statistisch Jaarboekje, 7 (1858), 324.
Arnhem: Berigten over het Fabrijkwezen in het jaar 1857, (Haarlem 1859), 136; Utrecht: Statistisch
Jaarboekje, 9 (1860), 308.
O'Dea, The social history of lighting, 56.
M. Plettenburg, Licht in huis (Arnhem 1968), 74; O'Dea, A social history of ligting, 56.
J.A. van Eijk, ‘Iets over verlichting door verschillende stoffen’, in: De Volksvlijt (1863), 107-108.
Edelman, De geschriften van Harm Tiessing, 253.
Snijders, ‘De strijd tusschen het electrisch licht en het gaslicht’, 261.
A.J. Schuurman, ‘De ontwikkeling van de woning en het huisraad’, in: Rijke oogst van schrale
grond. Een overzicht van de Zuidnederlandse materiële volkscultuur, ca. 1700-1900 (Zwolle,
z.j.), 103.
‘Het electrisch licht en de gasverlichting’, in: Het Gas (1883), 209.
Geciteerd in: B.J. Reedijk, ‘Mooier dan de volle maan’, in: Ons Amsterdam 35, 115.
K.F. van Dijk, ‘Productie van gas en electriciteit te Rotterdam’, in: Rotterdamsch Jaarboekje
(1982), 225.
‘Elektrisch licht’, in: De Volksvlijt (1876), 155.
De Volksvlijt (1876), 157.
De Volksvlijt (1876), 158.
‘Electrische verlichting van fabriek-werkplaatsen’, in: De Volksvlijt (1877), 160.
M. van Lissa, ‘Magneto-electrische verlichting’, in: De Volksvlijt (1877), 204.
Ibidem, 205-208.
A. Devogelaere, Van gaslamp tot gloeilicht (Kapellen 1987), 41. Hij baseert zijn uitspraken op
publicaties en advertenties in het tijdschrift ‘Revue mensuelle eau, eclairage, chaufage’,
uitgegeven door industriëlen die betrokken waren bij de installatie van elektriciteits-, gas- en
waterleidingen.
Kooij, De eerste verbruikers van electriciteit, 291.
Ibidem. Om de stelling te ondersteunen dat elektrisch licht daadwerkelijk iets voor de rijken was,
bevatte het tijdschrift Revue Mensuelle eau, éclairage, chauffage (1902) een tabel met de
abonnees op de 19 Brusselse elektriciteitsgeneratoren. Zij waren als volgt gegroepeerd:
79 bankiers en wisselagenten

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

67.
68.
69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

58 juweliers en goudsmeden
141 caféhouders en hoteliers
48 confectiehuizen
148 artsen, ingenieurs, advocaten en notarissen
675 handelaren van allerlei slag
981 renteniers
9 toneelzalen
23 gemeentelijke en provinciale gebouwen
32 gebouwen van de staat
‘Onze eeuw en hare veroveringen’, in: De Volksvlijt (1880), 25-26.
‘Het electrisch licht en de gasverlichting’, in: Het Gas (1883), 235-236.
Zie in dit verband de these van Nathan Rosenberg, die inhoud dat oude technieken, uitgedaagd
door nieuwe, door verbeteringen nog in staat zijn deze nieuwe technologieën het hoofd te bieden;
N. Rosenberg, Explorations in Economic History, 1972.
Hiermee wordt bedoeld het aanpassen van de gasprijs aan de mate van concurrentie in een
bepaalde regio.
H-J. Braun, ‘Gas oder Elektrizität? Zur Konkurrenz zweier Beleuchtungssysteme 1880-1914’,
in: Technikgeschichte, 47 (1980), 6-7.
‘Het Electrisch licht en de gasverlichting’, 210.
Zie o.a. Braun, ‘Gas oder Elektrizität’, 9 én Kooij, ‘De eerste verbruikers’, 297.
Reedijk, ‘Mooier dan de volle maan’, 114-116.
‘Over gasverlichting en elektrische verlichting, beschouwd uit een gezondheids-oogpunt’, in: Het
Gas, 10 (1890), 200.
Snijders, ‘De petroleumindustrie’, 201.
Engineering, 36 (1883), 85.
R.E.B. Crompton, Artificial lighting in relation to health (Londen 1881), geciteerd in: W.
Schivelbusch, Lichtblicke, 55.
Amsterdamsche Courant, d.d. 11/12-12-1881.
Ibidem.
G.M. Bergman, Lighting, in the Theatre (Stockholm 1977), 288-289.
Amsterdamsche Courant, d.d. 16-12-1881.
Engineering, 36 (1883), 85.
‘Zoo toch ten aanzien der besturing, heeft men het steeds in zijne magt, om aan de gasvlam
eene groote en lengte naar welgevallen, en aan het licht eene intensiteit naar verkiezing te
geven.’ B. Koning, Noodig berigt voor den Nederlander, wegens eene nieuwe verbeterde wijze
van kunstverlichting, door middel van vlamvatbaar gas uit steenkolen (Amsterdam 1816), 25.
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Bouw
Een complexe sector
Woning- en utiliteitsbouw
Waterbouw
Baksteen
IJzerconstructies
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Een kinderprent van omstreeks 1875 laat het bouwproces van grondstof tot eindprodukt
zien. Het geeft daarmee een goed beeld van de complexiteit van de bouwsector. Niet alleen
heeft men in het bouwbedrijf te maken met verschillende ambachten - timmerman, metselaar,
steenhouwer, smid -, maar ook met zeer uiteenlopende toeleveringsindustrieën, zoals de
houtzagerij, de steenbakkerij en de kalkbranderij.
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11
*
Een complexe sector
Het bouwbedrijf heeft traditioneel een veelvormig aanzien. Het omvat niet alleen de
werken voor utiliteits- en woningbouw, maar ook de weg- en waterwerken
(spoordijken, bruggen, kanalen, sluizen, dijken, landwegen, enzovoorts). Er wordt
in het bouwbedrijf bovendien onderscheid gemaakt tussen onderhoud, verbouw en
nieuwbouw. In een wijdvertakte en veelkoppige bedrijfstak als de bouwnijverheid
kan men nauwelijks van één type innovatieproces spreken. Innovaties zijn in deze
tak zeer verschillend van aard.
Alleen al in de utiliteitsbouw vinden we uiteenlopende gebouwtypen als kerken,
vuurtorens, archiefgebouwen, industriepaleizen, watertorens, apekooien, fabrieken,
landhuizen en gemalen. Het ene gebouwtype is op zichzelf een innovatie, maar
maakt relatief weinig gebruik van nieuwe technieken; een museum bijvoorbeeld.
Een ander bestaat al langer, maar wordt, geheel of gedeeltelijk, in een nieuwe
techniek uitgevoerd, zoals vuurtorens en watertorens. In veel gebouwtypen komen
in de negentiende eeuw alleen in onderdelen bepaalde technische innovaties voor,
zoals ijzeren overkappingen en vloeren, zinken daken, kunststenen (sier)elementen,
nieuwe verwarmings- en ventilatietechnicken en dergelijke. Een doorsnee
laat-negentiende-eeuws woonhuis verschilt wat materiaalgebruik betreft nauwelijks
van een laat-achttiende-eeuws woonhuis; het heeft een ruwbouw van bakstenen
draagmuren, houten vloeren en gebinten, leien of gebakken dakpannen en
smeedijzeren gevelankers.
Oppervlakkig gezien lijkt er dus niet veel gebeurd te zijn in het negentiende-eeuwse
bouwbedrijf. Toch vonden onder de oppervlakte ingrijpende veranderingen plaats.
In het beeld van rokende schoorstenen en fluitende stoomketels, dat de
modernisering van de Nederlandse samenleving in de tweede helft van de
negentiende eeuw karakteriseert, is de betrekkelijk traditioneel-ambachtelijke
bouwnijverheid een wat vreemde eend in de bijt. Vandaar wellicht dat deze bedrijfstak
vaak in de eerste plaats gezien wordt als een afgeleide van het economisch herstel,
de geleidelijke industrialisatie en de urbanisatie in deze periode. Er moesten immers
kantoren en fabrieken worden gebouwd, arbeiders gehuisvest, havens aangelegd,
enzovoorts. De bouw geldt bovendien als ‘conjunctuurgevoelig’: bij economische
stagnatie of crisis worden bouwbeslissingen doorgaans uitgesteld of teruggedraaid.
Nu werden uiteraard ook in de negentiende eeuw veel bouwbeslissingen pas
genomen nadat overheid en particulieren meenden dat zij daarvoor voldoende
financiële armslag hadden. Maar er zijn tal van voorbeelden te noemen waarbij die
overweging nauwelijks een rol speelde. Bij grote infrastructurele werken bijvoorbeeld:
in de jaren zestig en zeventig betekenden de spoorwegaanleg en het graven van
het Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg voor tienduizenden gezinnen werk
en inkomen, waardoor de economische ontwikkeling gestimuleerd werd.
De woningbouw kreeg deels ook een eigen dynamiek. Er deed zich het verschijnsel
voor dat bouwondernemers gingen bouwen voor een anonieme markt. Dit
verschijnsel, met onder meer seriebouw en massaproduktie als gevolg, was
1.
weliswaar in de zeventiende en achttiende eeuw niet geheel onbekend , maar het
was toch ondergeschikt aan het bouwen op bestelling, dat wil zeggen voor een
individuele opdrachtgever. In de negentiende eeuw ontstond er in het grootste deel
van de woningmarkt een vraag- en aanbodstructuur in de moderne betekenis.
Het meest in het oog springende voorbeeld daarvan is de ‘revolutiebouw’, de door
de hypotheekbanken gevoede speculatieve arbeiderswoningbouw waar-
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Funderingswerkzaamheden, waarschijnlijk voor de winkelgalerij van de
Levensverzekeringsmaatschappij ‘Utrecht’ aan de Raadhuisstraat in Amsterdam.
Het schildersoog van G.H. Breitner werd aan het eind van de vorige eeuw gefascineerd door
de bedrijvigheid op de Amsterdamse bouwplaatsen. Schaftende of over kruiplanken
‘schuierende’ bouwvakkers werden door hem meermalen gepenseeld.
Het grondverzet gebeurde in de bouw nog tot ver in de twintigste eeuw hoofdzakelijk op de
traditionele manier. Voor het heiwerk werd echter al vanaf de jaren zeventig een heikar of
‘locomobile’ gebruikt, een verrijdbare stoommachine, die de reep aan het heiblok over een
katrol boven in de heistelling machinaal omhoogtrok.
Aquarel, 1898.
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2.

van het hoogtepunt tussen 1875 en 1883 viel. Zij weerspiegelde niet zozeer de
bevolkingstoename, zij wakkerde die, door het werk dat zij verschafte, juist verder
aan. Iets soortgelijks speelde zich in de jaren vijftig en zestig af in Arnhem, dat
dankzij een hoog vestigingsoverschot in deze jaren de snelst groeiende stad van
het land was. Dacht men tot voor kort dat de bouwwoede in deze plaats het gevolg
was van de gunstige economische structuur, tegenwoordig neemt men aan dat die
3.
veeleer één van de oorzaken was. Hierbij is het van belang te weten dat de
bouwnijverheid, in vergelijking met andere bedrijfstakken, over het algemeen zeer
veel toeleverende industrieën en bedrijfjes aantrekt. Behalve de directe investering
in een bouwproject, brengt de bouwnijverheid dus een groot aantal bijkomende
investeringen met zich mee, die allemaal werk en inkomen betekenen.
Dat een bevolkingstoename niet zonder meer bouwactiviteit betekent, laat de
ontwikkeling van Amsterdam en Rotterdam in de eerste helft van de negentiende
eeuw zien. Beide steden groeiden gestaag, maar er werd weinig gebouwd. In
Amsterdam werd er zelfs meer gesloopt: het aantal bewoonde huizen in de hoofdstad
4.
daalde tussen 1795 en 1859 van 26129 tot 23294. Het is het beeld van het grootste
deel van Nederland in de eerste eeuwhelft. De overheid verleende nu en dan grote
bouwopdrachten, met name in de weg- en waterbouw, maar in de particuliere sector
was de bouwactiviteit zeer gering. Vandaar dat we ons vooral zullen concentreren
op de periode na 1850.
Tegen de achtergrond van het economisch herstel en de opleving in de
bouwnijverheid vond de modernisering van het bouwbedrijf plaats, het onderwerp
van deze cluster. Wij laten het begrip bouwnijverheid, een economische categorie,
hier verder rusten en bepalen ons tot het bouwbedrijf, waaronder doorgaans de
techniek en organisatie van het bouwen wordt verstaan. De vraag naar de
modernisering van het bouwbedrijf is in Nederland nog niet eerder gesteld. Wel zijn
in de jaren tachtig enkele studies verschenen over afzonderlijke innovatieve
materialen, technieken en constructies. Maar de samenhang van deze materialen
onderling of met het negentiende-eeuwse bouwbedrijf als geheel was daarbij bewust
geen onderwerp van studie. Voorbeelden van een samenhangend onderzoek zijn
overigens ook in het buitenland moeilijk te vinden. Het dichtst in de buurt komen
waarschijnlijk de twee lezingen die de Britse architectuurhistoricus John Summerson
5.
in de jaren zeventig gaf over de Victoriaanse bouwwereld. In hun schetsmatige
opzet konden deze opstellen ten dele als leidraad dienen voor het hiernavolgende
hoofdstuk over de woning- en utiliteitsbouw. Evenals bij Summerson wordt daarin
voornamelijk gebruik gemaakt van de bouwkundige tijdschriften als bronnenmateriaal.
Summerson ging echter niet in op de weg- en waterbouw en nauwelijks op de
organisatorische innovaties in het negentiende-eeuwse bouwen.
Zo mogelijk nog ingrijpender dan de technische innovaties waren in de negentiende
eeuw de organisatorische veranderingen. Al eerder dan de artikelen van Summerson
verschenen zowel in Engeland als in Nederland enkele algemene studies over de
herkomst en ontstaansgeschiedenis van de moderne bouworganisatie, met name
van de aannemerij. In de geschiedenis van het bouwbedrijf vormt de negentiende
eeuw de scharnier tussen de gilde-organisatie en de moderne bouwnijverheid. Na
de afschaffing van de gilden, maar in Nederland in de praktijk na 1850, ontstond
met name bij grote werken een nieuwe, vrij scherp afgebakende taakverdeling, met
bovendien een duidelijke sociale hiërarchie. Bovenaan stond de architect, de
raadsheer op het gebied van de Goede Smaak, gevolgd door de ingenieur (die
zeker door de architect als sociaal enigszins inferieur werd beschouwd), vervolgens
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de opzichter en de aannemer (onder te verdelen in grote en kleine aannemers) en
onderaan de werklieden, van de putbaas en de timmerlieden tot en met ongeschoolde
krachten als sjouwerlieden, heiers en grondwerkers.
Aan de ene kant werd met deze arbeidsdeling een organisatiewijze geschapen
die in staat was de nieuwe technische uitdagingen op flexibele wijze tegemoet te
treden. Zo wordt in de Bouwkundige Bijdragen van 1863 zonder meer gesteld dat
bijvoorbeeld de kunstwerken in het Noordhollands kanaal en de spoorwegen (zoals
de brug over het Spaarne), de dokwerken in Willemsoord, het Rijkspost- en
telegraafkantoor in Amsterdam en het Paleis voor Volksvlijt zonder de
aannemersstand ‘in het geheel niet, of althans niet in die volkomenheid’ zouden zijn
ontstaan. Het is inderdaad de vraag of de technologische innovaties in het
bouwbedrijf zich onder de gildeheerschappij of met behulp van kleine timmerwinkels
en metselaarsbedrijven hadden kunnen voltrekken. Aan de andere kant bleef hiermee
toch ook één van de oude gebreken van het bouwbedrijf gehandhaafd, namelijk
een vrij grote mate van verkokering en inefficiëntie. Vooral bij het ontwerpproces
valt bijvoorbeeld op dat ontwerpers nauwelijks inspeelden op nieuwe materialen en
technieken. Zij negeerden die zelfs grotendeels; allerlei afzonderlijke innovaties
werden zonder veel onderling verband ingepast in een ontwerpwijze die zich richtte
naar de traditioneel-ambachtelijke steen- en houtbouw. Een nieuw samenhangend
systeem waarin ontwerp en techniek op elkaar waren afgestemd werd in de
negentiende eeuw niet gevonden. Ook voor de constructiewijze en het pro-
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De bouw van de Rijnspoorbrug bij Oosterbeek in de jaren zeventig. De mechanisering van
de waterbouw in volle gang. De bekistingen voor de betonnen fundering of onderbouw van
de stroompijlers zijn duidelijk zichtbaar. Twee Nasmyth-stoomheien staan op schepen bij
de stroompijler in het midden van de rivier. Op de achtergrond een landhoofd waarop
bouwsteigers met loopkranen staan.
De steenbakkerij levert de steen ter plekke.

duktieproces op de bouwplaats gold dat zij in de negentiende eeuw niet fundamenteel
veranderden. Het bouwbedrijf bleef bovendien, zeker in Nederland, overwegend
kleinschalig; vele kleine gespecialiseerde firma's waren bij het bouwproces betrokken.
Wezenlijker is echter dat zich achter direct in het oog springende kenmerken als
6.
kleinschaligheid, ambachtelijkheid en relatieve inefficiëntie ingrijpende
veranderingsprocessen voltrokken. Behalve de al gesignaleerde ‘moderne’
organisatiestructuur en de nieuwe materialen en technieken valt in de negentiende
eeuw vooral het toenemende belang van de toeleverende bouwindustrie op. Deze
voedde niet alleen de markt met een niet aflatende stroom nieuwe materialen en
produkten, zij bezat ook de flexibiliteit om zowel maat- als serieproduktie af te leveren.
Produkten als glas, hardsteen, profielsteen, gietijzeren en zinken ornamenten,
trappalen en -balusters, stucpanelen, profielijzer, deuren en kozijnen konden op
bestelling en volgens tekening vanuit de fabriek geleverd worden, maar waren
daarnaast ook uit voorraad of uit de catalogus leverbaar. Voor installatie-onderdelen
ontstonden gespecialiseerde bedrijven, vaak geleid door ingenieurs. De handel
paste zich aan deze ontwikkelingen aan en onderging een duidelijke schaalvergroting.
De rol van de traditionele ambachtsman werd ingeperkt; hij zag zichzelf steeds vaker
kant en klare bouwprodukten in elkaar zetten. De aannemer en de toeleverende
bouwindustrie bepaalden meer en meer het gezicht van de bouw, zowel van het
bouwproces als van de uitvoeringsmogelijkheden. Het was een ontwikkeling die
kort na het midden van de negentiende eeuw werd ingezet en die in feite nog steeds
niet is afgesloten. Dat ons overzicht eindigt in de jaren negentig van de vorige eeuw
is dan ook vrij willekeurig, maar het laat tenminste de eerste belangrijke stappen in
die ontwikkeling zien. Daar komt nog bij dat in de jaren negentig de eerste gewapend
betonconstructies werden toegepast. Na de eeuwwisseling leidde dat tot de eerste
betonaannemingsbedrijven, wat meestal een aanmerkelijke schaalvergroting met
zich meebracht.
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Iets over de opzet en de gebruikte terminologie. Tot nu toe is steeds gesproken
over ‘de bouw’ als één geheel. De bouw valt in de praktijk echter uiteen in een aantal
sectoren die onderling nogal verschillend van aard zijn. In de negentiende eeuw

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

195
maakte men het onderscheid tussen militaire, burgerlijke- en waterbouwkunde. De
eerste omvatte behalve de militaire gebouwen ook de vestingwerken en
7.
verdedigingslinies en -forten. Zij komt hieronder niet meer ter sprake.
De benaming ‘burgerlijke bouwkunde’ had formeel gesproken betrekking op een
leervak aan de militaire en ingenieursscholen, dat materiaalkennis, constructieleer
en ‘Schoone Bouwkunst’ (of compositieleer) inhield. In de praktijk werd er vaak mee
aangeduid wat tegenwoordig woning- en utiliteitsbouw genoemd wordt. (Onder
utiliteitsbouw wordt, enigszins misleidend, zowel de zuivere utiliteitsbouw - fabrieken,
treinhallen en dergelijke - verstaan als ook representatieve openbare gebouwen.)
In hoofdstuk 12 worden de termen ‘woning- en utiliteitsbouw’, ‘gebouwensector’
en ‘burgerlijke bouwkunde’ door elkaar gebruikt; ze zijn vrijwel synoniem. Bij de
bespreking van de woning- en utiliteitsbouw ligt de nadruk op de utiliteitsbouw,
omdat daar zowel de technische als de organisatorische veranderingen het duidelijkst
aan het licht traden. In de woningbouw ging het in de negentiende eeuw hoofdzakelijk
om veranderingen in het produktieproces en de organisatie. In dit hoofdstuk zijn wij
bovendien in de eerste plaats uitgegaan van de materialen, niet van nieuwe
constructies. De materiaalvernieuwingen geven een breder inzicht in de
verscheidenheid en veelvormigheid van de veranderingsprocessen in de bouw.
De waterbouw, tegenwoordig ‘weg- en waterbouw’ genoemd, was al in de
achttiende eeuw een tamelijk gespecialiseerd onderdeel van de bouw en wordt hier
dan ook in een apart hoofdstuk behandeld. Enkele opmerkelijke verschillen met de
woning- en utiliteitsbouw, zoals de sterke mechanisatie op de bouwplaats en de
goede concurrentiepositie van de Nederlandse ‘natte’ aannemerij in het buitenland,
komen daarin ter sprake.
De hoofdstukken 12 en 13 over woning-, utiliteits- en waterbouw geven een
overzicht van de veranderingen die zich in de complexe sector van het bouwbedrijf
voltrokken. Zij maken tevens een plaatsbepaling mogelijk van de twee innovaties
die in de hoofdstukken 14 en 15 nader in detail worden geanalyseerd. Beide
innovaties hebben betrekking op bouwmaterialen. De eerste is de baksteen, een
oud materiaal, waarvan de produktie met behulp van steenvormmachines en
moderne ringovens gemoderniseerd werd. De tweede is het ijzer, een nieuw
materiaal dat vanuit het buitenland ingevoerd en in de Nederlandse gieterijen en
constructiewerkplaatsen gebruiksklaar gemaakt werd. Als constructiemateriaal voor
met name bruggen en overkappingen opende het tot dan toe ongekende
perspectieven.
Eén belangrijke nieuwe ontwikkeling in de negentiende eeuw komt hier alleen
zijdelings ter sprake, namelijk de rol die berekeningen, en in het algemeen de
wetenschap, speelden bij het ontwerpen van nieuwe bouwconstructies. Dit thema
zal in deel V (Techniek, Beroep en Praktijk) aan de orde worden gesteld.
W.R.F. VAN LEEUWEN

Eindnoten:
* Opmerking: Het onderzoek naar het thema Bouw werd begeleid door drs. D.H. Baalman, dr.
M.L. ten Horn-van Nispen, drs. R. de Jong, dr. A. Knotter, prof. ir. J. Oosterhoff, prof. ir. Ch. Vos
en prof. dr. A. van der Woud.
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1. Voorbeelden zijn onder meer de Gasthuishuisjes in Haarlem en de huizen in het ‘Noortse Bos’
in Amsterdam.
2. A. Knotter, Economische transformatie en stedelijke arbeidsmarkt. Amsterdam in de tweede
helft van de negentiende eeuw (Zwolle 1991), 97
3. E. de Boer, ‘De kans op een beter bestaan. De groei van de bevolking van Arnhem sinds 1815’,
in: Arnhem. Acht historische opstellen (Arnhem 1983).
4. Knotter, Economische transformatie, 93.
5. J. Summerson, The Unromantic Castle (London 1990), hoofdstukken IX en X.
6. Deze ‘gebreken’ zullen echter des te meer opvallen wanneer men het bouwen reduceert tot een
aantal technieken, processen en functies zoals M. Bowley, niet toevallig in de jaren zestig van
deze eeuw, deed. Zie: M. Bowley, The British Building World. Four Studies in Response and
Resistance tot Change (Cambridge 1966).
7. Wij wijzen er hier op dat aan het eind van de eeuw, in navolging van het buitenland, forten met
stalen pantsergeschutkoepels, bomvrije kazernes en gebouwen van zwaar cement- en
porfierbeton werden gebouwd, waarmee Nederland overigens volop meedeed aan de
bewapeningswedloop in de decennia vóór de Eerste Wereldoorlog; Gedenkboek uitgegeven ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847-1897
('s-Gravenhage 1897), 199-205.
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Een Westontakel in gebruik bij de bouw van één der pijlers van het Hoofdpostkantoor in
Amsterdam (1895-1899). Op de voorgrond kant en klaar gekapte stukken. De bouw an het
postkantoor is uitvoerig in foto's gedocumenteerd. Rijksbouwmeester C.H. Peters had
daarvoor zijn eigen fotograaf.
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12
Woning- en utiliteitsbouw
De woning- en utiliteitsbouw rond 1800
Bouwopdrachten en opdrachtgevers
Architecten
Ingenieurs
Aannemers
Onderaannemers en leveranciers
Materialen en technieken: ijzer, cement, zink, hout, steen en andere
Industriële reproduktietechnieken
De bouwproduktenmarkt
Proefstations en materiaalproeven
De houding van ontwerpers tegenover nieuwe materialen
Installatietechnieken
Mechanisatie op de bouwplaats
Twee gebouwen: het Coolsingelziekenhuis en de
Amsterdamse Stadsschouwburg

De woning- en utiliteitsbouw rond 1800
De verscheidenheid aan materialen waaruit een bouwwerk is samengesteld, brengt
met zich mee dat bij het bouwbedrijf een groot aantal ambachtelijke specialisaties
betrokken is. Rond 1800 werden al deze specialisaties en onderdelen nog handmatig
uitgevoerd. Zo werden in de steenhouwerijen de platen en blokken uit de groeve
1.
met de hand gezaagd en gekloofd. De schilder stampte zijn pigmenten en stookte
zijn lijnolie zelf. Het heien gebeurde met een ploeg van 20 tot 30 man, die aan een
reep het heiblok over een katrol omhoog trok. Dit gebeurde met behulp van de
‘Hollandse stelling’, de eenvoudigste van alle trekheien, met een driepoot en een
2.
geleider voor het heiblok.
Ambachtslieden die bij een bouwproject ingeschakeld konden worden, waren
onder meer de timmerlieden, metselaars, steenhouwers, schilders, glazenmakers,
loodgieters, stukadoors, leidekkers, smeden, slotenmakers, pompenmakers,
decorateurs, heiers en grondwerkers. Daarnaast waren op de bouwplaats opperlieden
(sjouwers), ‘kalkbouwers’ en voegers te vinden.
De belangrijkste waren uiteraard de timmerlieden en metselaars, want hout en
baksteen waren de hoofdmaterialen. Wat materiaalgebruik en constructie betreft
was een huis of openbaar gebouw anno 1800 een gemengde steen- en
houtconstructie. Deze bouwwijze heeft zich vanaf de late Middeleeuwen geleidelijk
3.
ontwikkeld. Afgezien van enkele adellijke Middeleeuwse stadswoonhuizen die in
steen werden uitgevoerd, had het woonhuis oorspronkelijk een houtskelet, met
houten jukken van staanders en balken, waartussen wanden van leem of
‘wagenschot’ (eikehouten planken) waren gemaakt. Hout was natuurlijk
brandgevaarlijk en vergemakkeliikte het ontstaan van grote stadsbranden. Van het
midden van de vijftiende eeuw dateerden dan ook keuren die pannen, leien of lemen
daken voorschreven en die minimaal stenen zijmuren (Amsterdam 1452) of zelfs
alle vier de muren van steen (Leiden 1450) verplicht stelden. Ruwweg in de periode
1400-1650 vond het versteningsproces van het woonhuis plaats, in alle denkbare
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variaties en overgangsvormen. Bij kerken en representatieve openbare gebouwen
was dit proces al veel eerder afgerond.
Aanvankelijk waren de zijmuren van het huis alleen brandmuren. Zij vormden de
bekleding van het houtskelet en hadden geen constructieve functie. Sinds het derde
kwart van de zeventiende eeuw echter liet men de balken op de zijmuren rusten,
die daarmee bouwmuren werden. Sinds 1650 werden bovendien, op enkele
uitzonderingen na, voor- èn achtergevels van steen opgetrokken. Balklagen, kozijnen,
kapgebinten en -sporen bleven daarbij van hout. In constructief opzicht veranderde
er in de bouwkunde tot de negentiende eeuw sindsdien weinig meer.
Op baksteen en schelpkalk na moesten de meeste bouwmaterialen worden
4.
ingevoerd. Eikehout kwam meestal uit de omgeving van Wezel en het Ruhrgebied.
Het dennehout voor funderingspalen, werd eveneens over de Rijn aangevoerd en
kwam uit Zuid-Duitsland. Andere naaldhoutsoorten als grene- en vurehout haalde
men uit Scandinavië, de Oostzeehavens en Rusland. Grenehout, zoals het in veel
bestekken voorgeschreven ‘Koperwijksche’ hout, werd sinds de zeventiende eeuw
onder meer voor balken, kappen en kozijnen gebruikt. Zandsteen werd uit Westfalen
aangevoerd, kalk- en hardsteen veelal uit België. Werden bijvoorbeeld in de late
Middeleeuwen in Nederland nog meerdere natuursteensoorten gebruikt, in het
midden van de negentiende eeuw beperkte het gebruik zich nog
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Dwarsdoorsnede van een niet-uitgevoerd ontwerp uit 1810 voor een simultaneum of
dubbelkerk (voor katholieken en protestanten) bij paleis Het Loo in Apeldoorn, door architect
F. Gunckel. Het ronde kerkgebouw wordt door een scheidsmuur in tweeën gedeeld en bevat
twee ovale ruimten onder één koepeldak. Boven de gemetselde opbouw verheft zich een
hoge, in hout geconstrueerde koepel, die bestaat uit een acrobatisch samenstel van
verschillende kapvormen en verbindingen. De tekening laat zien tot welke gedurfde
constructies men in de houtbouw ruim een halve eeuw vóór de komst van de eerste ijzeren
overkappingen in staat was. Het project ging overigens om politieke redenen niet door.

slechts tot Bentheimer en Bremer zandsteen en Escauzijnse hardsteen. Het vervoer
over water ging vaak uiterst moeizaam, 's winters vanwege bevroren waterwegen,
5.
's zomers omdat het water te laag stond.
Van de bindmiddelen moesten steenkalk en tras worden ingevoerd, respectievelijk
uit het Belgische Maasgebied en de Eifel. Alleen de grondstof voor de gebrande
schelpkalk werd langs de Nederlandse kusten opgevist. De meeste metselstenen
kwamen uit de omgeving van de Vecht, de Oude Rijn en de Lek. De Waalsteen, die
in de tweede helft van de negentiende eeuw de meest gebruikte baksteen (en de
standaardmaat) zou worden, werd nog vrij weinig gebruikt.
Men bouwde op grond van gevoelsbeslissingen en praktijkregels, dus op intuïtie
6.
en ervaring. Dat zien wij bijvoorbeeld bij het heien. Inzicht in de bodemstructuur
had men nauwelijks. Grotendeels op grond van ervaring (en soms met gebruikmaking
van proefpalen) sloeg men in Amsterdam de heipalen in tot de eerste of tweede
zandplaat: 7 à 8 m bij huizen, zo'n 12 m bii grotere gebouwen.
Een ander voorbeeld is de kapconstructie. De meest gebruikte was het verbeterde
7.
‘Hollandse spant’, waarvan het principe terugging tot de dertiende eeuw. De
draagconstructie werd gevormd door een ‘gebint’ of ‘dakstoel’, een met de zolderbalk
en het muurwerk verbonden getimmerte van twee stijlen en een balk, dat met penen gatverbindingen en ‘korbelen’ (of geschoorde hoekverbindingen) een grote
hechtheid bezat. Op de bovenbalken van de gebinten, de hanebalken, werden
gordingen bevestigd, waarop de daksporen rustten. Bij grotere gebouwen, zoals
wees- en armenhuizen en magazijnen, werden twee of meer van dergelijke
constructies naast elkaar geplaatst, gedragen door bouw- en steunmuren.
Gecompliceerde kapconstructies bestonden vaak uit een stapeling van Hollandse
spanten. De kapspanten vervaardigde de timmerman in zijn werkplaats. Op de
bouwplaats werden ze op maat gemaakt en werden ook de pennen en gaten gehakt.
Hun vakkennis en praktijkregels hadden timmerlieden en andere ambachtslieden
opgedaan tijdens hun leertijd bij een meester in het gilde. Het leerlingstelsel van de
gilden (leerling-gezel-meester) garandeerde de continuïteit van het ambachtelijk
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specialisme. De gilden zagen er door de gildedwang op toe dat dit specialisme ook
inderdaad een specialisme bleef. Zestiende-eeuwse gildebrieven bepaalden al
nadrukkelijk dat een timmerman geen huis mocht metselen en dat een metselaar
8.
omgekeerd geen timmerwerk mocht verrichten. (Meestal was dat een teken dat
zoiets wel degelijk en op vrij grote schaal gebeurde.) Uitbesteden van onderdelen
van werk was eveneens verboden. Deze restricties bleven tot het eind van de
achttiende eeuw, dus tot de afschaffing van de gilden, bestaan. Het opheffen ervan
zou belangrijke gevolgen hebben voor de organisatie van het bouwbedrijf.
In 1648 lieten Isaac van Duyts en Eliasarus Moises drie huizen bouwen op
Vlooienburg in Amsterdam. Zij sloten daartoe een contract af met een timmerman
en een metselaar, die ‘yder volgens sijn besteck’ en volgens een tekening het werk
9.
aannamen voor respectievelijk 3000 en 2950 carolus guldens. Dit voorbeeld laat
twee dingen zien. Ten eerste dat bouwwerken al ver voor de negentiende eeuw
werden aangenomen; ten tweede dat dit alleen, volgens de regels, voor onderdelen
van een werk gebeurde. Het aannemen van een werk tegen een vooraf bepaalde
prijs - een systeem dat de Grieken al in de vijfde eeuw v. Chr. kenden - kwam in
ons land vanaf ongeveer de veertiende eeuw voor. Het werd als organisatiewijze
gebruikt naast het werken in daghuur of in eigen beheer.
Om een werk zo voordelig mogelijk uitgevoerd te krijgen, kon men het eventueel
aanbesteden, waarbij verschillende gegadigden hun prijzen konden in-
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dienen en de besteder een keuze kon maken. Timmerlieden of metselaars die
regelmatig bij dergelijke aanbestedingen inschreven, heetten aannemers. In de
grondwerken moet al in de zeventiende eeuw sprake zijn geweest van een vrij
omvangrijke aannemersstand. Bij de meer aan gildebepalingen gebonden woningen utiliteitsbouw bestaan daarvoor geen directe aanwijzingen. Wel weten wij dat er
in de achttiende eeuw, naast een meerderheid van kleine en vaak verarmde
meestertimmerlieden, een aantal grote timmerbazen-aannemers bestond. Zo iemand
was bijvoorbeeld Jan Smit, een Amsterdamse meestertimmerman, aannemer en
makelaar, eigenaar van houtzaagmolens, houtleverancier en rooimeester, belast
met het stedelijk bouwtoezicht. Hij nam werken aan of voerde werken in daghuur
uit, bouwde zelf voor de verkoop en maakte tekeningen en bestekken voor grote
10.
gebouwen. In 1807, het jaar van zijn dood, had hij zo'n 30 knechts in dienst.
De Franse overheersing bracht in Nederland het systeem van de ‘entreprise
générale’, de openbare aanbesteding ‘in massa’. Volgens de architect A.W.
Weissman, die rond 1900 veel onderzoek deed naar het ontstaan van de moderne
aannemerij, vond de eerste aanbesteding volgens dit model plaats op 22 juli 1808.
‘Het nieuwe instituut’, zo merkte hij op, ‘trad geheel volwassen uit de
11.
tijdsomstandigheden naar voren, gelijk Pallas uit het hoofd van Zeus’. Het werk
betrof de Overtoomse schutsluis bij Amsterdam en werd persoonlijk door Lodewijk
Napoleon gelast om een eind te maken aan de primitieve overhaal ter plekke.
De besteder was het Ministerie van Waterstaat in de persoon van Jan Blanken,
de inspecteur-generaal die streefde naar centralisatie van de Waterstaat en naar
uniformiteit en rationalisatie in de organisatie en het beheer van Rijkswerken. De
gunning van het werk ging door opbod en ‘afmijnen’ (waarover hieronder meer)
naar Korstiaan den Bouwmeester. Hij werd in feite naar voren geschoven door een
groep voormalige gildemeesters uit de verschillende bouwvakken die aan de bouw
van een sluis te pas kwamen. Nieuw was het feit dat één hoofdaannemer het gehele
werk aannam en vervolgens onderdelen daarvan aan verschillende bazen
uitbesteedde. Bovendien was bij de aannemingssom de ‘Leverancie van alle de
daartoe noodige Materialen en Arbeidsloonen’ inbegrepen.
De onwennigheid met de ‘entreprise générale’ bleek al twee jaar later bij de door
12.
Napoleon gelaste bouw van de Oranje-Nassaukazerne in Amsterdam. De Fransen
eisten spoed en zagen het liefst publieke aanbesteding, maar dat bleek voor een
werk van een dergelijke omvang toch teveel gevraagd. Stadsarchitect Abraham van
der Hart voerde het werk gedeeltelijk in eigen beheer uit, met de aankoop van
materialen door de stad en het aantrekken van extra personeel. Slechts een gedeelte
van het werk werd publiek aanbesteed. Door de Gemeentewet van 1851 zouden
ook de stadsbesturen verplicht worden hun werken openbaar aan te besteden; de
particuliere bouwheren, bouwers en architecten volgden iets later.
Aan de uitvoeringskant van het bouwproces was er dus in het begin van de
negentiende eeuw sprake van een vrij scherpe cesuur: het verdwijnen van de
(bouw)gilden, gevolgd door de opkomst van de aannemer van publieke werken.
Wat de ontwerpkant betreft, speelde zich een veel geleidelijker proces af, dat
omstreeks het midden van de zeventiende eeuw begon en min of meer voltooid
was met de professionalisering van het architectenberoep tussen 1850 en 1914.
De scheiding tussen ontwerp en uitvoering, of tussen de ‘ordonnantie’ en de ‘executie’
in de toenmalige terminologie, had haar wortels in de renaissance. Jacob van
Campen, Salomon de Bray en andere zeventiende-eeuwse architecten waren
opgeleid als schilder en werkten uitsluitend op papier. Hun basis was de bestudering
van geleerde theoretische en esthetische verhandelingen en hun hoogste ideaal
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een studiereis naar Italië. Bij de genoemde Van der Hart, overigens wèl uit het
timmermansvak afkomstig, was sprake van een duidelijke sociale stijging. Aan het
eind van zijn carrière was hij lid van de Vierde Klasse van het Koninklijk Instituut
van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten en ging hij om met de geleerden
13.
en kunstenaars van zijn tijd. Twee generaties later zou Cornelis Outshoorn de
eerste architect worden voor wie vrijwel onmiddellijk na zijn dood een monument
boven zijn graf werd opgericht, waarmee hij op gelijke voet stond met een literator
als Potgieter, die in hetzelfde jaar overleed.
Het aandeel van architecten in de totale bouwproduktie was echter in de achttiende
en eerste helft van de negentiende eeuw gering. De meeste woonhuizen en
utiliteitswerken werden door timmerbazen ontworpen en gebouwd. Zij hadden
bouwkundige tekenlessen bij een baas gevolgd en voor hen waren er eenvoudige
handboeken in de handel, zoals de Vignola der ambachtslieden (1824) of Bosbooms
Kort Onderwijs van de Vyf Colommen, rond 1850 na twee eeuwen nog steeds in
gebruik. De timmerbazen waren overwegend traditioneel ingesteld. Van hen was
voorlopig weinig belangstelling in wetenschap en nieuwe technische ontwikkelingen
te verwachten. Die bestond alleen bij enkele militaire en civiele ingenieurs die ook
gebouwen ontwierpen, en bij een stadsarchitect met een veelzijdige werkkring als
Van der Hart. Van hem is bijvoorbeeld een (onuitgevoerd) ontwerpje bekend uit
14.
1815 voor een galerij met winkelkasten, die rust op ‘ijzeren standaarts’.
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Bouwopdrachten en opdrachtgevers
‘De behoeften van onze tijd zijn zeer veelzijdig: welk een uitgebreid gebied voor
architectonische scheppingen heeft alleen de spoorwegbouw niet geopend!’, zo
15.
schreef de Delftse hoogleraar bouwkunde E. Gugel in 1869. De maatschappelijke,
institutionele, economische en technologische veranderingen in de negentiende
eeuw vertaalden zich vrijwel onmiddellijk in een groeiende vraag naar gebouwen,
vooral na 1860. De veelvormigheid van maatschappelijke activiteiten leidde daarnaast
tot een ware explosie aan gebouwtypen. We noemen hier slechts enkele sectoren
om daarvan een globaal beeld te geven.
De overheid werd in de negentiende eeuw verreweg de belangrijkste
opdrachtgeefster. Zij vroeg om regeringsgebouwen, gerechtsgebouwen,
gevangenissen, universiteitsgebouwen, laboratoria, bibliotheken, archiefgebouwen,
nieuwe raadhuizen, stedelijke ziekenhuizen en gestichten, politiebureaus,
brandweerkazernes, stations, havenkantoren, markthallen, abattoirs, begraafplaatsen,
gemalen, pompstations, schoolgebouwen en post- en telegraafkantoren. De
expanderende handel en dienstverlening gaven opdrachten voor bank- en
verzekeringskantoren, pakhuizen, vemen, silo's en andere bedrijfspanden,
winkelarcaden en -passages. De industriële activiteit zorgde voor talloze fabrieken
en werkplaatsen. Het verenigingsleven maakte in de negentiende eeuw een
ongekende bloei door en bouwde sociëteiten, leesmusea en dergelijke. Particuliere
verenigingen en welgestelde burgers stichtten bovendien gebouwen voor kunst en
wetenschappen, zoals concertzalen, theaters, industriepaleizen en andere
tentoonstellingsgebouwen, circus- en panoramagebouwen en dierentuinen.
De groeiende reis- en uitgaansbehoefte zorgde voor hotels, cafés, bierhuizen en
bodega's. Een zeer groot segment in de bouwnijverheid was de kerkenbouw, met
name voor de emanciperende katholieken. En om slechts één voorbeeld te noemen
van een mentaliteitshistorische omwenteling die ook voor de bouwwereld werk
opleverde: de hernieuwde aandacht voor persoonlijke hygiëne, lichaamscultuur,
hydrotherapie en in het algemeen voor de volksgezondheid deed de vraag ontstaan
16.
naar openbare badhuizen, sanatoria en zwem-, turn-, en roeischolen.
Over de meeste van deze gebouwtypen ontstond in de negentiende eeuw, met
name in het Duitse taalgebied, een uitgebreide wetenschappelijke vakliteratuur.
Over de arbeiderswoning, over bierbrouwerijen, abattoirs, musea en dergelijke
waren tal van tijdschriftartikelen, handboeken en gespecialiseerde uitgaven
voorhanden. Voor de bouw van museumzalen konden architecten duidelijke
voorschriften vinden over de afmetingen van lichtinlaten bij bovenlichten van glas
en ijzer, over het weren van zenitlicht, over velumconstructies en over de oriëntatie
van het gebouw. Of architecten altijd in de gelegenheid waren kennis te nemen van
deze gedegen literatuur is de vraag, maar dat is ook niet zozeer waar het hier om
gaat. Belangrijk is dat bijna elk gebouwtype om een grondige vakkennis en studie
vroeg. Opdrachtgevers van belangrijke gebouwen waren meer veeleisend en bereisd
dan voorheen en hadden elders vaak voorbeelden ter navolging gezien. Twentse
textielfabrikanten bijvoorbeeld, met een opleiding in Engeland, lieten fabrieken
17.
bouwen met sheddaken en sprinklerinstallaties.
Voor belangrijke opdrachten werden architecten vaak op studiereis gestuurd. Dat
was bijvoorbeeld het geval bij het abattoir, het Panoramagebouw en het Stedelijk
Museum in Amsterdam en de academische bibliotheken in Groningen en Leiden.
18.
Bij deze laatste werd de architect op zijn reis vergezeld door een hoogleraar. Bij
de bouw van ziekenhuizen, scholen en kazernes legden de denkbeelden van de
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hygiënisten een groot gewicht in de schaal. Voor al dergelijke opdrachten hadden
opdrachtgevers een vertrouwensman nodig, meestal een architect of een ingenieur,
maar vaak ook een praktijkman die ervaring met een bepaald gebouwtype had.
De grootste markt in de gebouwensector bleef ook in de negentiende eeuw de
woningbouw, variërend van buitenhuizen, stadsvilla's en herenhuizen tot kleine
burgermanshuizen en arbeiderswoningen. Vooral de twee laatste groepen werden
na 1870 grotendeels overgelaten aan het vrije spel van economische krachten. Een
deel van de arbeiderswoningen werd door fabrikanten, door diakonieën en door
filantropische woningbouwverenigingen gebouwd. In de grote steden werd echter
het grootste deel van dit marktsegment uit de grond gestampt in de nieuwe
stadsuitbreidingen, die het jachtterrein vormden van grondexploitatie- en
bouwmaatschappijen, commissionairs van hypotheekbanken, speculanten,
scharrelaars in bouwterreinen, onsolide eigenbouwers, revolutiebouwers,
19.
koppelbazen, ongeschoolde trekarbeiders en andere gelukzoekers. Met partijen
20.
afgekeurd hout, niet doorbakken steen, metselspecie met veel zand en weinig kalk,
met goedkope dunne balken en onvoldoende funderingen werden hele
woningblokken in recordtijd in elkaar gezet.
Al een tiental jaren vóór het begin van de revolutiebouw werd in een vergadering
van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst geconstateerd dat er in de
negentiende-eeuwse huizenbouw weinig solide meer gebouwd werd. Naar aanleiding
van een vraag in de Maatschappij waarom de tegenwoordige woningen toch zo
gehorig waren, legde de architect Leliman de schuld in de eerste plaats bij
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Een ploeg heiers aan het werk in Amsterdam. In het midden de geleider van de heistelling
waartussen het blok valt. Rechts de heibaas.
Achttiende-eeuwse ets.

de opdrachtgever. Was hij immers niet degene die de architect de opdracht meegaf:
21.
‘Bouw voor mij en mijn leven, wie na mij komt, dat hij zorge’?
Daarmee raakte Leliman aan de kern, of althans één van de kernen van het
veranderende bouwproces. Smalle balken en dunne woningscheidende muren,
surrogaatmaterialen, goedkoop bouwen in het algemeen waren niet alleen het gevolg
van het verdwijnen van ambachtelijke gildetradities, verminderde vakbekwaamheid
of de opkomst van de aannemer, zoals vooral aan het eind van de eeuw door veel
architecten gesteld werd. Gebouwen, vooral woonhuizen, werden aanvaard als
kapitaalgoederen met een beperkte levensduur. Daarmee verdween het begrip
kwaliteit vanzelfsprekend naar de achtergrond. Daarnaast speelde een rol dat de
tijdsfactor zijn intrede deed in het bouwproces. Dit kwam vooral tot uiting in het
begrip ‘opleveringstermijn’, dat een vaste paragraaf in de bestekken zou worden.

Architecten
De tweede helft van de negentiende eeuw is de periode waarin de professionalisering
van het architectenberoep vorm begint te krijgen. Wij hebben gezien dat het
verschijnsel ‘architect’, als de man die de ‘ordonnantie’ van de ‘executie’ scheidde,
op zich ouder is dan de negentiende eeuw. De architect speelde na 1650 een rol
naast de ontwerpende timmerman en metselaar, die het merendeel van de
bouwwerken voor hun rekening namen. Van een herkenbare beroepsgroep was in
de eerste helft van de negentiende eeuw nog nauwelijks sprake.
De eerder genoemde J.H. Leliman had in het midden van de jaren vijftig, naar
22.
eigen zeggen, in Amsterdam welgeteld acht vakbroeders. De architect I. Gosschalk
zou aan het eind van de eeuw zelfs over de bouwwereld in het midden van de jaren
23.
zestig schrijven: ‘De timmermansbaas troonde in alle heerlijkheid’. In 1887 waren
er echter al 133 architecten in Amsterdam, al zal dat cijfer enigszins vertroebeld zijn
24.
door de aannemer-architecten.
Aan het eind van de eeuw was er al veel veranderd. Een zichzelf respecterend
architect las toen minimaal één vaktijdschrift, was lid van een architectenorganisatie
en had, als hij tenminste niet te oud was, de kans gehad te zijn opgeleid aan de
Polytechnische School in Delft, waar vanaf 1864 de eerste
technisch-wetenschappelijke opleiding voor architecten bestond. Hij stond bovendien
aan het hoofd van een bureau en richtte zich voor zijn honorarium naar de tabellen
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van de Duitse architecten- en ingenieursverenigingen (zij het dat die uiteraard niet
25.
bindend waren).
Gedurende het grootste gedeelte van de negentiende eeuw was het beroep van
de architect niet scherp afgebakend. Veel architecten kwamen voort uit de
timmerwinkels of de aannemerij of waren oud-genie-officier of oud-opzichter van
de Waterstaat. De geduchtste concurrent van de architect was de
aannemer-architect, wiens rol in feite pas ver in de twintigste eeuw zou worden
teruggedrongen. In de woningbouw was de aannemer-architect in de negentiende
eeuw alom tegenwoordig.
Maar ook al hield de zelfstandige architect zich bijvoorbeeld verre van de
speculatieve arbeiderswoningbouw en ook van de meeste fabrieksbouw - en daarmee
van een belangrijk segment van de gebouwensector - toch had zich aan het eind
van de eeuw een professionele architectenstand ontwikkeld, die zich had kunnen
bewijzen in het leiden
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van grote bouwprojecten als stationshallen, ziekenhuizen en vele monumentale
overheidsgebouwen. In dit belangrijke segment kwam na 1850 op grond van het
systeem van openbare aanbesteding de arbeidsverdeling tussen architect en
aannemer tot stand, die tot op de huidige dag kenmerkend is voor de bouwwereld.
Wij zouden de stelling kunnen verdedigen dat juist het feit dat de architect zich
onthield van de speculatieve arbeiderswoningbouw, duidt op de ontwikkeling van
een ongeschreven beroeps- en erecode, een belangrijke voorwaarde bij het ontstaan
van een beroepsgemeenschap. Dat neemt niet weg dat het woord ‘architect’ in de
negentiende eeuw nog hardnekkig in verband gebracht werd met de timmerbaas,
‘die zich door het opzetten van een hoogen hoed en het aantrekken van een paar
26.
glacé handschoenen in een “heer” (trachtte) te herscheppen’.

De professionalisering van de architect
Een belangrijk kristallisatiepunt in de professionalisering van de architect vormde
de in 1842 opgerichte Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Aanvankelijk
was dit veel meer een studievereniging volgens het model van de achttiende-eeuwse
verlichte genootschappen dan een vakorganisatie. Anders dan bijvoorbeeld het
Royal Institute of British Architects stond het lidmaatschap open voor iedereen die
de bouwkunst een warm hart toedroeg, van architecten en werkbazen tot
boekhandelaren en advocaten toe. Het was de buitenwereld lange tijd onduidelijk
of men met een gezelschap kunstzinnige bouwmeesters, geïnteresseerde dilettanten
of veredelde timmerlieden te doen had. De overheid behandelde haar in belangrijke
kwesties-in tegenstelling tot het Koninklijk Instituut van Ingenieurs - als quantité
négligeable.
Maar intern deed de Maatschappij belangrijk werk. In haar blad, de Bouwkundige
Bijdragen, wisselden vernieuwende architectuurtheorie en technische miscellanea
elkaar af. Dat laatste kon zijn de bespreking van een nieuw materiaal of een verslag
van ervaringen met nieuwe materialen en technieken tijdens een jaarvergadering.
Daarnaast werden veel technisch-wetenschappelijke artikelen uit buitenlandse
tijdschriften overgenomen. In de Maatschappij bestond in de eerste drie decennia
van haar bestaan een bovenlaag van toonaangevende architecten zoals I. Warnsinck,
W.N. Rose, A.N. Godefroy en W.A. Scholten, met een sterk op innovatieve
ontwikkelingen en nieuwe bouwmaterialen gerichte belangstelling; dezelfde
belangstelling die al aanwezig was bij Abraham van der Hart, maar nu in meer
georganiseerd verband en op een professionele leest geschoeid.
De Maatschappij liep meestal een aantal passen achter bij het KIvI en ook bij de
Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid als het ging om het introduceren van
technische vernieuwingen. Haar rol lag vooral in de verspreiding van
technisch-innovatieve kennis, vooral door de na 1850 successievelijk opgerichte
plaatselijke afdelingen. Dat was overigens al belangrijk genoeg in een land waar
een behoorlijke architectuuropleiding lange tijd ontbrak.
Het bouwkunde-onderwijs was verbonden met het tekenonderwijs, dat geregeld
was in een Koninklijk Besluit van 1817. De grotere steden hadden tekenacademies
27.
of tekengenootschappen met een aparte bouwkunde-afdeling. Het eerste jaar stak
meestal nauwelijks uit boven wat een timmermansgezel op de winteravondlessen
bij een timmermansbaas kon leren. Men leerde de vijf kolomorden natekenen
(toscaans, dorisch, ionisch, korintisch en composiet): ‘opzij, van boven, van onderen,
in plan en opstand, in doorsnede, klein en groot, naakt en gekleed, met en zonder
28.
bladen, enz.’ ; 50 ordetekeningen in het eerste jaar. Het tweede jaar aan de
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academie was grotendeels gewijd aan de constructieleer (kappen, trappen, deuren
en dergelijke), het derde aan de compositieleer (de samenstelling van gebouwen).
De meeste leerlingen verlieten de academies vrijwel zonder kennis van materialen,
bouwmechanica of wiskunde en met een constructieleer die zich beperkte tot de
29.
timmerkunst. Zelfs steenconstructies werden doorgaans niet behandeld. Van een
nieuw houten kapgebint als dat van de Franse kolonel Emy - bestaande uit lagen
gebogen planken, met schroefbouten en beugels op elkaar gedrukt - had hij zeer
waarschijnlijk nog nooit gehoord, laat staan van een Polonceauspant, een geheel
of gedeeltelijk ijzeren spanttype voor zadeldaken, voor het eerst toegepast in Frankrijk
in 1839 en negen jaar later al gebruikt bij de voormalige cavaleriestal in
30.
Leeuwarden.
Veel architecten, met name de meer technisch geavanceerde, hadden dan ook
een opleidingspatroon gevolgd dat zich verre hield van de academies. Een paar
voorbeelden.
W.N. Rose (1801-1877), zoon van een Indische resident, doorliep bij het Wapen
der Genie de verschillende rangen tot kapitein-ingenieur en maakte zich verdienstelijk
31.
bij de belegeringen van Luik en Maastricht in de jaren dertig. Hij doceerde korte
tijd bouwkunde aan de militaire academies van Delft en Breda. Hij werd stadsarchitect
van Rotterdam en later landsarchitect. Rose was zonder twijfel de meest innovatieve
architect van zijn tijd. Een ronduit revolutionaire schepping was het gebouw van de
Hoge Raad in Den Haag, waarvan de voorgevel geheel in gietijzer was uitgevoerd.
Daarnaast was hij één van de eersten die nieuwe materialen als beton, kunststeen
en smeedijzer toepaste en liet hij ook als eerste met behulp van helmduikers
32.
werkzaamheden onder water uitvoeren.
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Spotprent naar aanleiding van de in 1857 naar het schijnt haastig aangenomen Utrechtse
‘Verordening op het bouwen en sloopen’.
Verschillende artikelen worden op de hak genomen. Rechtsonder bijvoorbeeld zien we
tweemaal een afbeelding van een huis met een balkon. Onder het eerste staat: ‘Vergunning
tot het maken van een balkon afgegeven 6 Junij 1857’. Onder het tweede: ‘Vergunning van
6 Junij 1857 ingetrokken op heden den 6en Julij 1857’. ‘Car tel es (sic) mon bon plaisir.
Louis xiv’.
De eerste moderne bouwverordeningen dateerden van de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Zij ontstonden als gevolg van de Gemeentewet van 1851, die nadrukkelijk het belang van
de openbare gezondheid op het oog had en daarmee gemeenten de mogelijkheid gaf
bouwverordeningen op te stellen en gezondheidscommissies in het leven te roepen. In de
meeste verordeningen werden onder meer artikelen opgenomen over minimumhoogte en
-inhond van woon- en slaapvertrekken, onmiddellijke toetreding van licht en lucht in alle
vertrekken, de minimumafstand van de gevel uit het midden van de openbare weg,
enzovoorts. Bovendien moesten van alle bouwplannen voortaan tekeningen in duplo bij het
gemeentebestuur worden ingeleverd (zie de architectenwerkplaats links in het midden).
Vergeleken met de uiterst summiere bouwverordeningen van vóór de Gemeentewet
betekenden de nieuwe ‘verordeningen op het bouwen en sloopen’ al met al een behoorlijke
inbreuk op de vrijheid van bouwer en eigenaar.

C. Outshoorn (1812-1875), zoon van een dorpstimmerman, nam als
timmermansleerling her en der lessen in rechtlijnig- en handtekenen en in algebra
en meetkunde. Als gezel bij de Koninklijke Stoomboot-Maatschappij ‘Fijenoord’ klom
hij op tot baas van de modelsmederij. Vanaf 1838 werkte hij onder F.W. Conrad bij
de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, waar hij meer dan 15 jaar bleef
en met Conrad de stations van de HIJSM bouwde. ‘Outshoorn's dankbaarheid
tegenover Conrad was een heilige vereering gelijk’, schreef de bankier A.C.
Wertheim, die het eerdergenoemde grafmonument voor hem oprichtte. ‘Conrad's
33.
beeld hing in zijn woning en leefde in zijn hart’. Rond 1855 vestigde hij zich als
zelfstandig architect. In 1864 voltooide hij het Paleis voor Volksvlijt, het Amsterdamse
industriepaleis van glas en ijzer. (Zie hoofdstuk 15.)
J.W. Schaap (1813-1877) had zich van krullenjongen, werkgezel en
timmermansbaas opgewerkt tot opzichter van de Universiteitsgebouwen van Leiden
en daarna tot stadsarchitect. In 1864 bouwde hij de bibliotheek van de universiteit
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van Groningen met een volledig ijzeren skelet - bestaande uit liggers en kolommen
34.
met kruisvormige doorsnede - en gietijzeren roostervloeren. Schaap oriënteerde
zich voor zijn opdracht door middel van een uitgebreide buitenlandse studiereis.
Daarnaast waren juist voor stu-
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dieuze autodidacten als Schaap - wiens carrière nog niet veel van die van Van der
Hart verschilde - werken op de markt als het Theoretisch en practisch Bouwkundig
Handboek van W.C. Brade. Daarin werd ruim aandacht besteed aan gietijzer en
men kon er bovendien overspanningsbreedten en draagsterkten in opzoeken aan
de hand van tabellen.
I. Gosschalk (1838-1907) bracht na twee jaar Koninklijke Akademie in Delft (vanaf
1842 de gangbare opleiding voor ingenieurs) vier jaar door in Duitsland en
35.
Zwitserland, onder meer aan de Polytechnische School in Zürich. Dergelijke
buitenlandse ‘Wanderjahre’ werden door wel meer Nederlandse architecten
ondernomen. In Zürich doceerden niet alleen G. Semper, een gevierd architect,
maar ook K. Culmann, baanbreker op het gebied van de grafostatica (een grafische
voorstellingsmethode van het krachtenverloop in constructies) en uitvinder van een
analytische methode voor de berekening van vakwerkconstructies. Gosschalk was
in de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst één van de eersten die - amper
25 jaar en met nog niet één gebouw op zijn naam - een zinnig en afgewogen betoog
36.
hield over het gebruik van ijzer in gebouwen.
Praktijkervaring bij de Genie, bij de machine-, scheeps- of spoorwegbouw, of een
opleiding als autodidact of aan een buitenlandse architectuurinstelling waren na
1864 in principe niet meer noodzakelijk. In dat jaar werd de Polytechnische School
in Delft opgericht, als opvolger van de Koninklijke Akademie, maar voorlopig (tot
1905) nog als middelbare opleiding. Aan de school werd een leerstoel bouwkunde
verbonden, met als docent de uit Zuid-Duitsland afkomstige E. Gugel, die de titel
37.
van hoogleraar mocht voeren.
Weliswaar leverde ‘Delft’ enkele toonaangevende architecten af, die bovendien
belangrijke posities in de architectenwereld bekleedden, maar de oogst was aan
het einde van de eeuw nog tamelijk mager te noemen. Dat kwam vooral omdat de
opleiding sterk gekoppeld was aan die van de civiel-ingenieur, met veel theoretische
vakken in het lesprogramma zoals wiskunde en mechanica. Veel studenten haakten
af, de theorie moe. Zij die wel afstudeerden kregen de titel van ‘bouwkundig
ingenieur’, op zich al een veelzeggende term. De koppeling tussen de bouwkundige
en civiele ingenieursopleiding, die overigens sterk onder Duitse invloed stond, was
één van de redenen -mèt het ontbreken van krachtig ontwikkelde
bouwkunstacademies- dat in Nederland de tegenstelling tussen architecten en
ingenieurs minder sterk was dan in Frankrijk en Engeland. Zij was bovendien één
van de oorzaken dat Nederlandse architecten zich over het algemeen meer met de
uitvoerings- en constructietechniek inlieten dan hun veel meer aan ‘Beaux-Arts’scholen gevormde Franse collega's, die deze zaken voornamelijk aan de aannemers
38.
overlieten.
Ondanks het bestaan van ‘Delft’ werden verreweg de meeste Nederlandse
architecten na 1870 opgeleid aan een architectenbureau. Zij vestigden zich pas als
zelfstandig architect na als tekenaar, onderopzichter en hoofdopzichter gewerkt te
hebben. Dit werd overigens niet door alle opdrachtgevers als een nadeel gezien.
Integendeel, velen gaven de voorkeur aan praktisch geschoolde architecten boven
39.
de vaak als onbruikbaar afgeschilderde Delftenaren.

Het architectenbureau
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Ook dankzij een verbeterde bedrijfsvoering was de architect aan het eind van de
negentiende eeuw in staat het hoofd te bieden aan de technische en
maatschappelijke veranderingen om hem heen. Want arbeidsdeling en
professionalisering waren niet alleen de sleutelwoorden in de bouworganisatie als
geheel. We vinden die begrippen ook bij de architect zelf, of bij ‘de directie’, zoals
hij in deze tijd in de bestekken genoemd werd.
Een architect als A.N. Godefroy, die al zijn tekeningen, tot en met de details,
eigenhandig vervaardigde, moet na 1870 al een anachronisme zijn geweest. Maar
40.
Godefroy nam weinig opdrachten aan, dus hij kon het zich veroorloven. Wilde een
architect concurrerend blijven en wilde hij het hoofd kunnen bieden aan de zakelijke
beslommeringen die vooral de openbare aanbesteding met zich meebracht, dan
was het zaak om te delegeren. Een architect die een opdracht aannam moest,
alvorens hij zelfs maar aan ontwerpen kon denken, onderzoek doen naar
terreinomstandigheden, bestaande funderingen, eventuele servituten, plaatselijke
bouwvoorschriften, enzovoorts. En hij moest het programma van eisen onderzoeken
en gebouwtypologisch onderzoek doen. Nederlandse architecten, met uitzondering
van kerkenbouwers, konden zich niet specialiseren, zoals in het buitenland veel
gebeurde; daarvoor was het terrein hier te klein.
Het is waarschijnlijk Outshoorn geweest die in de architectenwereld het
bureausysteem heeft ingevoerd, in navolging van waterstaats- en
41.
spoorwegingenieurs als Conrad. De architect stond daarmee voortaan aan het
hoofd van een klein bedrijf, met een chef de bureau, een staf van tekenaars en één
of meer opzichters. Hij leverde een ontwerpschets die door zijn tekenaars werd
uitgewerkt en gedetailleerd. Op die manier kon het bureau ten behoeve van de
opdrachtgever, de aannemer en de bouwopzichter ontwerpschetsen,
presentatietekeningen, situatietekeningen, plattegronden en doorsneden,
42.
werktekeningen, revisietekeningen en detailtekeningen leveren. Vaak ging het
werk van tekenaars zelfs zo ver dat zij verantwoordelijk waren voor de
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artistieke details of zelfs voor het hele gebouw. Zo schijnt het Paleis voor Volksvlijt
43.
in de vormgeving grotendeels het werk van Outshoorns tekenaars te zijn geweest.
De bestekken werden minder uitvoerig. Daalden zij omstreeks het midden van de
eeuw soms nog tot in de kleinste details af, geleidelijk werden zij in meer globale
44.
termen gesteld.
Onze kennis van het negentiende-eeuwse architectenbedrijf is voorlopig nog
ontoereikend om te kunnen bepalen in hoeverre architecten destijds waren toegerust
om ingewikkelde ijzer- en staalconstructies te ontwerpen en te berekenen. Helaas
zijn er maar weinig werk- en detailtekeningen uit de negentiende eeuw bewaard
gebleven. Enkele technisch-bouwkundige tekeningen van ijzerconstructies in
vaktijdschriften doen vermoeden dat belangrijke constructieve details veelal
nauwkeurig door de architect (of ingenieur) werden aangegeven. Maar ook zal het
zijn voorgekomen dat architecten een kapconstructie alleen in grote lijnen aangaven
en het aan de aannemer of onderaannemer overlieten om de details uit te werken,
waarbij dan in de regel hoofdliggers op schaal van 1:20 of 1:10 en verbindingen en
details op schaal 1:1 getekend werden. Wel konden architecten, zoals we al even
gezien hebben, zich vrij eenvoudig uit handboeken op de hoogte stellen van zaken
als draagvermogen, breukmoduul en elasticiteit van ijzeren balken en andere
materialen. Zo werd in 1863 tijdens een voordracht in de Maatschappij tot
Bevordering der Bouwkunst over ijzeren kokerbalken - toen een noviteit - voor wat
betreft hun belasting en spanwijdte verwezen naar de becijferingen van onder meer
45.
Reuleaux, Der Constructeur, Bernouilli's Vademecum ‘en ieder formulenboek’.
Veel architecten, en trouwens ook de meer studieuze meester-timmerlieden, waren
bovendien op de hoogte van de onderzoekingen die W.A. Froger en J.L. Delprat in navolging van Coulomb en Navier - naar de sterkte der lichamen deden, in het
bijzonder de breukvastheid en elasticiteit.

Ingenieurs
Naast de zelfstandige architecten en de timmermanen aannemer-architecten
vormden in de negentiende eeuw de ingenieurs een derde categorie ontwerpers.
Tot omstreeks 1860 werden tal van overheidsgebouwen, utiliteitswerken en zelfs
kerken ontworpen door ingenieurs van de Waterstaat, de spoorwegen en de Genie.
Hoewel dit in deze periode ook in het buitenland voorkomt, is het grote aandeel van
de ingenieurs in de burgerlijke bouwkunde een specifiek Nederlands fenomeen. Dit
is waarschijnlijk vooral toe te schrijven aan de weinig prominente rol die architecten
in deze periode speelden.
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De formule van Navier.
L.M.H. Navier (1785-1836) geldt als één van de grondleggers van de moderne statica. Hij
hield zich bezig met de sterkte van materialen, met doorbuiging en elasticiteit en paste dit
toe op conrete bouwproblemen, vooral in de vorm van wiskundige formudes en tabellen. Zo
hield hij zich bezig met knikspanningen in centrisch gedrukte zuilen. Voor dit laatste
ontwikkelde hij een speciale formule waarin bij de berekening van draagvennogens met de
‘toe te laten knikspanning’ rekening kon worden gehouden. Dat was de drukspanning gedeeld
door een reductie-coëfficiënt a, die afhaukelijk was van de verhouding tussen kniklengte 1
tot de ‘traagheidsstraal’ i van de doorsnede. Deze relatie was op te zoeken aan de hand
van een tabel. Op die manier konden architecten en ingenieurs aan de weet komen welke
doorsnede bijvoorbeeld een holle gietijzeren zuil van 6 m lengte moest hebben die een
belasting van 50 ton moest kunnen dragen.

Veelzeggend is in dit verband dat in de architectuurgeschiedenis voor het tweede
en deels ook het derde kwart van de negentiende eeuw het begrip ‘Waterstaatsstijl’
gehanteerd wordt, zo genoemd naar de ingenieurs op het Departement van
Binnenlandse Zaken en Waterstaat, die behalve waterbouwkundige werken ook
overheidsgebouwen ontwierpen of ontwerpen ter goedkeuring kregen voorgelegd.
Steeds als er bijzondere eisen op het gebied van soliditeit, doelmatigheid of
bijzondere technische faciliteiten werden gesteld, werd door de overheid een beroep
gedaan op een ingenieur. Zo bouwde de oud-officier en voormalig ingenieur W.A.
Froger nog in de jaren 1865-1869 de Nederlandsche Bank in Amsterdam.
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Op zich is dit alles niet zo verwonderlijk. De opleiding van de architect was, zoals
gezegd, gebrekkig en het was ook lange tijd niet duidelijk wat nu eigenlijk een
architect was. De militaire ingenieurs, landmeters en vestingbouwers daarentegen
hadden al ongeveer een eeuw hun militaire scholen, waar wis- en natuurkunde de
basis van de opleiding vormden. De militaire ingenieurs waren de voorlopers van
de negentiende-eeuwse civiele ingenieurs. Zij hadden ervaring in het bijeenbrengen
van grote hoeveelheden mensen en materiaal en zij pakten bouwprojecten en hun
46.
organisatie op een rationele manier aan. In de negentiende eeuw maakte het vak
‘burgerlijke bouwkunde’ deel uit van het curriculum aan de Koninklijke Genie- en
Artillerieschool in Delft (opgericht in 1814), de Koninklijke Militaire Akademie in
Breda (1827) en de Koninklijke Akademie in Delft (1842). Docenten aan deze
opleidingen schreven handboeken over burgerlijke bouwkunde, waterbouwkunde,
statica, mechanica en dynamica, die tot ver in de negentiende eeuw door ingenieurs,
47.
architecten en andere bouwkundigen gebruikt werden.
De militaire en civiele ingenieurs liepen voorop in het toepassen van
technisch-bouwkundige innovaties, met name van ijzerconstructies. In 1822 werd
door de luitenant-ter-zee G.M. Roentgen aan de herbouwcommissie van de ronde
Lutherse kerk in Amsterdam, die in dat jaar vrijwel volledig was afgebrand, het
voorstel gedaan om de koepel geheel in ijzer te reconstrueren. (In hoofdstuk 15
wordt hier verder op ingegaan.) Ook de 208 gegoten ijzeren kolommen in de
pakhuizen bij het Entrepotdok in Amsterdam (1837-'40) en enkele kappen bij
cavaleriekazernes, zoals in Deventer en Leeuwarden (resp. 1846 en 1848) zijn
verbonden met de namen van militaire ingenieurs of oud-opzichters van de
Waterstaat. Hetzelfde geldt voor de gietijzeren kolommen in een kerk in Den Helder
(1838).

Aannemers
‘Onkruid vergaat niet’
Over de geschiedenis van de negentiende-eeuwse aannemerij is weinig bekend.
Onderzoek op dit gebied is tot nu toe niet gedaan en de stem van de aannemer
wordt in de negentiende eeuw niet gehoord. Pas in 1895 verenigden de aannemers
zich in de Nederlandsche Aannemersbond (NAB), met als orgaan De Aannemer.
Wel bestonden er al vóór 1895 in de grotere steden, o.a. in Amsterdam en Den
48.
Haag, één of meerdere aannemerssociëteiten. Deze werden opgericht uit onvrede
met de positie van de aannemer, op wie bij de aanbesteding alle lasten en risico's
werden afgewenteld. Zij hadden dan ook veel meer het karakter van een
vakvereniging dan van een werkgeversorganisatie. Dat laatste zou de NAB pas in
de twintigste eeuw worden.
Aan de hand van onderzoek naar concrete gevallen, zoals individuele gebouwen,
aanbestedingen en rechtszaken, zal zeker meer duidelijkheid te verkrijgen zijn over
de opkomst en ontwikkeling van de negentiende-eeuwse aannemer. In dit bestek
moeten we het doen met indirecte informatie, zoals die onder meer gegeven wordt
door ingenieurs- en architectentijdschriften, het Gedenkboek van de NAB uit 1920
en de verspreide artikelen van de architect A.W. Weissman. Bij dat laatste is enige
voorzichtigheid geboden, want Weissman voerde rond de eeuwwisseling een ware
49.
kruistocht tegen de aannemer. Daarin was hij niet de enige. Veel architecten wilden
in deze jaren af van de hoofdaannemer en het systeem van de ‘entreprise générale’.
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Zij pleitten voor de invoering -naar Duits voorbeeld - van de partiële aanbesteding,
50.
dat wil zeggen de afzonderlijke aanbesteding door de architect per vakgebied.
Hierdoor zou de architect weer meer greep krijgen op de verschillende leveranciers
en vakpatroons, die nu als onderaannemers fungeerden. Weissman zag de
aannemer als de grote indringer in het bouwbedrijf, als de man die zich tussen het
ambacht en het ontwerp had opgedrongen en die verantwoordelijk was voor wat
hijzelf als de verloedering van de bouwambachten zag. Hij bepleitte een herstel van
de architect als de ‘opperste der werklieden’ (zonder daarbij, zoals P.J.H. Cuypers,
de gilden terug te wensen), waaruit dan vanzelf de veredeling van het ambacht zou
51.
volgen. Anderen spraken over aannemers als ‘schadelijke en onnutte
tussenpersonen’, die niettemin moeilijk uit te roeien zouden zijn. ‘Onkruid vergaat
52.
niet’, verzuchtte het bouwkundig tijdschrift De Opmerker in 1901.
De aannemers zagen dit alles uiteraard anders. Met evenveel recht konden zij
beweren dat het juist de architect was die zich tussen de bouwpraktijk en de
opdrachtgever had gedrongen. Aannemers waren niets anders dan uit de praktijk
voortgekomen organisatoren, die zaken regelden waar de architect geen verstand
van had. Zij kenden de weg naar de vakpatroons en de werklieden. Zij wisten hoe
de opleveringstermijn, of hoe, vóór de winter, ‘kap- en glasdicht’ gehaald werden,
enzovoorts. Ook de architecten erkenden deze voordelen trouwens wel. Moesten
zij zich vroeger bemoeien met alle afzonderlijke bouwvakken en met de
materiaalaankoop en het transport, deze zaken werden hun nu uit handen genomen.
Minstens zo belangrijk was dat de begrote bedragen niet of nauwelijks overschreden
zouden worden; alle meerbedragen waren immers voor rekening van de aannemer.
De aannemers van hun kant erkenden dat er veel kaf onder het koren was.
Aannemers als J.F. Staal, A.J. de Haan en J.N. Hendrix die tot de oprichters
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van de NAB behoorden, wilden zich niet graag op één lijn gesteld zien met
revolutiebouwers en andere onsolide bazen. Toch gold ook voor hen dat het systeem
van openbare aanbesteding met zich meebracht dat er scherp geconcurreerd moest
worden. Door de moordende concurrentie en het gegeven dat bij aanbestedingen
het werk meestal aan de laagste inschrijver gegund werd, kon men nu eenmaal
moeilijk een behoorlijke winst op de aannemingssom maken. Er bleef dan niet veel
anders over dan af te dingen op de prijzen van de onderaannemer òf om onder de
(vaak overdreven) besteksbepalingen zien uit te komen.
Een aannemer leefde voortdurend op krediet en op voorschotten. Die werden
hem verleend door hypotheekbanken of gewone banken, door leveranciers en
onderaannemers, of door de directie. Met het krediet dat hij kreeg na de gunning
van een werk, betaalde hij de schulden af van het vorige karwei. Steeds aan het
werk te blijven was dus voor de aannemer van levensbelang, zozeer zelfs dat hij
er niet tegen opzag een werk aan te nemen waarvoor hij zijn prijzen onder de
kostprijzen stelde. Als hij maar twee goede borgen kon vinden, was de aanbesteder
meestal wel bereid om op zijn bod in te gaan. De schulden van een vorig karwei
konden echter aanzienlijk zijn, bijvoorbeeld door kortingen wegens het niet nakomen
van besteksbepalingen of doordat het zogenaamde ‘bijwerk’ (meerder werk, buiten
53.
het bestek om) hem niet vergoed was. In ieder geval moesten stroppen die een
aannemer geleden had bij het ene werk terugverdiend worden bij een ander werk,
zodat opdrachtgever en architect indirect verbonden konden worden met het lot van
een werk waar zij niets mee te maken hadden. Wie in de negentiende eeuw het
beroep van aannemer wilde uitoefenen moest, behalve met een gering sociaal
aanzien, rekening houden met een uiterst gammele rechtspositie. Uitgerekend het
Burgerlijk Wetboek was daar debet aan. De daarin opgenomen artikelen 1640-1653,
‘van aanneming van werk’, waren voor een deel rechtstreeks uit de Code Napoléon
overgenomen. In dit verband is er op gewezen dat de Napoleontische wetgeving in
de eerste plaats bedoeld was geweest om de activiteiten van malafide entrepeneurs,
die voedsel en schoeisel van minderwaardige kwaliteit aan het leger leverden, aan
54.
banden te leggen. Naast de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek ontwikkelde zich
een afzonderlijk geschreven recht voor het bouwbedrijf in de opeenvolgende
Algemeene Voorschriften, eerst van het Departement van Marine, later van
Binnenlandse Zaken en Waterstaat. De Algemene Voorschriften voor de uitvoering
en het onderhoud van werken onder het beheer van het Departement van
Binnenlandse Zaken uit 1876, waarnaar ook in de bestekken van andere
departementen, gemeente- en provinciale besturen en

Markt voor Boter, Kaas en Eijeren in Utrecht (1864).
Dwarsdoorsnede met een enkelvoudig gebogen Polonceauspant. In de tweede helft van de
negentiende eeuw was het Polonceauspant - zo genoemd naar de Franse ingenieur Camille
Polonceau - de meest gebruikte overspanningsconstructie voor zadeldaken. Het bestond
uit twee ‘onderspannen’ spantbenen (dat wil zeggen met een drukstaaf en twee trekstaven),
die verbonden werden door een trekstang.
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De Utrechtse markthal heeft als bijzonderheid dat de spantbenen gebogen vakwerkliggers
zijn.

van particulieren verwezen werd, stelde in art. 481, ‘Beslissing van Geschillen en
Duisterheden’: ‘Wanneer tusschen de Ingenieurs, of bij hunne afwezigheid, tusschen
de opzichters en de aannemers eenig verschil omtrent het werk bestaat, verblijft de
uitlegging daarvan bij de Directie(...) De aannemer is intusschen gehouden het werk
voort te zetten, bij niet voldoening hieraan kan de Directie art. 474 toepassen’.
De ‘directie’ trad in de negentiende eeuw op als rechter in zijn eigen geschillen.
In de talloze rechtszaken trok de aannemer vrijwel altijd aan het kortste eind. Wie
negentiende-eeuwse bestekken doorleest, krijgt sterk de indruk dat ingenieurs en
architecten de aannemer veeleer als een soort tijdelijke dienstbode beschouwden
dan als een gelijkberechtigd en zelfstandig ondernemer.

Opkomst van de aannemer
De ‘entreprise générale’ bij werken van de Waterstaat, de Genie en de Marine heeft
vermoedelijk al in de eerste helft van de negentiende eeuw de opkomst van het
beroep van ‘aannemer van openbare werken’ met zich meegebracht. Zo werden in
de jaren veertig in Hilversum een openbare school en een particuliere
jongenskostschool gebouwd door ene Bartholomeus van Rhijn, ‘aannemer van
55.
publieke werken’. In de tweede helft van de negentiende eeuw raakte de openbare
aanbesteding ook
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bij particulieren in gebruik. In Rotterdam werd in de jaren veertig al een aantal
57.
belangrijke, door particulieren gestichte gebouwen publiek en in massa aanbesteed.
De Rotterdamse bouwkundeleraar Ths. Braacx schreef in 1857 in de inleiding van
zijn Handleiding tot het maken van berekeningen (bestemd voor ambachtsbazen):
‘Daar de tegenwoordige geest des tijds is, om alles wat er gebouwd of gemaakt
moet worden, aan te besteden, vraag ik mij zelve af, of het nuttig zou kunnen zijn,
om een beredeneerd tarief van materialen en arbeidsloonen van Timmer-, Metsel-,
Stucadoors-, Verwers-, Glazenmakers- en Behangerswerk te maken, dat tot
handleiding zou kunnen strekken bij het maken van berekeningen voor jeugdige
58.
Bazen’. De gebruikers van de gids konden hiermee bijvoorbeeld een vierkante el
halfwit glas begroten, of het ‘volrapen en afbrassen’ van muren voor het behangen.
Naar de achtergrond en de kennis en opleiding van de negentiende-eeuwse
aannemers blijft het voorlopig gissen. In ieder geval had geen van de leidende
figuren uit de beginjaren van de NAB een ingenieurstitel. Duidelijk is wel dat de
meesten voortkwamen uit het timmermans- en (in mindere mate) het
metselaarsbedrijf. Een voorbeeld is de Amsterdamse ‘timmermansaffaire’ van Zeeger
Deenik & Zn., opgericht in 1813. Tot 1860 deed men uitsluitend ‘burgerwerk’,
voornamelijk onderhouds- en reparatiewerk. Daarna - aldus een kleine
bedrijfsgeschiedenis uit 1938 - laten de bewaarde boeken een uitbreiding van de
activiteiten zien, als gevolg van de eerste stadsuitbreidingen. Men schreef in bij
aanbestedingen voor de uitvoering van grotere bouwwerken, terwijl het bedrijf zich
bovendien in de makelaardij en de assurantie ging begeven. Het oude briefhoofd
59.
‘Mrs. Timmerman’ werd vervangen door ‘Timmerlieden, Aannemers en Makelaars’.
J.F. Staal, één van de grote aannemers uit het laatste kwart van de negentiende
eeuw, beweerde in 1897 dat er rond 1866 niet meer dan 6 à 8 aannemers in
60.
Amsterdam waren.
Veel aannemers deden hun bouwkundige kennis, behalve in de praktijk, aan de
61.
avondcursussen van de stadstekenscholen op. Daar leerden zij de vijf orden
natekenen; bleven zij er wat langer, dan konden zij ook gevels en plattegronden
ontwerpen. In de jaren zestig ontstonden de eerste ambachtsscholen: dagscholen
waar zowel praktisch als theoretisch onderwijs werd gegeven. Tot 1900 waren deze
echter vrij gering in aantal.
In de periode 1865-1883 beleefde de bouwnijverheid een langdurige
hoogconjunctuur. In de jaren zeventig behoorde zij met de diamantnijverheid tot de
bloeiendste bedrijfstakken in Amsterdam. Uit deze hausse, die met name in de
huizenbouw als gevolg van overproduktie in 1883 dramatisch instortte, kwamen
zowel de beruchte revolutiebouwers als ook de meer solide eigenbouwers en de
grote aannemersbedrijven tevoorschijn. Wat die laatste betreft, waren dat in
Amsterdam onder meer de aannemerscombinaties Staal & Haalmeijer, Cerlijn &
De Haan, Koper & Zwaan en Cruijff & Schouten. (De behoefte om zich te associëren
kwam ongetwijfeld voort uit de geringe vermogenspositie van de kleine aannemer.)
Deze bedrijven waren vooral te vinden in technisch en organisatorisch
gecompliceerde bouwprojecten, dat wil zeggen de grotere utiliteitswerken en
openbare gebouwen. Zo werkten Cerlijn & De Haan in de jaren negentig aan enkele
zeer grote projecten, zoals de Amsterdamse Stadsschouwburg (1892-1894), het
tweede hoofdkantoor van de Staatsspoorwegen in Utrecht (1893-1895) en het
62.
Amsterdamse Hoofdpostkantoor (1895-1899).
Een pioniersrol in de aannemerswereld werd vervuld door G.H. Kuiper
(1824-1877), de favoriet van de architectenwereld, die zich volgens De Opmerker
al vroeg ‘van zijn makkers onderscheidde door een zekere adeldom, aan zijn stand
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vreemd en ongewoon’. Kuiper was opgeleid als timmerman, had zich gevestigd
als aannemer van publieke werken en werd in de jaren zestig min of meer de vaste
aannemer bij de werken van Outshoorn. Hij behoorde tot de progressieve
‘jongliberalen’ van rond 1870, en was onder meer actief in de Maatschappij voor
den Werkenden Stand. De architect Gosschalk noemde hem een ‘ondernemende,
64.
van nieuwigheden niet afkerige man, vooral niet als zij een besparing opleverden’.
Die omschrijving raakt de kern van wat als de bijdrage van aannemers aan het
moderniseringsproces in de bouw beschouwd kan worden. In het licht van wat
hierboven gezegd is over de openbare aanbesteding, is het logisch dat aannemers
de bouwmaterialenmarkt afspeurden op zoek naar kostenbesparende innovatieve
ontwikkelingen. Een voorbeeld: Kuiper was een voorstander van het gebruik van
de Duitse (semi-)machinale grootformaat baksteen, die duurder was dan de
Waalsteen, maar een besparing opleverde door minder metselloon en
65.
metselspecie. Aannemers speelden over het algemeen des te sneller op nieuwe
ontwikkelingen in wanneer die een vermindering van de produktiekosten betekenden.
Zo besteedden zij het timmerwerk uit aan een timmerfabriek en betrokken zij
bewerkte hardsteen steeds meer rechtstreeks van de groeve, wat de transport- en
66.
arbeidskosten aanmerkelijk drukte.

De aannemer, de aanbesteding en de organisatie van de bouw
Het concurrentiebeginsel tot het uiterste doorgevoerd was de openbare aanbesteding
‘bij inschrijving en opbod’, een gebruik dat al in de zeventien-
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de eeuw bekend was. . Tot omstreeks 1870 was dit bij tal van rijkswerken
gebruikelijk. De besteder stelde een bepaald bedrag vast onder dat van de laagste
inschrijver (die de ‘trekpenning’ kreeg), waarna het bedrag werd ‘afgemijnd’ door
opbod. Hij die het eerst ‘mijn’ riep kreeg het werk. Dit systeem moest wel tot
prijsbederf leiden en werd later dan ook vervangen door de ‘enkele inschrijving’,
waarbij de laagste inschrijver doorgaans de gunning kreeg. Soms kwamen de
aannemer of diens borgen niet solide genoeg over. In dat geval kon de aanbesteder
(meestal de architect of ingenieur) zonder opgaaf van redenen de ‘opvolger’ (de op
één na laagste) het werk gunnen, of tot herbesteding overgaan. Vaak moest de
aannemer bewijzen overleggen dat eerdere bouwwerken door hem tot een goed
einde waren gebracht.
De aanbesteding bevatte doorgaans alle graaf-, hei-, metsel-, timmer-, stucadoor-,
steenhouwers-, loodgieters-, schilder- en behangerswerken met inbegrip van alle
arbeidslonen en de leverantie van alle materialen. Openbare aanbestedingen werden
in de bouwkundige tijdschriften aangekondigd. Liep een aanbesteding te hoog op
68.
- bijvoorbeeld door ‘opzetjes’ en prijsafspraken door aannemers onderling - dan
kon altijd nog tot eigen beheer worden overgegaan. Vooral bij werken met enige
artistieke pretenties pasten architecten nog wel eens een gemengd systeem toe.
Bij de bouw van een villa in Baarn (± 1890) hield de architect de
kunstzandsteenwerken, het papierstucplafond in de eetzaal, de marmeren
schoorsteenmantels en de zinken nokversiering in eigen beheer, terwijl het schilderen behangerswerk bovendien apart werden aanbesteed, buiten de hoofdaannemer
om. ‘Hier had ik eindelijk eens 't voorrecht mijn plannen ongewijzigd te zien uitvoeren’,
69.
schreef de architect. De provisie die hij van de leveranciers kreeg, noemde hij er
niet bij; bij schoorsteenmantels kon die tot 10% oplopen. Naast openbare
aanbestedingen konden ook ‘onderhandse’ aanbestedingen - dat wil zeggen met
vooraf geselecteerde aannemers - plaatsvinden.
Het bestek is een technische omschrijving van het werk, aangevuld met strenge
voorschriften voor de aannemer. Eén of meerdere opzichters zien toe op de
uitvoering volgens het bestek en de tekening. Het bestek beschrijft de
werkzaamheden en de materialen, maar geeft doorgaans geen namen van
onderaannemers, fabrikanten of leveranciers. Zeker bij omvangrijke werken wordt
als regel aangehouden dat de aannemer vrij moet worden gelaten in de keuze van
onderaannemers. Toch kwam het ook regelmatig voor dat architecten in hun
bestekken wèl namen noemden, tot grote ergernis van de aannemers en
leveranciers; het was ook niet verboden. Grote aannemers hadden onderbazen,
70.
timmerlieden, opperlieden en metselaars in dienst, een enkele keer ook
steenhouwers. Kleinere aannemers hadden vaak alleen timmerlieden in dienst.
Voor alle werken buiten het timmer- en metselvak werden afzonderlijk en voor
rekening van de hoofdaannemer onderaannemers gecontracteerd, normaal
gesproken door onderaanbesteding, soms ook door het gehate systeem van ‘leuren’
of ‘uitventen’. Belangrijke ijzerconstructies, zoals kapwerken, werden vaak
afzonderlijk door de architect aanbesteed. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het
Amsterdamse Panoramagebouw (1879), waar door de architect de aanbesteding
in drie percelen gesplitst werd: ten eerste de demping van de Plantage Prinsengracht
(waarop het gebouw zou verrijzen), ten tweede de gemetselde opbouw, en ten
71.
derde ‘het leveren en stellen van een IJzeren Kap’. Alleen deze laatste
aanbesteding werd uiteindelijk niet aan de laagste inschrijver gegund, omdat dit na
opening van de inschrijvingsbiljetten een Belgische firma bleek te zijn. (Onbeperkte
vrije concurrentie was als principe mooi, maar kon in de praktijk, onder druk van
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protectionistische lobby's niet altijd worden doorgevoerd.) Waar de architect de
ijzerconstructies niet afzonderlijk aanbesteedde, ontstond tegen het eind van de
eeuw de tendens om de aannemer te verplichten de naam van de fabrikant die hij
72.
op het oog had, bij de inschrijving te noemen.
Hiermee is de voornaamste taak van de hoofdaannemer, namelijk die van
regisseur, of van ‘koppelbaas’ van de verschillende vakpatroons en leveranciers,
geschetst. Daarnaast droeg hij ook zorg voor de planning en organisatie van de
bouw, huurde hij locomobiles (verplaatsbare stoommachines, bij het heien gebruikt),
heistellingen en tonmolens (voor het droogmalen van het terrein), regelde hij de
steigerbouw, de eerstesteenlegging, enzovoorts. Op de mechanisatie en het transport
op de bouwplaats wordt hieronder nog ingegaan.

Onderaannemers en leveranciers
Kenmerkend voor het bouwbedrijf was dat meerdere kleine, zelfstandige bedrijven
73.
werkten aan één grote produktie-eenheid. Vakpatroons en knechts brachten hun
vakbekwaamheid op de bouwplaats en verrichtten hun arbeid op
traditioneel-ambachtelijke wijze, met de hoofdaannemer daarin als integrerende
factor. Op de bouwplaats liep een rijke schakering aan ambachtslieden en
ongeschoolde krachten rond; wij hebben hierboven al gezien welke dat waren.
De begrippen bouwbedrijf en bouwnijverheid worden in de economische
geschiedenis en in statistieken doorgaans beperkt tot het aannemersbedrijf en de
verschillende vakpatroons. Het veld van bedrijven en ondernemers die bij de bouw
ingeschakeld
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Stoomtimmerfabriek Gebrs. Van Malsen aan de Frederikstraat in Den Haag, eind negentiende
eeuw.

werden, strekte zich echter veel verder uit. Hieronder vielen ook de
toeleveringsbedrijven van bouwmaterialen, die weer te splitsen waren in toeleverende
bouwindustrie (timmerfabrieken, ijzergieterijen, zinkpletterijen) en
bouwmaterialenindustrie (steenbakkerijen, portlandcement- en kunststeenfabrieken,
asfaltfabrieken). Leveranciers waren ook de fabrieken van diverse
installatie-onderdelen en hun agenten. Verschillende leveranciers traden ook als
onderaannemer op. Dat kwam omdat het begrip ‘aanbesteding’ (in dit geval
onderaanbesteding) niet alleen op bouwambachten betrekking had, maar ook, al
van oudsher, de levering van materialen of onderdelen kon inhouden.
Wij zullen nog zien dat de voornaamste technische innovaties in de negentiende
eeuw plaatsvinden bij de toeleveringsbedrijven. Om die reden kan hier worden
volstaan met enkele algemene opmerkingen over de achtergronden van deze
onderaannemers. Het gebied is ook hier echter weer te rijk geschakeerd om er
algemene uitspraken over te doen. De ijzergieterijen en houtzagerijen hadden slechts
gedeeltelijk met het bouwbedrijf te maken en kwamen daar dan ook meestal niet
uit voort. De zinkfabrieken daarentegen waren een voortzetting of uitbreiding van
de loodwerkerij of de koper- en blikslagerij.
Een goed voorbeeld van een succesvol ondernemer die uit de bouwpraktijk
voortkwam, is F.H. van Malsen, eigenaar van een grote Haagse stoomtimmerfabriek.
Van Malsen was timmerman-aannemerarchitect in Den Haag en richtte eind jaren
zestig een timmerfabriek op om het timmerwerk in de door hem aangenomen werken
74.
sneller te vervaardigen. De eerste timmerfabrieken in Europa stamden waarschijnlijk
75.
uit Zweden , maar een meer direct voorbeeld kan de grote Londense ‘Master
Builder’ Thomas Cubitt geweest zijn, die al omstreeks het midden van de eeuw de
timmerwerken voor de woonhuisblokken in de door hem ontwikkelde
stadsuitbreidingen, zoals Pimlico en Belgravia, in zijn eigen werkplaatsen en
76.
fabrieken liet vervaardigen.
Van Malsen produceerde behalve timmer- en beeldhouwwerk ook cartonpierre
(een soort imitatiehout), parketvloeren, schooltafels, deuren en lijsten. Hij was
daarnaast een zeer actief man in de bouwwereld, onder andere als bestuurslid en
later erelid van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst; hij hield zich ook
intensief bezig met de verbetering van het vakonderwijs. Hij liet bovendien geen
gelegenheid onbenut om de vele bekroningen op nationale en internationale
tentoonstellingen te vermelden. Het voorbeeld van Van Malsen is vooral dat van
77.
een pionier; in 1912 waren er in Nederland circa 85 timmerfabrieken.
Behalve in de praktijk gevormde fabrikanten zien we ook de in Delft afgestudeerde
bouwkundige ingenieurs en ‘technologen’ die zich op de bouwmaterialenmarkt
stortten, vooral als agenten van buitenlandse firma's. Een voorbeeld daarvan kan
de Haarlemse fabrikant en agent van mozaïek-, granito-, en asfaltparketvloeren
Th.F. Bierhorst geweest zijn. In De Opmerker van 1885 gaf deze een zeer uitvoerig
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exposé van de chemische samenstelling, de vindplaatsen en de geschiedenis van
het asfalt en andere bitumineuze stoffen. Vervolgens behandelde hij de
toepassingsmogelijkheden van asfalt in moderne gebouwen, zoals parketvloeren
in asfalt gelegd (onder andere in het Rijksmuseum en het Centraal Station in
Amsterdam), houtasfaltbalken-constructies en houtcementdaken (een nieuwe, aan
78.
het eind van de negentiende eeuw veel gebruikte vorm van asfaltpapier). Hij prees
met name het systeem-Damman & Cassard aan en vermeed het concurrerende,
eveneens vochtwerende Gourguechonparket te noemen, waarin hij kennelijk geen
belangen had.
Behalve Bierhorst bestonden er in deze periode nog tal van andere
agentschappen, importeurs, technische bureaus en leveranciersfirma's die geleid
werden door lieden met gedegen vakkennis. Th. van Heemstede Obelt, leverancier
en installateur van onder meer badinrichtingen en verwarmingssystemen, noemde
79.
zich ‘sanitary engineer’. Het Haagse architecten- en ingenieursbureau Kok/Van
Ameijden van Duijm trad ook op als agent van technisch geavanceerde artikelen
voor het bouwbedrijf.
80.
Daarmee komen we op de bouwmaterialenhandel. Tot ruwweg 1850 was deze
handel beperkt tot steen, tras en kalk en andere metselmaterialen. (Houtkopers
werden niet tot de bouwmaterialenhandelaren gerekend.) De fabrikanten gingen
echter in de tweede helft van de negentiende eeuw rechtstreeks leveren aan de
aannemer, mede omdat men niet meer uitsluitend afhankelijk was van de
81.
waterwegen, die 's winters konden bevriezen. Het be-
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roep van steenkoper bestond vooral bij de gratie van dichtgevroren rivieren; hij had
dan materiaal op voorraad. Handelaren gingen zich nu richten op diversificatie.
Sommige legden zich toe op allerhande cementprodukten, zoals portlandcement,
Romeins cement, cementtegels, kunststenen enzovoorts. Andere legden een nog
breder assortiment aan. Zo adverteerde J.D. van der Pot in De Opmerker van 1883
met onder meer gekyaniseerd (rot- en brandvrij) raster- en houtwerk, bestekhout,
Duits portlandcement, Belgisch gips, basaltlava, Italiaanse mozaïekvloeren
82.
enzovoorts. Kortom, een keur aan materialen waarvan de meeste op maat en
volgens tekening geleverd konden worden.
Rond de eeuwwisseling concentreerde de handel zich bij enkele groothandelaren,
die zich in 1905 verenigden in de Vereeniging van Handelaren in Bouwmaterialen
in Nederland (HIBIN). Wat in het laatste kwart van de negentiende eeuw vooral opvalt
bij deze agentschappen is hun grote aantal en hun grote assortiment. De
advertentiepagina's van onder meer De Opmerker en het Bouwkundig Weekblad
laten zien dat architecten, ingenieurs en aannemers uit leveranciers van onder meer
verschillende ventilatie- en verwarmingssystemen, vochtwerende parketten,
stalinrichtingen, liftsystemen en asfaltdakbedekkingen konden kiezen. De
concurrentie was groot en er zullen er onder deze handelsfirma's ongetwijfeld enkele
geweest zijn die de markt overschat hebben en na verloop van tijd vanzelf weer
verdwenen. Toch zeggen deze advertentiepagina's wel iets over de omvang van
de bouwactiviteit en over de rijke schakering van leveranciers en
onderaannemingsbedrijven die daarbij betrokken waren.

Materialen en technieken: ijzer, cement, zink, hout, steen en andere
In 1897 keek ingenieur J.J.L. Bourdrez in het Gedenkboek van het Koninklijk Instituut
van Ingenieurs terug op de ontwikkeling van ijzerconstructies in gebouwen gedurende
de laatste halve eeuw. Hij verwees daarbij naar een vraag die in de Maatschappij
tot Bevordering in 1856 werd gesteld: ‘welke zijn de beste vormen voor ijzeren
balken?’. Bourdrez:
‘Het merkwaardige van die vraag, als het best teekenende de duizelingwekkende
snelheid, waarmee de ontwikkeling van de techniek in haar werk is gegaan, is dat
mannen als Godefroy en Metzelaar en zooveel anderen van naam op architectonisch
gebied, die bouwwerken gesticht hadden van grooten omvang, ze veertig jaar
geleden stelden en bepraatten met de achterdochtige belangstelling in die
nieuwigheden, waarmee een twintigtal eeuwen geleden een Romeinsch bouwmeester
de eerste proeven van een tongewelf moet hebben aangekeken. En thans weet
eene leerling van een burgeravondschool een beter antwoord op die vraag te geven
83.
dan toen gegeven werd’.
Het eerste voorzichtige gebruik van ijzer dateerde in Nederland van het eind van
de jaren dertig, maar niet eerder dan in de jaren zestig en zeventig begonnen enkele
technisch bekwame architecten er enigszins vertrouwd mee te raken. Zij leerden
uit de literatuur de eigenschappen van het nieuwe materiaal kennen, zoals de druken trekkrachten van gieten smeedijzer, zij leerden formules gebruiken en in sommige
gevallen de spanningen in de constructies berekenen. Zij begonnen kapconstructies
als Polonceau-, sikkel- en vakwerkspanten te gebruiken die niet alleen grotere
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overspanningen mogelijk maakten, maar die ook door hun lichtheid en vorm volledig
verschilden van de traditionele hout- en steenconstructies.
Gietijzer, smeedijzer en later staal waren vanwege hun grote constructieve
mogelijkheden opzienbarende nieuwe materialen. Maar zij waren zeker niet, zoals
vaak wordt voorgesteld, de enige innovaties in een voor het overige onbeweeglijk
op zijn plaats blijvende bouwwereld. Op het gebied van materialen deden de eerste
nieuwigheden al hun intrede in de uit 1843 daterende Handleiding tot de kennis der
burgerlijke en militaire bouwkunst voor de kadetten der genie van C.M. Storm van
's Gravesande. Enkele nieuwe materialen van de laatste jaren, zoals ijzer, zink,
beton, kunststeen, basaldava, asfalt en een oliemastiekcement van W.N. Rose
werden daarin expliciet genoemd. Maar over het algemeen liet juist dit leerboek
goed zien dat halverwege de vorige eeuw nog betrekkelijk weinig was toegevoegd
aan de technisch-constructieve- en materiaalkennis uit de tijd van de Republiek.
Precies 50 jaar later geeft J.A. van der Kloes zijn standaardwerk Onze
84.
bouwmaterialen uit. Ook hierin wordt nog grotendeels de oude opzet gevolgd, met
de materiaalketen baksteen/dakpan - natuursteen - mortel - hout - glas, enzovoorts.
Maar het aantal nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van Storm van 's Gravesande
is zeer aanzienlijk. In vrijwel elk materiaal hebben zich ingrijpende veranderingen
voorgedaan. Daarnaast heeft een aantal nieuwe materialen duidelijk aan betekenis
gewonnen.
Het is in dit bestek niet mogelijk van die ontwikkelingen een compleet beeld te
geven. Hieronder worden twee nieuwe materialen, kunstcement en zink, als
voorbeeld genomen, terwijl het ijzer in een apart hoofdstuk aan bod komt.
Kenmerkend echter voor de tweede helft van de negentiende eeuw (en grotendeels
ook voor de eerste helft van de twintigste eeuw, zij het met andere vormen en
constructies) is het naast elkaar bestaan van traditionele en
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nieuwe materialen. De vraag is daarbij wel of dat ‘traditionele’ aan het eind van de
eeuw nog wel hetzelfde betekende als aan het begin van de eeuw. Ook dat zullen
we onderzoeken aan de hand van een aantal voorbeelden, zoals hout, natuursteen
en glas.
De werkelijkheid van de negentiende-eeuwse materiaalinnovaties is tamelijk
complex. Om een overzicht daarvan toch zo eenvoudig mogelijk te houden moeten
we tenminste één belangrijk onderscheid maken, namelijk tussen nieuwe materialen
en oude materialen die op een nieuwe wijze geproduceerd of verwerkt worden.
Baksteen is een eeuwenoud materiaal waarvan de produktie in de tweede helft van
de negentiende eeuw in een zeer geleidelijk proces overgaat op moderne ringovens
en op een machinale produktiewijze. (Zie hoofdstuk 14.) Gedeeltelijk dankzij de
mechanisatie levert de baksteenindustrie ook talrijke nieuwe produkten, zoals holle
stenen, verblendstenen, stenen voor fabrieksschoorstenen, chamottestenen,
geglazuurde stenen enzovoorts. Glas is eveneens een al veel langer bestaand
materiaal. Anders dan bij de baksteen valt niet alleen de mechanisatie op, maar
ook de revolutionaire veranderingen in de afmetingen van het vensterglas. De
machinale houtzagerijen en timmerfabrieken laten weer een heel ander beeld zien.
Ook hier vinden we aan het eind van de negentiende eeuw gemechaniseerde
techniek. Hier vallen vooral de tempoversnelling en de nieuwe, tot dan toe ongekende
mogelijkheden van de houtbewerking op. Mechanisatieprocessen in de verschillende
toeleveringsindustrieën leidden tot nogal uiteenlopende en moeilijk te vergelijken
resultaten. Dat gold voor de toeleveringsbedrijven van zowel ‘oude’ materialen als
van ‘nieuwe’ materialen. Een andere complicerende factor was dat sommige van
deze toeleveringsindustrieën vrijwel uitsluitend voor de bouwnijverheid werkten en
andere niet; wij wezen daar al eerder op. De steenbakkerij, de trasmaalderij en de
portlandcementfabricage en voor het grootste deel ook de steenhouwerij waren
geheel en al op de bouwsector gericht.
De houtindustie werkte daarnaast ook voor de scheepsbouw en de meubelindustie,
de wagen- en kistenmakerij: de metaalindustrie werkte ook voor de scheepsbouw,
de machine-industrie enzovoorts. Dit nog afgezien van het feit dat niet alleen de
meeste grondstoffen, maar ook halffabrikaten en eindprodukten uit het buitenland
afkomstig waren. Nederland was voor de aanvoer van hout, natuursteen, tras en
steenkalk altijd op het buitenland aangewezen. Voor de twee belangrijkste nieuwe
materialen in de negentiende eeuw, ijzer en portlandcement, gold dat evenzeer.
Daarnaast werden ook uiteenlopende materialen als asfalt, vensterglas, ‘caoutchouc’
en ‘gutta percha’ (rubbersoorten), basalt, zink en nieuwe natuursteenvariëteiten uit
het buitenland ingevoerd. Wij zullen nog zien dat het verbeterde transport hierin
een belangrijke rol gespeeld heeft.
Het begrip ‘nieuwe materialen’ is uiteraard betrekkelijk. Smeedijzer werd al eeuwen
gebruikt voor gevelankers, balustrades en siersmeedwerk. Asfalt was al bij de
Assyriërs bekend, beton al bij de Romeinen. Maar deze materialen werden in de
achttiende eeuw herontdekt of met nieuwe technieken gewonnen. Ze werden pas
in de negentiende eeuw op ruime schaal toegepast. Ook de granito- of terrazzovloer,
een samengestelde techniek die al tijdens de renaissance in Italië werd toegepast,
werd in de negentiende eeuw nieuw leven ingeblazen, ditmaal als afgeleide van het
portlandcement, dat samen met kleine marmersteentjes werd gewalst, gladgeschuurd
en geolied. Vooral voor openbare gebouwen zag men deze vloeren, hoewel tamelijk
kostbaar, als zeer hygiënisch en modern; ze werden meestal in combinatie met
vloeren met ijzeren profielbalken en gemetselde of betonnen troggewelven gebruikt.
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Kunstmatige cementen
Vanaf het midden van de negentiende eeuw werd in de bouw gewerkt met een
nieuwe, snelverhardende mortel, het portlandcement. Het was een zeer succesvol
nieuw materiaal, maar het was niet het eerste ‘kunstcement’ dat op de markt
verscheen. Tussen 1780 en 1840 speelde zich in Nederland de merkwaardige
geschiedenis van het Amsterdamse kunstcement af, een geschiedenis die duidelijk
maakt dat het welslagen van een materiaal mede gestuurd wordt door het
krachtenspel van macht en belangen, van stimulerende en remmende factoren. Zij
brengt bovendien de starheid en immobiliteit van de particuliere bouwwereld
(trashandelaren en meester-timmerlieden) in de eerste helft van de negentiende
eeuw aan het licht.
Om de betekenis van het kunstcement op zijn waarde te kunnen schatten, moeten
wij teruggaan naar de tweede helft van de zeventiende eeuw. Het kunstcement nam
immers voor een deel de plaats in van het tras, de gemalen tufsteen uit de Eifel.
Deze steen was van vulkanische oorsprong en had, evenals de vermaarde
puzzolaanaarde van de Vesuvius in de Oudheid, een hoog gehalte aan reactief
kiezelzuur. Tras en puzzolaanaarde, beide ‘natuurlijke’ cementen, hebben de
eigenschap om te verharden zodra zij met water in aanraking komen. Toegevoegd
85.
aan bouwkalk vormen zij aldus een hydraulische mortel.
De Hollanders, om begrijpelijke redenen zeer geïnteresseerd in een waterdichte
mortel, hadden een groot belang bij de aanvoer van de grondstof voor het tras.
Vanaf het midden van de zeventiende eeuw
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beheerste Dordrecht de internationale trashandel. Ook in de Republiek zelf ging
alle tufsteen via de Dordtse handelaren naar de trasmaalderijen in de provincies.
Aan het eind van de achttiende eeuw leidden politieke instabiliteit en de wens van
de keurvorsten van de Palts om zelf hun tras te malen tot heftige prijsfluctuaties.
Uit die tijd dateerde het onderzoek naar een nieuw cement door de Amsterdamse
cementkoper Adriaan de Booijs.
Dat deze daarbij aan klei dacht, is niet verwonderlijk: de voornaamste bestanddelen
van klei -kiezelen aluinaarde- zijn dezelfde als die van de natuurlijke cementen. De
Booijs haalde zijn grondstof uit de door moddermolens opgehaalde IJ-klei bij
Amsterdam, die door een min of meer toevallige samenloop van stromingen en
getijden een unieke samenstelling bleek te bezitten. Deze IJ-klei werd gebrand en
86.
gemalen tot een roodachtig poeder met hydraulische eigenschappen. In 1789
verwierf De Booijs van de stad Amsterdam, daartoe geadviseerd door zijn
stadsarchitect Van der Hart, het octrooi voor het gebruik van zijn vinding voor alle
werken van de stad. Amsterdam, de vierde stad van Europa, werd daarmee de
vaste afnemer van De Booijs' produkt; niet gek voor een voormalige kleine
trashandelaar, één van de vele. Hij kon rekenen op massieve tegenstand van zijn
vroegere collega's en die kwam er dan ook. Niet alleen van hen trouwens, ook
timmerman-aannemers die voordelen ontleenden aan de Dordtse trashandel,
verzetten zich hevig. De tegenstelling tussen het Dordtse en ‘bovenlands’ (in
Duitsland) gemalen tras enerzijds en het nieuwe kunstcement anderzijds verscherpte
zich nog in de jaren na 1810. De cementfabrikant U.W.T. Cazius verwierf toen een
landelijk Algemeen Octrooi voor de produktie van het Amsterdamse kunstcement
in zijn fabriek in Utrecht. Een afzetgarantie gold voor alle rijkswerken, waaronder
die onder de directie van het Corps der Genie, het Corps van de Waterstaat en
87.
plaatselijke dijk- en polderbesturen. In de hoogtijdagen van het ‘Caziuscement’,
zoals het Amsterdamse kunstcement na 1820 doorgaans genoemd werd, werkten
88.
in de Utrechtse kunstcementfabriek soms 100 man ‘naar het saisoen’, waarmee
de fabriek een grootindustrie genoemd kon worden. Maar een beschermd monopolie
en een mercantilistische politiek ten aanzien van een inheems produkt strekten zich
niet uit tot de particuliere bouwwereld. De particuliere markt bleef vrijwel volledig in
handen van de trashandel en de aannemerij. Zo schreef de meester-timmerman
Johannes van Straaten in zijn bestek voor de bouw van het Leesmuseum in
89.
Amsterdam (1820) onder het artikel tras of cement voor: ‘zuiver Rijnsche cement’.
De tegenstanders van het Amsterdamse kunstcement slaagden er vanaf de jaren
twintig in stemming te maken tegen het kunstcement. Een steen des aanstoots was
vooral dat Cazius magazijnen in de provincie oprichtte, waardoor de tussenhandel
uitgeschakeld werd. In de periode 1830-1850 stierf het Caziuscement een langzame
dood, in feite al vóór de komst van het portlandcement.
Het nieuwe materiaal was krachtig gesteund door technisch vooruitstrevende
geesten als stadsarchitect Abraham van der Hart en inspecteur-generaal van de
Waterstaat Jan Blanken. Opvallend was overigens daarbij de rol van het onderzoek:
zowel Van der Hart als het Hollandsch Instituut van Wetenschappen verrichtten
proefnemingen op sterkte en hechting aan klinkers. Maar het nieuwe produkt werd
even krachtig tegengewerkt door de particuliere bouwwereld, die in de eerste helft
van de negentiende eeuw grotendeels beheerst werd door niet op innovaties gerichte
90.
steenkopers, trashandelaren en meerster-timmerlieden en -metselaars.
Hoewel in Engeland en Frankrijk al in de tweede helft van de achttiende eeuw
onderzoek naar nieuwe mortelsamenstellingen was gedaan, leidde in Engeland
vooral het wegvallen van de Dordtse tras in de Napoleontische tijd tot een verhoogde

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

activiteit op experimenteel gebied. Aanvankelijk werkte men met succes met het
‘Roman cement’ - de naam verwees naar de hechte kalkmortel van de Romeinen
- maar na verloop van tijd won het in 1824 door de Engelse metselaar Joseph Aspdin
geoctrooieerde en in de jaren veertig door anderen nog sterk verbeterde
portlandcement het van alle andere hydraulische mortels. Evenals het cement van
De Booijs was dit een kunstcement. Het bestond uit een mengsel van kalksteen en
klei dat tot sinterens toe (tot een begin van smelting was bereikt) verhit werd en tot
poeder vermalen. Zijn naam ontleende het aan de kleurovereenkomst met de in
Engeland veel gebruikte Portland stone, een grijze natuursteen.
In tegenstelling tot het ‘Romeins cement’ en uiteraard het Caziuscement is het
portlandcement nog niet doorgedrongen tot Storm van 's Gravesandes al genoemde
Handleiding uit 1843. Maar tien jaar later wordt in de Bouwkundige Bijdragen over
het portlandcement gesproken als over ‘dit thans vrij algemeen in ons land bekende
91.
cement.’ Eén van de eerste gebouwen waarin het werd toegepast was de cellulaire
gevangenis in Amsterdam (1847), waarin vloeren van portlandcement in de cellen
92.
en corridors werden gelegd. In de tweede helft van de negentiende eeuw vond
93.
het in ons land ruime toepassing bij de aanleg van de grote waterwegen , bij de
kunstwerken voor het spoorwegnet en de bouw van grote vestingwerken. Daarnaast
verving het op grote schaal kalkpleister bij buitenpleisterwerk aan gebouwen en
vormde het de grondstof voor diverse kunststenen, granitovloeren en andere
cementfabrikaten.
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Een portlandcementfabricage van betekenis is in Nederland in de negentiende eeuw
niet van de grond gekomen, enkele streekverzorgende fabriekjes daargelaten. In
tegenstelling tot het Amsterdams kunstcement, dat alleen klei als grondstof gebruikte,
was voor portlandcement het niet of nauwelijks in Nederland aanwezige kalk of krijt
vereist. Het nieuwe cement werd aanvankelijk uit Engeland, later grotendeels uit
Duitsland betrokken. Anders dan in de tijd van het Amsterdams kunstcement werd
het tras niet kunstmatig uit de markt gedrukt; het bleef naast portlandcement
toegepast.
Portlandcement werd ook de voornaamste grondstof voor beton, met een toeslag
van zand en grind of ander klein steenachtig materiaal. In de waterbouw gebruikte
men aanvankelijk trasbeton, na 1850 cementbeton. In de gebouwensector werd
cementbeton lange tijd uitsluitend voor kunststenen, ornamenten en lijstwerk gebruikt,
of voor vullingen van troggewelven tussen ijzeren balken. In constructieve zin zou
het materiaal pas een rol gaan spelen nadat men het had weten te versterken met
een wapening van ijzer. Naar het patent van de Franse tuinman Joseph Monier, die
betonnen bloembakken voorzag van een netwerk van ijzeren staven, werd dit
aanvankelijk ‘Monierwerk’, later cementijzer en na de eeuwwisseling gewapend
beton genoemd. In de jaren negentig werd het voor het eerst op verschillende
94.
manieren in gebouwen gebruikt.

Zink
Een duidelijk innovatief materiaal in de negentiende eeuw is het zink. Hoewel het
materiaal voorlopers heeft in het galmei uit het Belgische Maasdal, dateert de
produktie van bladzink uit 1806 met de ontginning van de ertsgroeve La Vieille
Montagne, spoedig gevolgd door de oprichting van een aantal zinkfabrieken in de
omgeving van Luik. Het commerciële brein achter de zinkexploitatie was de Brusselse
zakenman Dominique Mosselman. In Nederland werd zink al in 1818 gebruikt,
waarschijnlijk voor het eerst en alweer door Abraham van der Hart. Diens aanbouw
aan het Amsterdamse stadhuis (Oudezijds Voorburgwal) werd gedekt met het zink
95.
van La Vieille Montagne. Ook de militaire ingenieurs waren weer onder de eersten
die met het nieuwe materiaal experimenteerden, onder meer bij dakbedekkingen
voor het arsenaal van Vlissingen en de manege van de Koninklijke Militaire Akademie
96.
in Breda.
Van meet af aan werd zink gezien als een ideaal dakbedekkingsmateriaal, onder
meer vanwege zijn gering soortelijk gewicht en vanwege de geringe dakhelling die
voor zink nodig is, wat in de eerste helft van de negentiende eeuw overigens goed
aansloot bij de vigerende laatclassicistische smaak in de bouwkunst. Bovendien
verontreinigde zink, in tegenstelling tot lood, het drinkwater niet met giftige oxyden.
Als men echter zink in combinatie met lood toepast, tasten de in het regenwater
opgeloste loodionen het zink aan. Het heeft even geduurd voordat men dit verband
ontdekte, zodat men bijvoorbeeld rustig zinken gootbedekkingen onder loden
97.
dakkapellen bleef aanbrengen. Niettemin verdrong zink gaandeweg het meer
bestendige lood als bekleding voor dakgoten in de tweede helft van de negentiende
eeuw. Als dakbedekking werd het toegepast in de vorm van bladzink of van vier- of
zeshoekige ‘losanges’, het laatste vooral voor koepeldaken en voor steile
dakhellingen van mansardedaken. De opmars van zink verliep nogal traag. In 1867
waren er in Amsterdam nog maar enkele gebouwen met zinken dakbedekkingen
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bekend. Eén ervan was Outshoorns Amstelhotel. In de jaren daarna werd echter
het zink met grote regelmaat toegepast, vooral in de woningbouw en de utiliteitsbouw,
zoals op locomotiefloodsen. De dakpan heeft het echter niet kunnen verdringen,
waarbij vooral overwegingen van esthetiek en smaak een rol speelden. Op steile
daken - na omstreeks 1870 weer in de mode - prefereerde men leien en pannen,
waaronder de machinaal vervaardigde Boulet- of kruispannen. Zink was vooral een
geliefd materiaal voor de industriële (serie)produktie van bouwornamenten. Met
name dakornamenten werden van zink vervaardigd: vazen, palmetten, acroteria
(ornamenten uit het classicisme), complete lucarnes (ronde of ovale dakkapellen),
hoekkepers (lijstwerk op de breuklijnen van zadel- en mansardedaken), vorstkammen
(‘hekjes’ op de nokken van daken), complete torenspitsen, windwijzers, balustrades
enzovoorts. Hiervoor werd zink gegoten, gedreven of gestampt; bij de twee laatste
bewerkingen werden bladen zink krachtig tegen houten modellen geperst en
vervolgens aan elkaar gesoldeerd. Doorgaans werden zinken ornamenten op het
werk in een bedrieglijke zandsteenkleur geschilderd.
In Nederland waren enkele metaalwarenfabrieken die zinken ornamenten leverden,
onder andere Schütz in Zeist, Becht & Dyserinck in Amsterdam en Braat in Delft.
Schütz was de oudste en ook de eerste die zich op ornamenten toelegde. Al in de
jaren vijftig konden zijn produkten het, volgens de Nederlandse architecten, opnemen
99.
tegen die van de beroemde zinkfabriek van Moritz Geiss in Berlijn. De Zeister
fabriek werd echter overvleugeld (en in 1894 overgenomen) door de fabriek van
Braat, die zich op een breed assortiment metaalwaren had toegelegd.
De Delftse fabriek wist aan het eind van de eeuw zelfs te exporteren, onder meer
naar Scandinavië en
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Zuid-Afrika. Zo werd voor een kerk in Pretoria een complete toren boven het
100.
metselwerk aangenomen, met inbegrip van de ijzerconstructies. Braat had behalve
boetseerders en modelleurs ook een staf van bekwame tekenaars in dienst, die de
bestektekeningen van architecten met alleen de aangegeven maten konden
detailleren en gereed maken voor gebruik. Behalve naar tekening leverden genoemde
firma's ook uit de catalogus, waarbij zij deels eigen ontwerpen maakten, deels
voorbeelden uit het buitenland overnamen.
Een niet onbelangrijke toepassing vond het zink in gegalvaniseerd plaatijzer.
Hierbij werd ijzer bedekt met een laagje zink, waardoor het afgesloten werd van de
lucht en daarmee tegen roesten bestand. Galvaniseren gebeurde òf door het
onderdompelen van het ijzer in een bad met gesmolten zink, òf door het brengen
van het ijzer in een zinkoplossing, waarbij het zink door middel van elektrische
101.
stroom op het ijzer neersloeg. Gegalvaniseerd gegolfd plaatijzer werd veel gebruikt
voor dakbedekkingen in de utiliteitsbouw.
Na hierboven twee nieuwe materialen geïntroduceerd te hebben zullen we hieronder
twee oude materialen nader bestuderen. Daarbij zullen zowel mechanisatie, effecten
van verbeterde transportmogelijkheden en andere innovatieve ontwikkelingen aan
bod komen. Daarna zullen we het effect van mechanisatie bij de materialen van de
‘kleinere’ bouwvakken behandelen.

Hout
Gedurende de gehele negentiende eeuw werd reikhalzend uitgezien naar een goede
en goedkope vervanging voor hout, de oudste, maar ook de zwakste schakel in de
traditionele materiaalketen. Hout was gevoelig voor onder meer paalworm, houtworm
en ‘champignon’ (huiszwam). IJzer had hout als constructiemateriaal in principe
kunnen vervangen en deed dat in veel gevallen ook, bijvoorbeeld daar waar grote
overspanningen of lichte constructies nodig waren, waar skeletbouw met glasvulling
mogelijk was, òf waar grote drukkrachten opgevangen moesten worden.
Toch is ijzer niet het definitieve vervangingsmateriaal van hout geworden. Houten
vloeren bijvoorbeeld lieten zich niet in hun geheel vervangen door ijzeren, maar
alleen door ijzeren balken in combinatie met troggewelven. Men had anders
plaatijzeren vloeren moeten gebruiken, iets dat nauwelijks realiseerbaar was.
Plaatijzer vergde zeer veel onderhoud, was gehorig en warmtegeleidend en de
verbinding met het metselwerk was aanvankelijk problematisch. Omdat hout
102.
bovendien in bijna alle gevallen goedkoper was dan ijzer , bleef men zich
gedurende de
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Snelzaagraam in de timmerwinkel van Werkspoor Amsterdam, omstreeks 1900.

gehele negentiende eeuw behelpen. Men zocht koortsachtig naar middelen tegen
103.
houtbederf, onder meer het machinaal creosoteren en kyaniseren van hout. Deze
middelen krijgen in de bouwkundige pers vaak meer aandacht dan materialen als
zink en ijzer. Na 1880 vonden beter bestendige buitenlandse houtsoorten ingang,
zoals het Amerikaanse grenehout en hardhoutsoorten als Indisch djatihout (teakhout)
104.
en groenharthout. Bovendien legde men in openbare gebouwen veelal parket in
asfalt, waardoor de kans op zwam en rotting afnam. Behalve door de gunstige prijs
van het hout en de middelen tegen houtbederf kreeg het hout als bouwmateriaal
een nieuwe impuls door de sterk verbeterde produktiemachines in de houtbewerking.
In het houtzaagmolenbedrijf, dat al in de zeventiende eeuw een sterk
gemechaniseerde tak van nijverheid was, stapte men na 1850 geleidelijk over van
105.
windkracht op stoomkracht, later ook op de verbrandingsmotor. Het traditionele
zaagraam bleef daarbij aanvankelijk nog gehandhaafd. Maar al in de jaren zestig
kwamen er door stoom aangedreven ijzeren snelzaagramen op de markt, waarmee
het zaagtempo werd verdubbeld. Een fractie later verschenen ook de eerste ijzeren
en stalen houtbewerkingsmachines. In de grote stoomtimmerfabrieken, zoals Van
Malsen in Den Haag, ‘De Zwaluw’ in Den Helder en later ook in kleinere
timmerwerkplaatsen werd gewerkt met schaafmachines, ploegmachines, machines
om pennen te maken en gaten te hakken, met de cirkel- en lintzaag en met de
draaibank, al of niet door stoom aangedreven.
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Steenhouwer aan het werk op het Amstelveld in Amsterdam.
Het blok natuursteen wordt gezaagd met een grote spanzaag.
Het was vrij gebruikelijk dat dit werk in de open lucht gebeurde, zodat de steenhouwer zo
min mogelijk stofdeeltjes inademde.
Het fijnere werk werd in de loods uitgevoerd.
Tekening G. Lamberts 1816.

Onder meer het hakken van gaten en het schaven van profielen gebeurde daarmee
106.
zuiver machinaal. De Delftse hoogleraar Gugel, die een apart deel van zijn
Architectonische Vormleer (1888) aan de decoratieve houtbouw wijdde, zag de
machinale houtbewerking als de voornaamste oorzaak van de populariteit van de
107.
houtbouw. Niet alleen speelde dit een belangrijke rol bij allerlei decoratieve details
in gebouwen, ook werden kleine verplaatsbare of semi-permanente gebouwen als
kiosken, telefoonbureaus, gebouwtjes voor de spoorwegen en dergelijke, kant en
108.
klaar als houtskeletbouw geleverd. Een bewijs dat het hout in de jaren tachtig en
negentig weer terrein had teruggewonnen, vormen de houten trapbalusters uit deze
periode, waar deze in de jaren zestig en zeventig vaak van gietijzer vervaardigd
waren.
Er is nóg een ontwikkeling in het hout als bouwmateriaal die laat zien hoe gevaarlijk
het is begrippen als ‘vernieuwing’ en ‘moderniteit’ op te hangen aan het gebruik van
een nieuw materiaal als ijzer. Naast de traditionele kapspanten voor de woningbouw,
zoals het Hollandse spant en de mansardekap, werden voor de overspanning van
grote ruimten in de negentiende eeuw nieuwe constructievormen in hout toegepast.
Wij noemen daarvan slechts één voorbeeld. Al in de zestiende eeuw bekend (maar
nog weinig toegepast) was het schenkel- of Philibertspant, een houten boogspant
van twee uit korte planken bestaande cirkelsegmenten, die tegen elkaar gezet een
spitsboog vormen. In de negentiende eeuw werd dit spant verbeterd en beleefde
het een wedergeboorte. Het had veel minder hout nodig dan gewone kappen en
was daardoor betrekkelijk goedkoop. Het was in feite een relatief lichte constructie.
Schenkelspanten werden in de negentiende eeuw vooral gebruikt bij militaire
gebouwen, onder meer de Amsterdamse Cavaleriekazerne. Het gaafste voorbeeld
was de in 1962 gesloopte manege van de Koninklijke Militaire Akademie in Breda
(1827), die een vlakke spitsboog van 22 m overspanning had; toepasselijk een
109.
‘huzarenstukje van constructiekunst’ genoemd.

Natuursteen
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Natuursteen heeft vanouds een ander probleem dan hout: het is duur. Behalve de
kosten van het delven en het transport moet ook een hoog bewerkingsloon
verdisconteerd worden. Geheel natuurstenen gevels komen in Nederland na de
zestiende eeuw nog maar weinig voor. Aan het eind van de achttiende en het begin
van de negentiende eeuw begon men gevels te bepleisteren om natuursteen te
suggereren; na 1850 gebeurde dit vooral met portlandcement. Voor bouwomamenten
kwamen in die periode tal van substituut-artikelen op de markt, zoals kunststeen,
zink en terracotta; wij zullen deze verderop apart behandelen.
Waar men op grond van deze ontwikkelingen wellicht zou verwachten dat
natuursteen als bouwmateriaal in snel tempo verdween, daar gebeurde eerder het
tegenovergestelde. Verbeterde groeve-exploitatie en sneller transport (wagons,
kranen op laadperrons en in de groeven) en machinale bewerkingsmethoden voor
hardsteen (steenzaagmachines) boden nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van
natuursteen. ‘Wat voor een maand nog in den ruwen vorm in den groeve onbearbeid
lag, staat na dien tijd reeds in velerlei vorm opgesteld, aan het mijlen vandaar gelegen
110.
bouwwerk’, schreef de architect en oud-steenhouwerspatroon J. de Haan. Wellicht
het duidelijkste voorbeeld was de opmars van het graniet, een uiterst duurzaam
materiaal dat dankzij het machinaal zagen en slijpen nu eindelijk op grote schaal
111.
toepasbaar werd in de bouw, zowel in de gebouwensector als in de waterbouw.
Het was rond 1900 al een geduchte concurrent van hardsteen. Ook tal van kalk- en
zandsteensoorten uit België, Frankrijk en het Rijnland kwamen binnen het bereik
van Nederlandse architecten, zoals Savonnières, St. Joire, Larochette,
Comblanchien, Morley, rode zandsteen en een groot aantal gekleurde
marmersoorten.
De mechanisatiegraad in de buitenlandse steengroeven was aan het eind van
de eeuw overigens nog heel verschillend. In sommige groeven werd nog
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met pikhouweel, paard en wagen en met primitieve windassen gewerkt. Andere
daarentegen werden geëxploiteerd met behulp van moderne machinerieën, zoals
spoorrails, grote loopkranen en locomobiles. Zeer modern ingericht waren de
112.
Quenastporfiergroeven onder Brussel, die keien leverden voor de wegenbouw.
Verschillende steengroeven bewerkten de hardsteen ter plekke, eventueel naar
tekening van de architect. Eén van de bekendste exploitanten van hardsteen-, keienen zandsteengroeven in België en Luxemburg - met een beschermd monopolie voor
de levering van Larochette in Nederland - was de firma Louis Goffin & Co. Zij bezat
stoomzagerijen aan de groeven, die hardsteen in alle gewenste afmetingen konden
113.
114.
zagen. (Zandsteen werd in Nederland bewerkt. ) Geen wonder dat onder de
115.
Amsterdamse steenhouwerijen een ware slachting werd aangericht.
Bij de natuursteen-‘revival’ is sprake van een wisselwerking tussen architectonische
smaak en materiaalinnovaties. Deze innovaties vallen immers samen met de
verspreiding van de neogotiek en de Hollandse neorenaissance in de bouwkunst,
beide gekenmerkt door een afwisselend gebruik van baksteen en natuursteen. Er
is waarschijnlijk geen tweede periode in de architectuurgeschiedenis geweest waarin
het bouwmateriaal als expressiemiddel zo'n betekenis kreeg als juist in de periode
1870-1914.
Kleur en textuur van materialen als gepolijst rood Zweeds graniet en roomkleurige
en rode zandsteensoorten werden afgezet tegen helderrode, kantige, machinaal
vervaardigde verblendsteen (baksteen met een glad oppervlak), zoals de Duitse of
Groninger strengperssteen, tegen groengeglazuurde baksteen, enzovoorts. Nieuwe
of sterk verbeterde decoratietechnieken als sgrafitto, geëmailleerd lava en het
116.
tegeltableau in onderglazuur- of sectieltechniek gaven nog een extra kleurrijk
accent aan gebouwen. Kleur was voorheen altijd een toegevoegde kwaliteit geweest;
tot ver in de achttiende eeuw werden gevels geschilderd.
Natuursteen was echter alleen te verwachten bij representatieve overheidswerken
en de duurdere particuliere bouw, zoals hotels, verzekeringsgebouwen en
ostentatieve burgerwoningen en villa's. Bij overheidswerken van lagere rang of
gering budget werd natuursteen vervangen door kunststeen, bij goedkopere bouw
vrijwel altijd door allerhande pleisterwerk en cementfabrikaten.

Verf, glas, behang
‘The attack of mechanization was a total one, pouring in from all sides’, schreef S.
Giedion in zijn boek Mechanization takes Command (1947), waarin hij onder meer
de negentiende-eeuwse machinale vervaardiging van het meubilair, de stoffering
117.
en het ornament besprak. Om aan te geven dat in deze periode in vrijwel elk van
de oude materialen en ambachten beweging is waar te nemen, werpen we ook een
blik op enkele ‘kleinere’ ambachten, die op de afbouw betrekking hebben. Zelfs in
het schildersvak, voor veel architecten en opzichters het meest gesloten bouwvak,
traden in de negentiende eeuw enkele veranderingen op.
Bij het schildersvak betreden we de ietwat mysterieuze wereld van de ombers en
de okers, het dodekop, het Van Dijcksbruin, het terra di Siena enzovoorts. Dergelijke
droge pigmenten - sommige eeuwenoud - bleven overigens in de negentiende eeuw
de basis vormen van de beschikbare verven voor de huisschilder, al kwamen er
ook enkele nieuwe bij. Maar in de verfbereiding kwam verandering door de introductie
van handmolens en verfwrijfmachines. Deze laatste waren kleine ijzeren trommels
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met zware kogels of schijven. Hiermee was het tijdrovende fijnstampen van
pigmenten in een mortier, zoals de schilder dat al sinds eeuwen, meestal in de
wintertijd, deed, verleden tijd. Wel moest het bindmiddel er nog aan toegevoegd
worden; meestal gekookte lijnolie, soms ook waterglas. Rond 1890 verschenen de
119.
eerste verffabrieken , die gebruiksklare verf leverden. De acceptatie van chemisch
bereide verf in blikken bussen zou echter langzaam gaan. In de eerste decennia
van deze eeuw gebruikte de fa. W.K. Wits, een groot landelijk schildersbedrijf, nog
120.
steeds verf die in de werkplaats gemalen en in geglazuurde potten bewaard werd.
Schildersbazen waren over het algemeen traditioneel ingesteld en namen weinig
121.
kennis van chemisch onderzoek.
De vlakglasfabricage, die zich van de zestiende tot en met de achttiende eeuw
gestaag was blijven ontwikkelen en geleidelijk grotere ruiten met minder roeden
mogelijk had gemaakt, maakte in de negentiende eeuw een paar reuzesprongen.
Al langer bekend was het vensterglas volgens de cilindermethode, waarbij geblazen
glaskogels tot cilinders verwerkt, in de lengte opengesneden en tot vlakke glasplaten
gebogen werden. In Frankrijk werd glas volgens dit procédé vanaf het begin van
de negentiende eeuw volledig industrieel vervaardigd, met een ver doorgevoerde
122.
specialisatie in de fabrieken en met grote, moderne produktieovens. België
(Charleroi) was tegen het midden van de eeuw het internationale centrum voor de
machinale fabricage van wit ‘Frans’ vensterglas.
Voor vensterruiten van zeer grote afmetingen gebruikte men gietglas, uitgegoten
over een metalen plaat met opstaande randen. Winkelruiten werden gemaakt van
machinaal geslepen ‘spiegelglas’ (gietglas). Typerend voor negentiende-eeuwse
interieurs
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zijn de vele soorten geornamenteerd glas, zoals met vloeispaatzuur geëtst glas,
marmerglas (voor toonbanken, wandplaten), mousselineglas (met weefselpatronen,
123.
voor badkamers, biechtstoelen, vestibules) en gezandstraald glas. Dit laatste was
124.
mogelijk door de zandblaasmachine van Tilghman, uitgevonden omstreeks 1875.
Voor dergelijke bewerkingen van venster- en spiegelglas bestonden in Nederland
125.
aan het eind van de eeuw in verschillende steden fabrieken en ateliers. Fabricage
van venster -en spiegelglas kwam hier niet voor; alles werd geïmporteerd.
In 1878 schreef het bestek voor een hotel in de Kalverstraat onder meer ‘fransch
spiegelglas’ voor de onderpui, de twee tochtpuien en de eerste verdieping voor;
‘halfwit Fransch glas’ voor de overige verdiepingen; mousselineglas voor deuren in
126.
het interieur en geribd glas voor het daklicht. Wit Frans glas en spiegelruiten
waren in een groot aantal handelsmaten verkrijgbaar en werden geleverd door
agenten, zoals Bouvy in Dordrecht. In feite waren venster- en spiegelglas al
omstreeks 1850 het meest industrieel vervaardigde materiaal dat in de bouw gebruikt
werd. Grote, helder doorschijnende ruiten werden als noviteit over het algemeen
zeer positief beoordeeld.
Papieren behang vond in Europa vrij algemeen ingang in de achttiende eeuw. De
moderne behangselpapierfabricage gaat echter terug op een aantal belangrijke
vindingen uit de eerste helft van de negentiende eeuw, zoals machines om ‘papier
zonder eind’ (tot 8,5 m) te maken en ‘grondeermachines’ om verf door walsen op
het papier te brengen. Uit

Winkelruiten konden in de negentiende eeuw in steeds grotere afmetingen worden geleverd.
Het spiegelglas kon bovendien als gebogen hoekruit worden geleverd, zoals in de weelderig
versierde winkelpui aan het Grote Oord in Arnhem.
Foto van omstreeks de eeuwwisseling.

de katoenindustrie werd het principe van de cilinderstoommachine overgenomen,
waarbij het ‘papier zonder eind’ door een grote drukcilinder langs gegraveerde
127.
walsen en verfbaden werd gestuwd. De Nederlandse behangselpapierfabrikanten
konden in de tweede helft van de eeuw niet concurreren met de goedkope
assortimenten uit Frankrijk en Engeland. Deze waren onder meer te vinden bij de
in woningdecoratie gespecialiseerde bazaars en bij de kleine behangers- en
128.
stoffeerderszaken. Aan het eind van de eeuw konden zelfs de eenvoudigste
interieurs doorgaans met een behangetje worden opgeleverd.
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Industriële reproduktietechnieken
‘De nijverheid voorgelicht door de wetenschap, houdt zich onophoudelijk bezig met
het zoeken van stoffen als goedkooper surrogaten van natuurlijke producten’, schreef
129.
De Volksvlijt in 1865 , naar aanleiding van een in Parijs vervaardigd kunstmarmer.
Het onderzoek naar nieuwe materialen resulteerde in eerste instantie in industrieel
vervaardigde produkten die de eigenschappen en mogelijkheden van de oude
materialen zo dicht mogelijk benaderden. Veelzeggend zijn daarbij namen als
kunstcement, kunststeen, kunsthout, kunstzandsteen en kunstlood. Fabrikanten en
scheikundigen, maar ook ambachtsbazen zoals stukadoors, experimenteerden
volop met combinaties van natuurlijke materialen, vaak onder grote verhitting en
met behulp van de hydraulische pers in elkaar gedrukt.
130.
Met ‘kunststenen’ werd in Frankrijk en Amerika al aan het begin van de
negentiende eeuw geëxperimenteerd. In de jaren zestig en zeventig vestigde zich
in ons land een aantal fabrieken die cementfabrikaten op de markt brachten met
als voornaamste grondstof Romeins - of portlandcement. Zo leverde de
Nederlandsche Cementsteenfabriek te Vrijenban bij Delft een groot assortiment
bouwornamenten van cementsteen, zoals kapitelen, consoles, lijstwerk en
131.
dekstukken. Kunststenen konden ook als metselstenen dienst doen, maar zijn
als zodanig waarschijnlijk weinig gebruikt. Meestal diende kunststeen als imitatie
van natuursteen. Een nog betere imitatie daarvan was kunstzandsteen, een onder
132.
grote druk vervaardigd mengsel van zand en cement.
Ook hiermee konden allerlei decoratieve details worden gemaakt, waarbij vooral
de scherpe contouren opvielen. Het spreekt vanzelf dat deze, met be-
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Etagère met consoles en vazen van terracotta van de fabriek van E.C. Martin in Zeist, op
de nijverheidstentoonstelling van 1866 in Amsterdam.
Houtgravure uit het Weekblad van het Paleis voor Volksvlijt.

hulp van mallen en contramallen, in serie vervaardigde ornamenten veel goedkoper
waren dan ornamenten in blauwe (hard)steen of witte (zand)steen. Maar in de jaren
zestig en zeventig boden de kunststeenfabrieken nog meer voordelen. Zij hadden
modelleurs in dienst die naar tekening van een architect konden werken, of die zelf
ontwerpen maakten. Dit was meer dan de toenmalige steenhouwerijen te bieden
hadden. Die beperkten zich voornamelijk tot hardstenen cordonbanden, drempels,
plinten en grafzerken. Gebeeldhouwde consoles en ornamenten lagen buiten hun
133.
bereik.
Behalve met kunststenen konden ook met terracotta (gebakken fijne aarde) en
134.
met zink en gietijzer ornamenten tot in het oneindige worden afgegoten. Hetzelfde
gold voor kunstsubstanties als gutta percha, papier-maché en cartonpierre, die in
de jaren zestig en zeventig veelvuldig gebruikt moeten zijn. Dergelijke materialen
135.
konden geschilderd, gevernist en verguld worden in een hout-imitatie.

De bouwproduktenmarkt
De jaargangen van het Vademecum der Bouwvakken tussen 1885 en 1895 geven
een aardig inzicht in de diversiteit van nieuwe vindingen op het gebied van
bouwmaterialen en -produkten. De lezers van dit blad (architecten, ingenieurs,
aannemers, ‘patroons’, handelaren, agenten) werden op de hoogte gehouden van
alle mogelijke nieuwe vindingen en produkten, rijp en groen door elkaar: hydraulische
liften, Servisch marmer, metaalverf, boormachines, patent ‘fibrous slab’ (voorbewerkte
houtpanelen), rolluiken en jalouzieën, dommekrachten, papierstuc, elektrische
schellen, linoleum, slakkensteen, het ‘cementijzer’ van Monier, xylolith (steenhout),
patent schroeftakels van Lüders, middelen om wit marmer te kleuren, Boyle's
136.
luchtpompventilator enzovoorts.
Hoe bereikten al deze innovaties de bouwwereld? Allereerst dus door de
bouwkundige tijdschriften. De Bouwkundige Bijdragen hadden, zoals haar redacteur
I. Warnsinck in de inleiding van het eerste nummer schreef, als één van de
belangrijkste oogmerken het informeren van haar lezers over ‘nieuwe vindingen en
ontdekkingen’. In 1860 werden op de jaarvergadering van de Maatschappij onder
meer het zink van Schütz, de holle stenen van Cremer & Comp. uit Bolsward en
een nieuw creosoteermiddel van P.C. Claassen uit Amsterdam besproken.
Vaak waren fabrikanten bij deze vergaderingen aanwezig; velen waren trouwens
lid van de Maatschappij. Over het algemeen werden produkten van de binnenlandse
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nijverheid door de Maatschappij welwillend bejegend. Men beëindigde de discussie
dan met een plechtig uitgesproken, gematigd positieve uitspraak over het produkt,
wat als een soort getuigschrift kon gelden. Maar er moest wel enige ervaring mee
zijn opgedaan. Een fabrikant van verfwaren die zijn Koninklijk geoctrooieerde ‘verwen’
(ijzer-, hout- en loodverf) door de Maatschappij wilde laten aanprijzen, kreeg nul op
het request, ‘want de ondervinding heeft ons nog niet geleerd in hoeverre zij
137.
beantwoorden aan het doel, waartoe zij vervaardigd zijn’.
Niet iedere fabrikant kon uiteraard een uitspraak van de Maatschappij afwachten.
Zo gaf een Haagse fabrikant van ‘kunstlood’ een circulaire uit, waarin hij zijn produkt
‘oneindig betere hoedanigheden’ toedichtte dan het eerder door de Maatschappij
aanbevolen Franse hennepvilt. (Beide dienden voor dakbedekkingen.) Waarschijnlijk
een sterk staaltje Haagse bluf, want al spoedig meldde de redactie van de
Bouwkundige Bijdragen dat het kunstlood op de gevangenis van Assen vlam had
138.
gevat zodra er in het gebouw gestookt werd. Fabrikanten stuurden circulaires,
modelbladen en prijscouranten rond. Bekende architecten, ingenieurs en aannemers
werd geregeld gevraagd attesten af te geven voor nieuwe produkten die zij al bij
één van hun bouwwerken gebruikt hadden. Deze werden vervolgens door de
fabrikant in bouwkundige tijdschriften gepubliceerd.
Typerend is de wijze waarop E. Gompertz, depothouder van het nieuwe Engelse
portlandcement, met bestelkantoren in Amsterdam en Rotterdam, rond 1850 de
markt bewerkte. Hij had de Bossche architect J.A. van Veggel gevraagd een kort
verslag te leveren van de werken waar hij portlandcement gebruikt had. Van Veggel
noemde in de Bouwkundi-
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Een advertentie van de Haarlemse bouwmaterialenhandelaar Theod.
Ferd. Bierhorst uit De Opmerker van 1886. Bierhorst leverde behalve asfalt- en parketvloeren
onder meer ook liften, waterleidingsystemen, ‘gekloofde plafonneerlatten’, Zweeds graniet
en diverse natuursteenvariëteiten.

ge Bijdragen een groot aantal kerken, herenhuizen en gestichten in Brabant waar
bij gevelbepleisteringen, riolen, reservoirs, putten en verder lijstwerk, bladwerken,
139.
pinakels en waterspuwers met portlandcement gewerkt was. De Amsterdamse
bouwmaterialenhandelaar Ferd. Engers voegde in de jaren negentig bij een circulaire
van de Utrechtse hydrozandsteen een foto van een kapitale villa in Keulen, waar
140.
deze steen in grote hoeveelheden verwerkt was. Deze tamelijk obscure vinding
van een Australische ingenieur werd uiteraard als de steen der wijzen gepresenteerd.
Behalve met prijscouranten, circulaires en attesten vestigden fabrikanten, agenten
en handelaren de aandacht op hun produkten door middel van marketingtechnieken
die nu overbekend zijn, maar die in de negentiende eeuw voor het eerst systematisch
werden toegepast, zoals het wekelijks adverteren in bouwkundige tijdschriften en
het toezenden van Nieuwjaarskalenders.
Maar het belangrijkste middel om het produkt onder de aandacht te brengen
waren in de negentiende eeuw waarschijnlijk de nijverheidstentoonstellingen. De
Tentoonstelling van Bouwmaterialen, in 1853 gehouden in Amsterdam en
georganiseerd door de Vereeniging voor Volksvlijt, was één van de eerste
gespecialiseerde tentoonstellingen op dit gebied. Met veel nieuwe produkten uit de
baksteen-, tegel-, terracotta- en pannenindustrie werd hier door architecten voor
het eerst kennis gemaakt. Ook de fabrikanten van zink en andere metalen, glas,
‘kunstmassa's’, asfalt en behangsel- en verfstoffen waren aanwezig. A.N. Godefroy
signaleerde in de Bouwkundige Bijdragen een relatieve onbekendheid bij architecten
141.
en werkbazen met de voortbrengselen van de ‘bouwkundige industrie’. In de jaren
tachtig was dat al veel minder het geval. Inmiddels hadden heel wat tentoonstellingen
142.
van bouwmaterialen plaatsgevonden. In het verenigingsgebouw van de
Maatschappij in Amsterdam was bovendien een permanente tentoonstelling van
bouwmaterialen ingericht, die in het Bouwkundige Weekblad regelmatig besproken
werd.

Proefstations en materiaalproeven
Nieuwe materialen konden vergezeld gaan van nog zoveel certificaten, attesten,
op tentoonstellingen verworven bekroningen en diploma's, zij stelden architecten,
ingenieurs en aannemers voor een wezenlijk probleem: hoe te bepalen of een nieuw
materiaal enigszins deugdelijk was? In 1894 richtten de Amsterdamse steenhouwers
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zich met een adres tot de gemeente waarin zij hun verontwaardiging uitspraken
over het gebruik van hydrozandsteen voor binnenwerk aan het Museum-Suasso,
het latere Stedelijk Museum. Eén van hun argumenten was dat het bij deze
143.
kunstzandsteen om een ‘rommelzooi’ ging, wat samengekit puin en specie. Het
nieuwe materiaal werd echter getest in een proefstation voor bouwmaterialen,
waardoor dit argument door de architect en de aannemer - op wiens initiatief het
materiaal gebruikt werd - ontkracht werd. Proefstations verschenen in de negentiende
eeuw echter betrekkelijk laat op het toneel, in Nederland pas in de jaren tachtig. Dat
wil niet zeggen dat onderzoek naar bouwmaterialen pas met deze proefstations op
gang kwam. Aan het eind van de achttiende en in de eerste helft van de negentiende
eeuw gingen militaire en civiele ingenieurs zich met praktijkgericht onderzoek bezig
houden, eerst in Frankrijk (Vicat, Treussart, Navier), later ook in Nederland. Er
kwamen gestandaardiseerde materiaalproeven, zoals de zogenaamde naaldproef
van Vicat, waarmee de sterkte van verharde mortels getest kon worden. Storm van
's Gravesande beeldde in zijn bouwkundig leerboek enkele zeer eenvoudige
144.
proeftoestellen af.
De belangrijkste impuls tot (chemisch en mechanisch) materiaalonderzoek ging
in Nederland vóór 1860 uit van de opkomst van nieuwe bindmiddelen, zoals het
Amsterdams kunstcement, het zogenaamde ‘Santorinotras’, het Roman cement,
145.
het portlandcement en het Pichacement. Deze nieuwe produkten moesten immers
bewijzen dat zij even snel verhardden en even sterk waren als de traditionele mortels,
146.
zoals tras, steen- en schelpkalk.
In de jaren tachtig begon in de bouwwereld de roep om een proefstation voor
bouwmaterialen te klinken. Bij het toenemende gebruik van ijzerconstruc-

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

221
ties bijvoorbeeld wilde men informatie over de veilig toe te laten spanningen in het
materiaal. In 1886 verklaarde een door de Nederlandsche Maatschappij ter
Bevordering van Nijverheid in het leven geroepen commissie zich vóór een door de
staat te stichten proefstation, naar analogie van het proefstation voor de landbouw
in Wageningen. Haar oproep werd ondersteund door het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs, de Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, de Maatschappij tot
Bevordering der Bouwkunst, het Genootschap Architectura et Amicitia, de
Aannemers-sociëteit ‘De Vereeniging’ en enkele fabrikantenorganisaties.
De commissie wees er in haar circulaire op dat een proefstation in dubbel opzicht
zijn nut zou bewijzen. Allereerst zou men aan de hand van cijfermateriaal scherp
geformuleerde eisen kunnen stellen waaraan de materialen dienden te voldoen.
Men was dan niet meer afhankelijk van het altijd subjectieve oordeel van de opzichter.
De aannemer op zijn beurt was gevrijwaard van allerlei overdreven hoge eisen. In
de tweede plaats kon ook de fabrikant zijn nieuwe produkt laten onderzoeken en
bewijzen dat het niet onderdeed voor de buitenlandse produkten. Dit zou de schroom
wegnemen bij aannemers om onbekende binnenlandse fabrikaten te gebruiken. De
commissie koos voor een van rijkswege opgezet proefstation, met als standplaats
147.
Delft, ‘in een georganiseerd verband (...) met de Polytechnische School’. Een
particulier proefstation zou volgens haar niet de investeringen kunnen opbrengen
die nodig waren om grote proefstukken van ijzer en staal te bewerken en te testen.
In het buitenland bestonden reeds proefstations. In Berlijn ressorteerde het
Koninklijk proefstation van bouwmaterialen - waarvan ook door Nederlandse
fabrikanten gebruik werd gemaakt - onder een aantal departementen; in Zürich,
Wenen, München, Praag en Stuttgart waren proefstations verbonden aan
polytechnische scholen; Belgische en Franse proefstations werden door
spoorwegdirecties beheerd. Veel van deze stations waren voorzien van moderne
testmachines, zoals de Werdersche universele proefmachine, ‘voor trekking,
148.
drukking, buiging en wringing’. Engeland daarentegen kende vanaf de jaren zestig
een particulier proefstation, de Kirkcaldy Testing Works in Southwark bij Londen,
149.
dat al in de jaren zeventig zoiets als een nationaal instituut was. De universele
testbank van Kirkcaldy kon lasten tot 500.000 kg dragen.
Een proefstation zoals bedoeld door bovengenoemde commissie is er in Nederland
niet gekomen. Aan de Polytechnische School bestond sinds 1882 de leerstoel
‘Kennis der Bouwstoffen’. Hier werden door prof. J.A. van der Kloes ook proeven
genomen op mortels, metselstenen en houtverduurzamingsmiddelen. Maar zijn
afdeling kreeg tot de

Niet alleen het grove timmerwerk, ook het fijnere werk werd vanaf de jaren zeventig steeds
meer door timmerfabrieken geleverd. De Haagse fabriek van Van Malsen mntte onder meer
uit door luxe kamerbetimmeringen, labrizeringen en porte brisée-deuren, in alle mogelijke
stijlen en met toepassing van carton pierre (een houtimitatie van gestampt bordpapier) voor
de decoratieve details.
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eeuwwisseling zeer weinig faciliteiten. In 1890 werd op aandrang van een aantal
architecten het particuliere proefstation van Koning & Bienfait opgericht. De eerste
151.
was scheikundig -, de tweede werktuigbouwkundig ingenieur. Hun inrichting was
opgezet voor chemisch en mechanisch onderzoek van alle materialen, uitgezonderd
hout en ijzer. Zij werkten conform de voorschriften zoals opgesteld tijdens de
conferentie voor proefstations in Dresden in 1886.
Een proefstation kon worden ingeschakeld bij meningsverschillen of bij het testen
van nieuwe materialen. Maar de normale gang van zaken was dat materialen werden
uitgetest in de fabriek of op het werk. Bij grote ijzerconstructies werd, op kosten van
de aannemer of leverancier, het ijzer niet alleen getest op blaasjes en schilfers en
dergelijke, maar werden er ook wanne en koude proeven met gebruiksstukken
152.
genomen, zoals buigings-, breuk- en ponsproeven. Dergelijke proeven werden
voor de kapconstructies onder meer voorgeschreven in de bestekken van het
153.
Concertgebouw en de Stadsschouwburg, beide in Amsterdam. In beide gevallen
werd één der spanten aan een proefbelasting onderworpen.

De houding van ontwerpers tegenover nieuwe materialen
Wij hebben hierboven al een aantal malen kunnen zien hoe nieuwe materialen
toepassing vonden in de gebouwensector. Die toepassingen vonden echter niet
zonder de nodige reserves en discussies plaats. Begrijpelijk, want er werd aan
eeuwenoude ambachtelijke en esthetische opvattingen getornd.
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Welke houding namen nu de ontwerpers aan tegenover nieuwe materialen en
technieken?
Dat is echter wel het type vraagstelling dat zich het minst leent voor eenduidige
antwoorden. Dat komt voor een deel omdat we het begrip ‘technische innovaties’
niet verengd hebben tot nieuwe materialen, maar ook de mechanisatie daarbij
inbegrepen hebben. En onder de noemer ‘mechanisatie’ vallen weer allerlei
uiteenlopende processen, waartegenover ontwerpers evenmin een eenvoudig te
duiden houding aannamen.
Tegen grotere glasruiten zullen weinigen bezwaar hebben gemaakt, zeker niet
wanneer opdrachtgevers, zoals winkeliers, daarom vroegen. De machinale
154.
houtbewerking ontmoette, buiten het direct betrokken ambacht , waarschijnlijk
evenmin veel bezwaar, mede omdat zij technisch tot zeer veel in staat was. De
machine verving het meest geestdodende gedeelte van het werk en liet daarnaast
nog voldoende werk voor de timmerman over. ‘Wanneer wij onze jeugd ons voor
de geest terugroepen’ schreef de timmermanszoon en architect J. de Haan in 1891,
‘toen het dikwerf gebeurde dat wij dag aan dag den sloopnagel moesten trekken
om messing en groef aan het hout te brengen, zelfs zoo dat de hand, aanvankelijk
vuurrood geschrijnd, eindelijk een meer vereelte oppervlakte verkreeg, dan is het
een dankzegging waard dat zulke geestdodende arbeid, die soms weken achtereen
155.
aanhield, door de machine is overgenomen’. Behalve tegen deze machinaal
geploegde vloerdelen werden ook machinaal vervaardigde deuren, profielen en
lambrizeringen uit de timmerfabrieken positief bejegend. Van Malsens produkten
werden als voorbeelden van goede kunstnijverheid gezien - en ‘kunstnijverheid’
was na 1870 het toverwoord om kunst en industrie met elkaar te verbinden.
In de versnelde invoering van de machinale baksteenfabricage hebben architecten
een stimulerende rol gespeeld. De herwaardering van de baksteen, de enige
belangrijke bouwstof van eigen bodem, was één van de belangrijkste thema's in de
architectuur van na 1850. Zij werd gepropageerd door de toonaangevende
architecten van de Maatschappij, en onafhankelijk daarvan, door de grote
kerkenbouwer P.J.H. Cuypers. In de jaren zeventig ontstond er kritiek op de
produkten van de Nederlandse baksteenfabrikanten, met name op de Waalsteen.
I. Gosschalk schreef al in de jaren zestig expliciet machinale Friese baksteen of
156.
Duitse semi-machinale en later geheel machinale baksteen voor. De Duitse
baksteen was hardgebakken, helderrood van kleur, glad van oppervlak (waardoor
hij minder vuil opnam), kantig en scherp van vorm en door zijn grotere formaat
leverde hij een besparing van 10% aan arbeidsloon en metselspecie op. ‘Wanneer’,
zei Gosschalk in de Maatschappij, ‘de steenbakkers den tijd, verspild met het
bezoeken van architekten, het schrijven van adressen en verzenden van
prijscouranten, besteed hadden aan te trachten verbeteringen in het fabriekaat te
157.
brengen, dan zouden zij meer nut gesticht hebben’.
De grote populariteit van de Duitse baksteen in de jaren tachtig - waarvoor
158.
Gosschalk in de bouwwereld verantwoordelijk werd gesteld - had vooral te maken
met de heersende smaak. Hierboven is al de Hollandse neorenaissance genoemd,
die teruggreep op de vroege zeventiende eeuw met zijn gevels van rode baksteen
en witte of gele zandsteen. De Nederlandse baksteenfabrikanten pasten zich echter
snel aan. Zo experimenteerde Fr. van dc Loo, één van de leidende Gelderse
baksteenfabrikanten, met een ‘nageperste Waalsteen’, een gezande steen die
dezelfde hardheid bezat als de Duitse steen.
In de jaren negentig werd de Duitse steen al weer teruggedrongen door de
inmiddels sterk verbeterde Nederlandse strengpersstenen; die van de Groningse
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bakkerijen bijvoorbeeld waren nauwelijks te onderscheiden van de Duitse stenen.
De concurrentie van de Duitse baksteen was weliswaar statistisch gezien te
verwaarlozen geweest - de Duitse stenen maakten slechts een klein deel van de
totale steenproduktie uit - , zij bracht een grote commotie onder de steenfabrikanten
teweeg en leidde in 1884 tot de oprichting van de Nederlandsche Vereeniging van
159.
Steenfabrikanten.
Stonden de ontwerpers doorgaans vrij positief tegenover mechanisatieprocessen,
de industriële ornamentenfabricage bracht in de bouwwereld een scheiding der
geesten teweeg. Veel meester-timmerlieden en aannemers hadden in de jaren
zestig en zeventig een bloeiende praktijk als ‘architect’ opgebouwd, met
gevelontwerpen waarvan de versieringen grotendeels uit de fabrieken en magazijnen
bijeengeraapt waren. Overgeschilderde zinken, gietijzeren en cementen ornamenten
- de meeste in een behaaglijk achttiende-eeuws stijlenrepertoire - werden hierboven
al enkele malen vermeld. Een aantal architecten, Cuypers voorop, verzette zich
hevig tegen deze ontmaterialisering van de architectuur. Cuypers' hervormingen ‘Materialgerechtheit’ en de vorm als zuivere uiting van de constructie - zijn weliswaar
van grote invloed geweest, maar beperkten zich tot de representatieve of ‘schone’
bouwkunst.
Voor de minder rijke architectuur waren architecten aangewezen op
surrogaatmaterialen. Zij vonden een uitweg uit dit dilemma door, wanneer zij
noodgedwongen gebruik maakten van surrogaten, zelf hun ontwerpen aan de
fabrieken en gieterijen te leveren. Dit werd voortaan een belangrijk onderscheid
tussen een aannemer-architect en een professionele architect: de eerste zocht zijn
ornamenten bij elkaar in de catalogi, de tweede tekende ze zelf. Dit kon soms leiden
tot merkwaardige spanningen
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tussen kunstenaarschap en industriële commercie.
Zo kwam A.N. Godefroy tot zijn verbazing verschillende door hem ‘geordonneerde’
160.
kapitelen tegen bij bouwwerken waar hij geen enkele bemoeienis mee had gehad.
De fabrikant kreeg een artistiek verantwoorde tekening, liet de modelkosten door
de besteller betalen en goot daarna de modellen naar believen af. Het was een
praktijk waartegen weinig viel te doen; een architect kon geen rechten op zijn
ontwerpen laten gelden.
Uit het bovenstaande blijkt dat in de bouwkunst baksteen en natuursteen in de
negentiende eeuw de norm waren en bleven, zeker na het optreden van Cuypers
èn na de invoering van de machinale baksteen en van verschillende
natuursteensoorten. Nieuwe materialen werden aan die norm aangepast. Dat gold
niet alleen voor gietijzeren ornamenten, het gold ook voor gehele ijzerconstructies.
IJzer werd in de negentiende eeuw gezien als een constructief hulpmiddel, vrijwel
nooit, althans niet vóór de Art Nouveau van rond de eeuwwisseling, als
expressiemiddel. Vaak werden ijzeren kappen aan het oog onttrokken of werden
balken, bijvoorbeeld in troggewelven, overgeschilderd.
Dat neemt niet weg dat in veel openbare gebouwen het ijzer wel degelijk getoond
werd: bijvoorbeeld bij de ijzeren krachtbalken in de hal van het Centraal Station
(waar Cuypers ook de klinknagels liet zien), in verschillende bibliotheken en
archiefgebouwen, op de binnenplaats van de Beurs van Rotterdam, in de wachtkamer
van het Nederlands-Israëlitisch Ziekenhuis in Amsterdam, in wintertuinen en
passages en bij enkele kerken, met gietijzeren kolommen of torenspitsen. Maar
ijzerconstructies waren altijd ondergeschikt aan de steenbouw. Er zijn twee
belangrijke uitzonderingen: Roses gebouw van de Hoge Raad in Den Haag en
Outshoorns Paleis voor Volksvlijt.
Het Paleis voor Volksvlijt was echter een grensgeval tussen utiliteitsbouw en
‘schone’ bouwkunst. Het had als tentoonstellingsgebouw immers het karakter van
een tijdelijk en demontabel gebouw. In de zuivere utiliteitsbouw, zoals bij treinhallen,
vuurtorens, fabrieksgebouwen, vishallen, cavaleriestallen en dergelijke, drong het
ijzer veel verder door dan in de schone bouwkunst of was het zelfs het enige
constructiemateriaal. Aan deze gebouwen werden weinig of geen
representativiteitseisen gesteld. In het geval van treinhallen ging het om zuiver
ingenieurswerk; de ontvangstgebouwen werden na 1875, althans bij de grote stations,
door architecten ontworpen. Stations zijn in hun geheel illustratief voor de houding
van de negentiende eeuw ten aanzien van het ijzer: het voorgebouw was de
representatieve steenbouw, die associatieve betekenissen opriep, daarachter ging
de zuiver utilitaire, blote ijzerconstructie schuil.

Installatietechnieken
In de geschiedenis van het comfort, de hygiëne en de technische voorzieningen
neemt de negentiende eeuw een belangrijke plaats in. Op deze gebieden vinden
tal van technische innovaties plaats; innovaties overigens die zich afspelen in de
periferie van het gebouw, tussen de wanden, op zolder en in het souterrain. Voor
een deel is dat bij deze ‘installatietechnieken’ - zoals we ze verder voor het gemak
zullen noemen - altijd al het geval geweest, ook nu vaak nog. Maar zeker in de
negentiende eeuw worden deze technieken en innovaties zorgvuldig weggestopt
achter de architectonische, historiserende vorm. Daar waar de technische
voorzieningen wel zichtbaar worden, zoals bij haardkachels, radiatoren en later ook
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bij de liften, worden zij overladen met historiserende ornamenten, of worden zij deel
van de interieurcompositie.
Nieuwe installatietechnieken, zoals centrale verwarming, mechanische ventilatie,
gasverlichting, elektriciteit, brandpreventiemiddelen, waterleidingen, badinrichtingen,
waterclosets en liften vonden in de loop van de negentiende eeuw ingang in openbare
gebouwen en fabrieken. In de woningbouw waren zaken als centrale verwarming
en elektriciteit aan het eind van de eeuw alleen te vinden in de duurdere woningen.
Verreweg de meeste huizen werden 's avonds nog verlicht met stearinekaarsen,
petroleum- en olielampen en werden verwarmd met vulkachels of fornuizen. Nieuwe
snufjes op installatiegebied werden doorgaans het eerst toegepast in fabrieken,
ziekenhuizen, scholen en hotels, uit oogpunt van grotere efficiëntie, hygiëne of
comfort. Hotels adverteerden uiteraard volop met hun technische voorzieningen,
161.
zoals ‘stijgwerktuigen’ (liften), ‘caloriferes’ (centrale verwarming) en brandkranen.
Tot de interessantste ontwikkelingen behoren de luchtverversing en verwarming en
de opkomst van de lift. Allereerst de ventilatie. De negentiende eeuw had een bijna
obsessieve angst voor bedorven lucht, dat wil zeggen lucht met een te hoog
koolzuurgehalte. Lucht werd, meer nog aanvankelijk dan drinkwater, gezien als
overbrenger van ziektes en dodelijke epidemieën, terwijl door de urbanisatie juist
meer mensen met elkaar in contact kwamen dan ooit. Zuivere lucht in woningen en
openbare gebouwen, met name ziekenhuizen en scholen, was één van de
voornaamste thema's van de hygiënisten. Bij de filantropische arbeiderswoningbouw
was de ‘doorspuibaarheid’ (ventilatie van voor- naar achterkant) doorgaans een
vast gegeven.
In Nederlandse architectuurtijdschriften werd regelmatig verwezen naar de
wetenschappelijke publikaties op het gebied van luchtverversing van onder

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

224

Hydraulische liften waren de eerste liften waarmee het grote publiek kennismaakte. Zij waren
sneller en voor grotere hoogten geschikt dan de oudere stoomliften. De hydraulische lift van
de Otis Elevator Company, in Nederland vertegenwoordigd door Fred. Stieltjes & Co., had
een vanginstallatie die bij breuk van de kabel(s) de liftkooi tot stilstand bracht

andere Max von Pettenkofer en van een tijdschrift als het Monatschrift für Exakte
162.
Forschung auf dem Gebiete der Sanitätspolizei. Voor openbare gebouwen werd
de instroom van het ideale aantal kubieke ellen zuivere lucht per uur vastgesteld,
bijvoorbeeld voor scholen, kazernes en fabrieken 10-20 en voor ziekenhuizen 30-50
163.
(in tijden van epidemieën 60-100). Lange tijd werd de luchtverversing gekoppeld
aan het centrale verwarmingssystemen, waarbij door het principe van
luchtverdunning, veroorzaakt door de verwarming van de lucht, de luchtcirculatie
tot stand kwam. Dit systeem werd al aanzienlijk verbeterd door het indrijven van
een constante stroom lucht met behulp van een centrifugale stoomventilator. Deze
vinding maakte de weg vrij voor een scheiding tussen het verwarmings- en het
ventilatiesysteem. Luchtstromen werden hiermee regelbaar voor bijvoorbeeld
afzonderlijke zalen van ziekenhuizen.
De drie in de negentiende eeuw gangbare systemen van centrale verwarming waren:
verwarming met hete lucht, stoom en water. Bij al deze systemen stond meestal in
het souterrain een hetzij gietijzeren, hetzij met vuurvaste stenen gemetselde
warmtebron (calorifère), die de hete lucht, de stoom of het water door een stelsel
van kanalen of buizen naar de te verwarmen vertrekken in het gebouw leidde. De
hal van het Amstelhotel (1867) werd verwarmd met heteluchtverwarming. De meeste
Amsterdamse hotels hadden aan het eind van de eeuw centrale stoomverwarming,
die de warmte veel hoger en verder kon leiden dan heteluchtverwarming. Bij
verwarming met water onderscheidde men warmwater - (of lagedruk) verwarming
en heetwater - (of hogedruk) verwarming. Dit laatste, het in de jaren dertig
gepatenteerde systeem-Perkins, verruimde de mogelijkheden van centrale
o

verwarming nog verder. Het water kon hiermee tot 150 à 200 C. verhit worden,
waardoor de warmte tot 200 meter van de warmtebron geleid en met behulp van
radiatoren in de verschillende lokalen afgegeven kon worden. Een voordeel van het
systeem-Perkins was bovendien dat het water door dunne ijzeren pijpen ging,
waardoor het, in tegenstelling tot bijvoorbeeld warmwaterverwarming, in bestaande
gebouwen aangelegd kon worden. In 1862, zo meldden de Bouwkundige Bijdragen,
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werd hogedrukverwarming al in verschillende gebouwen in Den Haag toegepast,
164.
waaronder enkele rijksgebouwen van de architect Rose.
Liften zijn, ook in Nederland, ouder dan de meeste mensen denken. Wij zullen hierna
nog zien dat niet alleen een goederenlift, maar ook een (waarschijnlijk ijzeren)
ziekenlift al voorkwamen in het Rotterdamse Coolsingelziekenhuis, ontworpen in
1840. Deze liften werden aangedreven door stoomkracht. In die tijd waren mogelijk
ook enkele fabrieken al van goederenliften voorzien. De voornaamste doorbraak in
de lifttechnologie moest echter nog komen. Dat was niet zozeer de op zichzelf vrij
simpele hijsmechaniek - die al veel eerder was toegepast, bijvoorbeeld bij de
tafeltje-dekje-machinerieën in adellijke paleizen - als wel de uitvinding van de
automatische rem door de Amerikaan Elisha Otis, de latere liftfabrikant die als de
eigenlijke grondlegger van het lifttijdperk geldt.
Otis demonstreerde zijn vinding tijdens de Wereldtentoonstelling van 1853 in New
York, waarbij hij zelf op een liftplatform stond en door een medewerker de kabels
liet doorsnijden. Hierbij trad ogenblikkelijk het veiligheidsmechanisme in werking,
165.
een vanginstallatie die de liftkooi tot stilstand bracht. Otis' uitvinding vormde vooral
een psychologische doorbraak, die de angst voor kabelbreuk wegnam en die ook
het startsein betekende voor de hoogbouw in Amerika. De eerste toepassing vond
plaats in 1857 in een vier verdiepingen hoog kantoorgebouw in New York. In Europa
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bleef het gebruik van de personenlift voornamelijk beperkt tot ziekenhuizen, hotels,
warenhuizen en dergelijke.
Een andere belangrijke stap in de lifttechnologie was de uitvinding van de
hydraulische lift door de Fransman Léon Edoux, die getoond werd op de Parijse
Wereldtentoonstelling van 1867. Hierbij werden de liftkabels opgetrokken of
neergelaten door een zuiger in een cilinder met waterdruk. De cilinder werd geplaatst
in de liftschacht, ondergronds of bovengronds. Aandrijving door waterdruk verving
in korte tijd de stoomaandrijving. In Nederland werden in de jaren tachtig in
verschillende gebouwen hydraulische liften geïnstalleerd, onder meer in het Doelen
166.
Hotel en Hotel du Passage, beide in Amsterdam. Laatstgenoemde werd geleverd
en geïnstalleerd door de fa. Fred Stieltjes & Co., agent van de ‘American Elevator
Company’. De eerste elektrische liften verschenen in ons land even na de
eeuwwisseling.
Op het gebied van sanitair en badinrichting werden in de tweede helft van de
negentiende eeuw grote vorderingen gemaakt. Ook hier oefenden de
gezondheidsleer en de indruk die een serie ernstige epidemieën omstreeks het
midden van de eeuw maakte, grote invloed uit. De aanleg van de waterleiding - de
eerste in Amsterdam in 1854 - maakte het gebruik van stromend water op alle
verdiepingen mogelijk. Het watercloset was grotendeels een achttiende-eeuwse
vinding. De eind achttiendeeeuwse ventiel-closets, zoals die van dc uitvindcr Joseph
Bramah, compleet met waterspoeling vanuit een hoge waterbak, een stankafsluiter
(een syphon) en een afvoer, leken in veel opzichten al op de moderne w.c. Ze waren
voorlopig echter alleen te betalen door de gegoede burgerij.
Vereenvoudigde, fabrieksmatig geproduceerde versies, zoals de zogenaamde
Hopper-w.c.'s, verschenen omstreeks het midden van de eeuw in scholen,
gevangenissen, kazernes en ziekenhuizen. Het stadsziekenhuis van Purmerend,
in 1844-1846 gebouwd door de technisch vooruitstrevende stadsarchitect W.A.
Scholten, was voorzien van waterclosets, waarvoor de wateraanvoer van de
167.
reservoirs op de zolder kwam. In dit ziekenhuis waren overigens ook fonteintjes
op de ziekenzalen te vinden. Vaste wastafels en kuipbaden (soms rijk versierd in
historiserende vormen), douches en badkamers vonden in de tweede helft van de
eeuw ingang in hotels, ziekenhuizen en de duurdere villa's en herenhuizen. In de
nieuwe arbeidersbuurten in de grote steden werden speciale badhuizen gebouwd.
In het laatste kwart van de eeuw vestigden zich gespecialiseerde technische
installatiebedrijven; wij wezen al op de ‘sanitary engineer’ Van Heemstede

Een bouwplaats aan de Cruquiusweg in Amsterdam.
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Obelt. Een concurrent was de Amsterdamse ingenieur J. van Hoorn Szn.,
vertegenwoordiger van de Duitse fa. Rietschel & Henneberg. Hij verzorgde volgens
een advertentie in De Opmerker de begroting en aanleg van alle systemen van
centrale verwarming en ventilatie-inrichtingen, keukens en wasinrichtingen,
168.
drooginrichtingen voor abattoirs enz.

Mechanisatie op de bouwplaats
De negentiende-eeuwse bouwplaats was een verzamelplaats van talloze oude en
nieuwe bouwprodukten, materialen en constructies. Al deze elementen werden daar
aangevoerd, geassembleerd en verwerkt. Uiteraard veranderde daarmee in de
tweede helft van de negentiende eeuw ook het karakter van de bouwplaats. In de
nieuwbouw werden vrijwel geen materialen of produkten meer op de bouwplaats
zelf vervaardigd; alles werd in standaardmaten of op bestelling aangeleverd. Maar
in hoeverre werd het eigenlijke produktieproces op de bouwplaats gemoderniseerd?
Was er sprake van mechanisering, rationalisatie, tempoversnelling? De
negentiendeeeuwse bouwkundige tijdschriften hebben hierover in het algemeen
betrekkelijk weinig te melden; ook hier ligt een terrein van onderzoek braak. Toch
zijn enkele algemene opmerkingen wel te maken.
Zo valt onmiddellijk op dat in de traditionele bouwambachten zoals die op de
bouwplaats zelf werden uitgevoerd, weinig innovaties plaatsvonden.

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

226

De ‘Bommelaar’, een Nasmyth-stoomhei die in Nederland vooral bij de bouw van grote
spoorwegbruggen gebruikt werd. Zuiger, zuigerstang en heiblok waren doorgaans uit één
stuk gegoten. Op de heipaal werd een ijzeren ring gemonteerd, waarop het voetstuk van de
stoomhei geplaatst werd.
Houtgravure.

Eén van die weinige innovaties gold een onderdeel van het ambacht van de
metselaar, namelijk het ‘bouwen’ van de kalk. Omstreeks 1875 moet de bereiding
van metselspecie door middel van mortelmolens met de hand of door een locomobiel
aangedreven al tamelijk ingeburgerd zijn geweest. Door molens bereide kalk was
in de regel taaier en samenhangender dan die welke, zoals voorheen, uit de hand
169.
werd ‘beslagen’.
Eén onderdeel van het bouwproces werd vanaf de jaren zestig ingrijpend
gemechaniseerd: het heiwerk. Hier zien we de oude trekhei vervangen worden door
de stoomhei, of aangedreven worden door een stoomlocomobiel met lier. De grote
hoeveelheid werkvolk die bij de Hollandse trekhei traditioneel nodig was, zo'n twintig
tot vijftig man, werd al in de eerste helft van de negentiende eeuw gevoeld als een
zware post in de begroting voor de aanbesteding. Reden waarom men op zoek ging
naar een meer economisch werkende heimachine. Een dergelijk apparaat, door
één man (bij aflossing) aan een aandrijfwiel voortbewogen, werd in 1838 gebruikt
bij de bouw van de door de Engelse architect J.P. Hitchcock ontworpen sociëteit
‘De Vriendschap’ aan de Dam in Amsterdam. Hierbij werd waarschijnlijk het heiblok
door een vertikaal lopende kettingreep-zonder-eind tot boven in de geleider
meegenomen, waarbij dan automatisch een hefboom met een klink in werking trad
170.
die het bovenwiel terugtrok en het heiblok deed vallen. In grote lijnen was dit het
principe van de ‘kunsthei’ met vrij vallend heiblok, ook wel klinkhei of Engelse hei
genoemd, die men naast de conventionele trekhei ging gebruiken.
Met de uitvinding van de stoomhamer van Nasmyth (1842) was de weg vrij voor
de toepassing van stoomkracht bij het heien. In Nederland gebeurde dit aanvankelijk
vooral bij de aanleg van de Staatsspoorwegen. Onder meer bij de bouw van de
spoorbruggen bij Culemborg (1868) en Zaltbommel (1869) gebruikte men de direct
171.
werkende stoomhei van Nasmyth. Behalve voor een besparing van arbeidskosten
zorgde de stoomhei ook voor een aanzienlijk grotere snelheid bij de uitvoering van
het werk. Het heiblok viel van een geringere hoogte en was bovendien zwaarder.
Bij de ‘Bommelaar’, de Nasmyth-hei die voor het eerst gebruikt werd bij de bouw
van de Waalbrug bij Zaltbommel, was het gewicht 1060 kilo. Met 60 tot 65 slagen
per minuut verrichtte hij viermaal zoveel werk als een gewone trekhei. De
aanschafkosten waren zo'n ƒ.10.000,-. Een verbeterde versie was de stoomhei van
Morrison, waarbij de stoom zowel onder als boven de zuiger kon werken. Deze kon
172.
dan ook 166 slagen per minuut maken.
Eén van de eerste gebouwen waarbij met stoom geheid werd, was de
Amsterdamse stoombierbrouwerij van Heineken, gebouwd door architect I. Gosschalk
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en aannemer G.H. Kuiper (1866). De hei was vermoedelijk een Engelse
stoomklinkhei, door Gosschalk eerder bij de brug bij Culemborg gezien. Dit was een
verrijdbare stelling, waarop een klinkhei, ongeveer zoals boven omschreven, en
een locomobielketel waren gemonteerd. ‘Maar die hei was te omslachtig: vooral het
verstellen duurde te lang. Wij kwamen toen op het denkbeeld of ook de locomobile
(toen nog een vrij onhandig ding) met de Hollandsche driepoot te gebruiken zoude
173.
zijn’ , zo schreef Gosschalk later. Het trektouw liep nog voorzichtigheidshalve over
een voetblok. In latere jaren liet men dit achterwege en werd de reep direct over de
bovenkatrol door de lier van de locomobiel opgetrokken. Op tal van foto's van
laat-negentiende-eeuwse bouwplaatsen zien we Hollandse of Engelse heistellingen
met een eenvoudige losse heikar (stoomlocomobiel met lier). Dit systeem was in
het gebruik flexibeler dan de vrij logge stoomheiinstallaties, zoals de Nasmyth-, de
Morrison- en de stoomklinkhei. Stoomheien waren vooral op grote bouwplaatsen
174.
in gebruik, onder meer bij het Centraal Station in Amsterdam. In de weg- en
waterbouw werden in de jaren zestig en zeventig al wel op grote schaal
175.
stoommachines gebruikt.
Men zou verwachten dat ook het transport in de negentiende eeuw ontdekt werd
als een potentiële kostenbesparende factor in het bouwproces. Toch is dat wat de
burgerlijke bouwkunde betreft maar in beperkte mate het geval geweest. Aan de
fabrikanten kan dit niet gelegen hebben. Handboeken op het gebied van
werktuigbouwkunde en ook het Vademecum der Bouwvakken laten op zich
voldoende
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vernuftige kranen, lieren en bouwliften zien om te kunnen veronderstellen dat de
bouwplaats in snel tempo moderniseerde. Maar aannemers schijnen er toch weinig
brood in te hebben gezien. Het Bouwkundig Weekblad sprak er in 1890 zijn
verwondering over uit ‘dat het merendeel der werktuigen die den arbeiders zwaar
werk kunnen verlichten, en die het werk kunnen bespoedigen of met meer
nauwgezetheid doen uitvoeren, van zeer middelmatige samenstelling zijn of geheel
ontbreken. Wat bijvoorbeeld hefwerktuigen betreft zijn daaraan schuld de kosten
van nieuwe toestellen, hun slechts tijdelijke diensten, de veranderlijke hefhoogten,
en zo meer. Getrouw ziet men dan ook nog immer de lasten verplaatst worden op
176.
oude traditionele wijze’. Dit stemt overeen met de indruk die foto's en prenten van
laat-negentiende-eeuwse bouwplaatsen ons geven. Het gebruik van loop-, derrick-,
Lafettenkranen en dergelijke, die in Amerika bij de hoogbouw al wèl toegepast
werden, bleef hier vooralsnog beperkt tot haveninstallaties en sommige fabrieken.
Niettemin waren er enkele verbeteringen. Wij noemen er slechts één: de
177.
differentiaaltakel van Weston, die rond 1890 algemeen in gebruik was. De takel
bestond uit twee blokken - de bovenste met een dubbele schijf van verschillende
middellijn - waarover een met de hand te bedienen ketting liep. Het grote voordeel
van de Westontakel was dat de last bleef hangen bij het loslaten van de ketting.
Een voorloper van de moderne bouwkraan was de reusachtige, over een
werkspoor verrijdbare bouwsteiger die gebruikt werd bij de bouw van het Paleis
178.
voor Volksvlijt. Er werd daar bovendien een stoommachine gebruikt voor het
ophijsen van zware ijzeren spanten en platen. Maar dit was een speciaal geval,
omdat de steiger opgesteld kon worden in de latere middenhal van het gebouw.
Representatiever is waarschijnlijk de manier waarop de overkapping van de treinhal
179.
van het Amsterdam Centraal Station in elkaar werd gezet. Onder de kap was een
verrijdbare hoofdsteiger geplaatst. De losse stukken, zoals de kapspanten in acht
delen en de gordingen, werden met behulp van een primitieve bok omhooggetakeld,
waarna ze, tijdelijk rustend op vijzels, aan elkaar werden geklonken.
Zolang er in de bouw nog niet op grote schaal met betonstortingen werd gewerkt,
bleef de mechanisatie op de bouwplaats, met uitzondering van het heiwerk, relatief
beperkt. Een rapport over het bouwbedrijf merkte hierover aan het eind van de eeuw
op: ‘Van machinale concurrentie heeft dit vak niet te lijden. Terwijl het in het
buitenland meer en meer gewoonte is geworden de bouwmaterialen met stoomkracht
op de bouwsteigers te brengen, wordt hiervoor nog meestal ten onzent
180.
menschenarbeid gebruikt’. De redenen daarvoor zijn vooralsnog onduidelijk.

Twee gebouwen: het Coolsingelziekenhuis en de Amsterdamse
Stadsschouwburg
Hoe zich de hierboven behandelde innovaties en veranderingsprocessen in concrete
gebouwen vertaalden, is te illustreren aan de hand van twee voorbeelden: het
Coolsingelziekenhuis en de Amsterdamse Stadsschouwburg.
Het Rotterdamse stedelijk ziekenhuis aan de Coolsingel (1840-1851, verwoest
1940), gold enkele decennia als één van de modernste van ons land. Het was in
meerdere opzichten een baanbrekend gebouw: typologisch vernieuwend (het was
in Nederland het eerste grote ziekenhuis van het ‘corridor’-type en als zodanig tot
181.
1870 zeer invloedrijk) , stijlvernieuwend (een lombardische ‘Rundbogenstil’ onder
Duitse invloed, als resultaat van het zoeken naar een nieuwe, eigentijdse stijl) en
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vernieuwend op het gebied van materiaalgebruik en technische outillage. Op de
twee laatste terreinen trok het ook in het buitenland de aandacht, speciaal van de
bouwkundige en medische wereld. Deskundigen roemden het als een voorbeeldig
gebouw. Voor de geneesheer-directeur J.B. Molewater was de leidende gedachte
bij het ontwerp van het ziekenhuis de functie van het gebouw als een ‘zamengesteld
182.
geneesmiddel’. Hoe innovatief het gebouw ook was, bouwkundig stond het nog
maar aan het begin van een ontwikkeling. Het ging om enkele vernieuwingen in
niet-constructieve onderdelen. Het gebouw was verder overwegend een traditionele
steen- en houtconstructie.
Bij het tweede voorbeeld, de Amsterdamse Stadsschouwburg (1892-1894), waren
de innovaties in de bouwtechniek, met name de ijzerconstructies, inmiddels
doorgedrongen in wezenlijke onderdelen van de-draagconstructie en in vrijwel de
gehele bekapping. Anders dan het Coolsingelziekenhuis, dat zijn tijd ver vooruit
was, is de Stadsschouwburg een vrij representatief voorbeeld van een monumentaal
overheidsgebouw in de jaren negentig, zij het dat de eis tot absolute brandveiligheid
- het ging hier om de herbouw van een twee jaar eerder afgebrande schouwburg zorgde voor een gebouw dat over de hele linie modern was en voorzien van de
nieuwste technische verworvenheden.
Wat de organisatie van de bouw betreft waren er kenmerkende verschillen. In de
tussenliggende periode viel immers de opkomst van de aannemerij.
Het Coolsingelziekenhuis werd door stadsarchitect W.N. Rose in eigen beheer
gebouwd; tien jaar vóór de Gemeentewet van 1851, die de gemeenten verplichtte
183.
tot openbare aanbesteding. Rose zat daarmee met hetzelfde probleem waarmee
bijvoorbeeld ook Abraham van der Hart te maken had, namelijk dat de stadsfabricage
voor een dergelijk groot werk extra personeel in dienst moest nemen.
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Toeschouwerszaal van de Amsterdamse Stadsschouwburg (1894).
De klassicke decoratie laat geen spoor zien van de constructie.
De balkons en rangen rusten op gewalsie ijzeren balken; de meeste bogen en plafonds zijn
van gewapend beton.

Ten tijde van de bouw van de Amsterdamse Stadsschouwburg bestond er al lang
geen stadsfabrieksambt meer, tenminste niet voor nieuwbouwwerken. Het werk
werd door de architecten openbaar aanbesteed en gegund aan D. Cerlijn & Zoon
& A.J. de Haan, één van de grootste aannemersbedrijven van het land. Cerlijn &
De Haan trad op als hoofdaannemer van de bouw inclusief de ijzer- en
betonconstructies. Daarnaast werden onderdelen van het gebouw, zoals het
decoratieve schilder- en stucwerk en de technische installaties - niet toevallig die
onderdelen waarop de architecten door het grote publiek het meest konden worden
aangesproken - in aparte bestekken aanbesteed.
Tenslotte laat zich ook de veranderende rol van de architect en diens verhouding
tot de techniek aan de hand van beide gebouwen goed volgen. Roses werk en
opvattingen waren nog doortrokken van het renaissancistisch-Vitruviaanse ideaal
van de technicus-onderzoeker-kunstenaar, die alle facetten van kunst en wetenschap,
voor zover die maar enigszins met bouwen te maken hadden, geacht werd te
beheersen. Een dergelijke alzijdigheid echter kreeg in de negentiende eeuw
geleidelijk de tijd tegen zich. Roses loopbaan getuigt daarvan. Zo werden zijn
pogingen om een eigentijdse stijl te vinden door tijdgenoten al grotendeels als mislukt
beschouwd. Daarnaast had hij bij zijn onderzoeksen vernieuwingsdrang op het
gebied van bouw- en civiele techniek, de neiging om de praktisch-bouwkundige
kant van het vak wat uit het oog te verliezen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de
slepende funderings- en verzakkingsproblemen tijdens de bouw van het
Coolsingelziekenhuis, die de oplevering van het gebouw ten minste zes jaar
184.
vertraagden, voor een deel aan Rose zelf te wijten waren.
Het werken met een aannemer, één die ervaren was in het funderen in zeer slappe
grondlagen, had die problemen mogelijk kunnen voorkomen. Want bij de destijds
nog gebrekkige kennis van grondmechanica (waarover in het volgende hoofdstuk
en deel V meer) was ervaring op dit punt vaak cruciaal.
De architecten van de Stadsschouwburg aan het Leidseplein waren J.L. en J.B.
Springer (zoons van de assistent-stadsarchitect W. Springer, die een avant-projet
leverde) en A.L. van Gendt. Het was een gelegenheidstrio, waarin twee
185.
architectentypen vertegenwoordigd waren. Aan de ene kant de
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‘kunstenaar-architect’ J.L. Springer, een begaafd tekenaar en decorateur en jarenlang
het idool van de jongere architectengeneratie; aan de andere kant de esthetisch en
stilistisch onverschillige, zuiver profes-
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sioneel ingestelde Van Gendt, telg uit een bekende ingenieursfamilie. Bij deze laatste
vooral was de technisch-constructieve kant van het ontwerpproces in goede handen.
Bij een gecompliceerd gebouw als de Stadsschouwburg tekende zich een
arbeidsdeling af die zich in de twintigste eeuw versterkt zou doorzetten, namelijk
die tussen de architect en de constructie-adviseur, of, minder vergaand, tussen
partners in een architectenmaatschap met ieder een eigen specialisatie.

Het Coolsingelziekenhuis
Het Coolsingelziekenhuis zouden we wat de gebruikte materialen betreft, kunnen
zien als een illustratie bij de Handleiding van Storm van 's Gravesande (1843),
waarin het trouwens ook een paar keer genoemd wordt. Enkele nieuwe materialen
doen voorzichtig hun intrede. Het gietijzer, rond 1840 op enkele plaatsen in Nederland
voor het eerst toegepast, vinden we in de ijzeren ramen, die gegoten werden bij de
werf van Fijenoord in Rotterdam.
Rose zou in latere jaren, zoals eerder al vermeld is, een krachtig propagandist
voor het gebruik van ijzer worden. Bij het ziekenhuis paste hij bovendien
gegalvaniseerd ijzer als dakbedekking toe; een zeer vroege introductie van deze
techniek, die pas enkele jaren eerder door Sorell was gepatenteerd. In hetzelfde
jaar dat Rose het ziekenhuis ontwierp, in 1840, verscheen een artikel over het
186.
gegalvaniseerd ijzer in het Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Ongeveer
tegelijkertijd verscheen ook een prospectus van de heren C.T. van Meurs en C.F.
Snellen uit Delft, waarin deze het voornemen kenbaar maakten een fabriek te willen
oprichten ‘om het ijzer door galvaniserende toebereiding voor het roesten te
187.
beveiligen’. Een verband tussen deze ontwikkelingen lijkt zeer wel mogelijk.
Even illustratief voor Roses experimenteerlust is het gebruik van een
oliemastiekcement voor lijst- en ornamentwerken aan de buitengevels. Dit produkt
was al wel bekend in het buitenland, maar Rose liet het vervaardigen in een andere
samenstelling. Onder mastieken werden in de bouwkunde doorgaans mengsels
van hars en snel verhardende stoffen verstaan. Ze konden worden gebruikt als kit,
maar ook als kneedbare massa, waarmee ornamenten en lijstwerk in ijzeren vormen
188.
gedrukt werden. Roses oliemastiek bestond uit 6 delen duinzand, 2 delen fijn
gemalen krijt, 0.2 deel gekookte lijnolie en 0.15 deel goudglit. Na enkele dagen kon
deze substantie verwerkt worden; na een paar maanden was zij hard als steen.
Rose behoorde ook tot de vroegste afnemers van terracotta en zink. Beide
innovatieve materialen werden vervaardigd bij twee fabrieken in Zeist, resp. van
Martin en Schütz. De trapbalusters in het

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

Het Coolsingelziekenhuis in Rotterdam (1840-'51) omstreeks de eeuwwisseling.

ziekenhuis waren van zink, enkele ornamenten aan de gevel van terracotta. Veel
van Roses materiaalvernieuwingen, zoals gietijzer, verzinkt ijzer, zink, terracotta en
oliemastiek, werden ongetwijfeld vooral door hem toegepast onder invloed van zijn
grote voorbeeld, de Duitse architect Karl-Friedrich Schinkel, die veelvuldig ijzer in
zijn gebouwen toepaste en die in Berlijn een promotor was van de zinkornamentenen terracotta-industrie.
Maar het was vooral op het gebied van de technische outillage dat het
Coolsingelziekenhuis zijn tijd ver vooruit was. De technische en sanitaire installaties
werden grotendeels op Roses eigen initiatief en onafhankelijk van de ideeën van
189.
de bouwcommissie en de geneesheer-directeur geplaatst. Vrijwel de gehele
technische outillage werd bediend vanuit een stoominrichting in het midden van het
souterrain.
Van hieruit vertakten zich de stoomgeleidingen door het hele gebouw, door een
‘doolhof van buizen en raderen’. De waterdamp in de leidingen bediende de meest
uiteenlopende toestellen en apparaten, onder meer in de keukens, de apotheek en
de tisannerie (de plaats in het ziekenhuis waar men kruidenaftreksels bereidt), de
mangel- en droogkanier, de badkamers, de desinfecteer- en droogruimten voor het
wasgoed en de zwavelbaden in een nevengebouw.
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De Amsterdamse Stadsschouwburg (1894). Dwarsdoorsnede over toeschouwerszaal en
trappenhuizen. De kap is een trapeziumvomige ijzeren vakwerkligger.

De Amsterdamse Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen leverde in 1848
‘eene stoommachine van acht paardenkragt, middelbare drukking, met daarbij
behoorende cylindervormige ketel van twaalf paardenkragt, benevens het noodige
drijfwerk tot het opbrengen van een door hen almede van geslagen ijzer te leveren
ijzeren kamertje voor de zieken, eene houten schaal voor het opvoeren van de
wasch en eene perspomp met de daarbij benoodigde pijpen tot het oppompen van
water in de daartoe in het bovenste gedeelte van het genoemde Ziekenhuis
190.
geplaatste reservoirs’. Volgens Molewater was het Coolsingelziekenhuis het
191.
eerste ziekenhuis in Europa met een dergelijke geavanceerde lifttechniek. Aan
weerszijden van de vestibule bevond zich een liftkoker. De liftcabine was met touwen
aan een samengestelde windas bevestigd, die door stoom werd aangedreven.
Behalve voor de stoomleidingen en de lift - of het ‘rijzende kamertje’, zoals men
het toen noemde - was de stoominstallatie ook van nut voor het oppompen van het
met ‘filtreertoestellen’ gezuiverde Maaswater naar de genoemde reservoirs. Van
daaruit vertakte het water zich naar een groot aantal kranen, badkamers (met
Russische baden, stoomen stortbaden), waterclosets en zelfs naar een hydraulisch
op te krikken operatietafel. Molewater schreef in 1863 ‘dat geen enkele grootere
huishouding in Europa (hospitaal, krankzinnigengesticht of armhuis) van stoom en
stoombewerking zulk een uitgebreid en veelzijdig nut weet te trekken als het
192.
Rotterdamsche Ziekenhuis’.
Voor de verwarming in het ziekenhuis koos Rose een heteluchtverwarming. Dit
was de oudst bekende centrale verwarmingstechniek. In het souterrain werd door
middel van horizontale buizen lucht van buiten geschept, die langs de stooktoestellen
geleid werd en aldus verwarmd in gemetselde luchtkokers omhoog steeg en
vervolgens de ziekenzalen instroomde. Rose schijnt echter de problemen met
heteluchtverwarming onderschat te hebben. Omdat de lucht in de vertrekken snel
afkoelde (conform de reputatie van heteluchtverwarming), moest er flink gestookt
worden. Hierdoor ontwikkelde zich een grote hitte in de verwarmingskanalen en
193.
verkoolde door onvoldoende isolatie het omringende houtwerk. Het was zeker
niet het enige technische malheur in Roses loopbaan. Wellicht was dat de tol die
hij als pionier moest betalen.

De Amsterdamse Stadsschouwburg
Achter de gevel van de grotendeels door Jan Springer ontworpen en naar de
Hollandse renaissance verwijzende schouwburg gingen enkele van de modernste
bouwtechnieken schuil. Het is waarschijnlijk vooral Van Gendt geweest die daarin
de hand had. Het gebouw was grotendeels van steen en ijzer. Eigenlijk het enige
dat in constructieve zin ‘traditioneel’ bleef, waren de bakstenen draagmuren.
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Voor houten balklagen kwamen echter balklagen van getrokken ijzer in de plaats.
194.
In het bestek beslaan de ijzeren balklagen zeven pagina's en de houten welgeteld
één. Vrijwel overal droegen de ijzeren balken en troggewelven, waarop een laagje
cement of beton was gestort, een stenen bevloering, onder meer met klinkers en
granito/terrazzo. Ook asfaltparket werd toegepast, onder meer in de rookkamer en
foyers en in de directiekamer. De trappen waren van Varnivaijsteen en rustten op
een ijzeren skelet.
De beide grote kappen boven de zaal en de toneeltoren waren eveneens van
getrokken ijzer. Beide kappen, met zo'n 25 meter overspanning, waren
vakwerkconstructies, dat wil zeggen met de onderen bovenligger verbonden door
kruiselings gelegde diagonalen. De zaalkap bestond uit zes hoge trapeziumliggers,
die een mansardedak droegen, de toneelkap uit zeven paraboolliggers (met gebogen
195.
bovenrand en rechte onderrand), die een zadeldak droegen. Op de proeven met
het ijzer van deze kapspanten is al gewezen.
Hoewel vakwerkliggers in deze vorm voor overkappingen in Nederland niet veel
voorkwamen, waren ijzeren kapconstructies voor gebouwen in de jaren negentig al
geen novum meer. Opzienbarender was in feite de constructie van de loges, balcons
en rangen in de toeschouwerszaal. Vooral hier blijkt dat de eis tot absolute
brandveiligheid van de Stadsschouwburg een technisch zeer geavanceerd gebouw
maakte. Het bestek geeft aan dat de loges, balcons en rangen rustten op een
ijzerskelet. De zes hoofdsteunpunten in de kolommen droegen gebogen hoofdliggers
tussen de kolommen, waarvoor maar liefst 505,50 meter L-ijzer besteld werd met
een gewicht van 5.560,50 kg. Dit geraamte, dat aan de muur was bevestigd door
dwarsliggers en tussen-

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

231
liggers, ging schuil achter een maskerade van klassieke kolommen en rijk
gestukadoorde plafonds en devantures (de borstweringen van de balcons enz.).
Tussen de liggers was gewapend beton aangebracht, een materiaal dat pas zeer
recent op de markt verschenen was. Het bestek schrijft voor: ‘Op verschillende
plaatsen moeten ijzeren netwerken en portland cement bepleistering gemaakt
worden volgens het systeem-Monier; die aan de vroeger genoemde IJzerconstructiën
196.
bevestigd worden’. Dit betrof vooral de plafonds van de ‘baignoires’ (loges onder
het eerste balcon), balcons, derde en vierde rang en de devantures. Deze moesten
immers gestukadoord worden - een rijke uitmonstering was noodzakelijk in een
schouwburgzaal - waarvoor het gebruikelijke latten- en rietwerk als ondergrond als
te brandgevaarlijk werd beschouwd. De bogen boven de vierde rang en de gebogen,
1,5 cm dikke plafondschaal waren eveneens van Monierwerk en rustten op een
197.
ijzerconstructie. Al deze ‘zeer belangrijke Monierwerken’ werden geleverd door
Van Ommen Van Guylick, die hierin als onderaannemer optrad.
Nog tal van andere innovatieve materialen werden in het gebouw verwerkt. Niet
alles kan daarvan opgesomd worden; wij noemen enkele van de belangrijkste. Voor
de banden en versieringen aan de gevel van het voorgebouw werd voornamelijk
Morleysteen gebruikt, een grijswitte, in de jaren negentig populaire Franse
kalksteensoort. De helderrode verblendsteen was hier de Groninger strengperssteen,
in een markant patijts verband. De balkonvlakte boven de porte-cochère (de doorrit
voor de koetsen) was van asfaltmastiek, de goten van het balkon waren van
gegalvaniseerd ijzer. De rest van het gebouw had zinken goten. Er werd ook ruim
gebruik gemaakt van gedreven bladzink voor vrijwel alle dakomamenten, -pinakels
en -vazen, lucames, torenbekroningen en de 57,5 m crête (sierhek op de nok). Al
het zinkwerk werd voor ƒ 9.655,- ‘op het werk geleverd’ door de fa. Braat in Delft,
wat betekent dat de hoofdaannemer hier niet vrij was in zijn keuze van de leverancier.
De zinken ornamenten werden in een bedrieglijke zandsteenkleur overgeschilderd.
Het vlakke stukadoorwerk, de ornamentatie en de beschildering van de zaal
werden in afzonderlijke bestekken aanbesteed - deels ondershands, deels openbaar
- en werden voor het merendeel gegund aan Belgische firma's, in deze periode niet
ongebruikelijk als het om de decoratieve afwerking van prestigieuze gebouwen ging.
De ornamenten en figurale motieven waren geprefabriceerd: ze waren vervaardigd
òf van carton pierre (een soort gestampt bordpapier, met lijmstoffen en andere
materialen), dat in of tegen vormen ‘geëstampeerd’ (gedrukt) werd, òf van staff, dat
in vormen gegoten werd.
Beide surrogaten voor gips werden met nagels, Patemastiek en met specie en
dergelijke aan de cementijzeren wanden en devantures bevestigd, en versterkt met
198.
linnen stroken en ijzeren stangen.
De modernste technische outillage was in de schouwburg eveneens aanwezig.
In de toneeltoren, waar sowieso de grootste kans op het ontstaan van brand bestond,
199.
waren alle constructies en toneelmachinerieën van ijzer; het enige hout was dat
van de toneelvloer. Overslaan van een onverhoopte brand van het toneel naar de
zaal trachtte men onder meer te voorkomen door de bouw van een brandmuur, een
van boven neer te laten gegolfd plaatijzeren scherm, een proscenium van asfalt en
door een waterscherm: een sproeiinstallatie met een horizontale geperforeerde
leiding tussen zaal en toneel. In de toneeltoren bevond zich een lift voor de
200.
toneelmeester.
In het bestek voor de verwarming en ventilatie lieten de architecten de keuze
open voor een warmwaterverwarming of voor een lagedruk stoomverwarming. Voor
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de ventilatie gaven zij voor elk vertrek afzonderlijk de luchtkubus aan, dat wil zeggen
het aantal kubieke meters verse lucht per uur.
De levering van ventilatie en verwarming werd gegund aan de Rotterdamse
ingenieur M. Sijmons.
Deze koos voor een lagedruk stoomverwarming.
Hierbij werd lucht van buiten aangezogen, die verwarmd werd in twee
verwarmingskamers, waarin drie stoomketels werkten. De verwarmde lucht stroomde
door de grote hoefijzervormige tunnel onder de zaal en werd op die manier naar de
zaal en de corridor geleid. De overige vertrekken werden merendeels verwarmd
201.
door regelbare stoomradiatoren. Voor de ventilatie werd lucht met een krachtige
ventilator in het souterrain aangezogen en met buizen en kanalen door het gebouw
geleid. Boven de gaskroon in de toeschouwerszaal en tussen het plafond en de
ijzeren kap bevond zich een zeer hoge luchtkoker, die met stoom in spiraalbuizen
werd verwarmd, waardoor, evenals door de gaskroon zelf, de luchttrek naar boven
bevorderd werd. In het souterrain bevond zich verder een schokvrije ruimte voor
het opwekken van elektriciteit, wat onder meer gebeurde door ‘2 snellopende tandem
202.
compound-stoommachines met condensatie’ en een accumulatoren-batterij. Zij
werd aangelegd door de Electrizitäts-Gesellschaft Hamburg. Elektriciteit voedde
vrijwel de gehele verlichting van het gebouw - zo bijvoorbeeld de zaal met zijn 350
gloeilampen - en ook de drie kleuren van de toneelbelichting.
W.R.F. VAN LEEUWEN
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De doorgraving van Holland op zijn smalst. Het Noordzeekanaal.
Tekening van J.C. Greive jr. (1865).
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13
Waterbouw
De waterbouw rond 1800
De ingenieurs en de Rijkswaterstaat
De ontwikkeling van de ‘natte’ aannemerij
Technische innovaties in de waterbouw
Dijkbouw
Bemaling
Bagger- en graaftechniek
Het Noordzeekanaal

De waterbouw rond 1800
Aan het eind van het vorige hoofdstuk is er al even op gewezen dat de negentiende
eeuw nog lang vasthield aan het oude Vitruviaanse ideaal, waarin de bouwkunde
zowel de burgerlijke bouwkunde omvatte als ook de waterbouwkunde, de militaireen vestingbouwkunde en bepaalde onderdelen van de werktuigbouwkunde. In het
onderwijs aan de Koninklijke Militaire Akademie in Breda en de Koninklijke Akademie
in Delft werden al deze vakken nog aan de kadetten en aankomende ingenieurs
gedoceerd. Maar in de leerboeken en de bouwkundige literatuur had zich toen al
een scheiding voltrokken. Daar zien we bijvoorbeeld dat de waterbouwkunde zich
al in de achttiende eeuw tot een volwaardig specialisme ontwikkeld had. Daarvan
getuigde in de eerste plaats de vier delen Architecture Hydraulique van B.F. de
Bélidor die tussen 1737 en 1739 te Parijs verschenen. Alle natuurkundige,
werktuigkundige en constructieve aspecten van de waterbouwkunde werden daarin
aan de orde gesteld: van hydrostatica en mathematica tot droogdokken, zuigpompen
1.
en lepelbaggermolens.
In Nederland was een dergelijk encyclopedisch overzicht in de achttiende eeuw
niet voorhanden.
Wel bestonden er fraai uitgegeven plaatwerken als het Theatrum Machinarum
Universale van Tileman van der Horst (1757-'74) en het Groot Volkomen Moolenboek
2.
van Leendert van Natrus (1734), beide met uitvoerige beschrijvingen. Ook hieruit
is heel wat bruikbare informatie te halen over de toenmalige stand van de civiele
techniek. Het boek van Van der Horst gaat in de eerste plaats over sluizen, maar
behandelt daarnaast onder meer een kettingmolen en een tonmolen (werktuigen
voor het droogmalen van bouwputten), een ophaalbrug, een kistdam (een waterdicht
afgesloten bouwput op de bodem van een rivier) en een ijsbreker. Genoeg in ieder
geval om ons een beeld te vormen van het materiaalgebruik, de constructie en de
aandrijftechniek in de achttiende-eeuwse waterbouw.
De eerste twee kwamen sterk overeen met de burgerlijke bouwkunde. Er werd
hoofdzakelijk hout (zwaar inlands eikehout voor sluisdeuren), baksteen met hier en
daar natuursteen en verder kalk, tras en teer gebruikt. Ook hier was sluizenbouw
oorspronkelijk hout(skelet)bouw en had zich, evenals in de huizenbouw, vanaf de
3.
zestiende eeuw geleidelijk een versteningsproces voltrokken. De sluishoofden en
de wanden van de sluiskolk werden sindsdien gemetseld. Toch bleef een sluis
grotendeels een houtconstructie, want behalve hout voor sluisdeuren en
slagdrempels werd er zeer veel funderingshout gebruikt, onder meer voor heimasten,
‘palingplanken’ (dwars geplaatste damwanden die moesten voorkomen dat een
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sluis ‘onderloops’ werd), fundamentplanken, kespen, enzovoorts. De aandrijfkrachten
waarmee bruggen, sluizen en molens bediend werden, waren al eeuwen gebruikelijk:
menselijke spierkracht, paardekracht en wind- en waterkracht.
De beweegbare delen in sluizen, zoals sluisdeuren en rinketten (schuiven in de
sluishoofden of-deuren waarmee water in de sluiskolk werd gelaten), werden bediend
met behulp van windassen en kaapstanders. Soms werd ook een ijzeren ‘heugel’
toegepast, een aan één zijde getande spaak die langs een schijfloop heen en weer
werd bewogen. Binnen de beperkingen van beschikbare materialen,
uitvoeringsmogelijkheden en inzicht in de toegepaste mechanica wist men overigens
complexe waterbouwkundige werken tot stand te brengen, zoals een afbeelding in
het Theatrum Machinarum van het grote sluizencomplex bij Muiden laat zien.
In de molentechniek hadden de Hollanders sinds de late zestiende eeuw een
voorsprong genomen. In
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hun waterbouwkunde waren twee molens van belang, de windwatermolen en de
moddermolen. De laatste, een baggervaartuig, was evenals de schutsluis
4.
hoogstwaarschijnlijk een Hollandse vinding.
Windwatermolens werden gebruikt voor de beheersing van de waterstand in
polders en boezems en voor de terugwinning van door veenafgraving ontstane
plassen, de zogenaamde ‘droogmakerijen’. Dat laatste gebeurde veelal met
‘molengangen’: twee of drie molens, die met gebruikmaking van tussenboezems
het water trapsgewijs naar elkaar toemaalden om het uiteindelijk op een buitenwater
uit te slaan. Dit kon namelijk niet in één keer. Daar waren de droogmakerijen te diep
5.
voor - dieper dan 3,75 m onder Amsterdams Peil - en de tot dan toe bekende
wateropvoersystemen te ontoereikend.
Windwatermolens waren uitgerust met een scheprad of een vijzel. De laatste
berustte, evenals de tonmolen, op het oude principe van de archimedische schroef,
door de Egyptenaren in de derde eeuw v. Chr. al gebruikt voor irrigatiedoeleinden:
het was een hellende goot met daarin een draaiende schroef.
De Hollandse moddermolen, die wonderlijke verschijning op tal van zeventiendeen achttiendeeeuwse prenten van het Amsterdamse IJ, moet al in de eerste helft
van de zeventiende eeuw ook elders in Europa zijn gebruikt. Aanvankelijk werd hij
aangedreven door een tredmolen, ook al in de Oudheid bekend. Maar vanaf de
jaren twintig van de zeventiende eeuw werd daarvoor een rosmolen

Een door paarden aangedreven moddermolen uit Tileman van der Horsts Theatrum
Machinarum Universale. In de negentiende eeuw spottend de Ark van Noach genoemd,
vanwege zijn logge verschijning en de vele paarden aan boord, nodig voor de aflossing aan
de rosmolen. Deze laatste brengt via een stelsel van assen, kamwielen en schijflopen een
soort jacobsladder in beweging, die de modder over de bodem van een houten bak omhoog
schuift. De modder wordt over de boeg geloosd in een modderschouw. Met het grote rad
kan men de bak tot op de bodem laten zakken. Onder de rosmolen trekt een man aan een
kabel de molen achteruit in de modder.

gebruikt. Ruim twee eeuwen lang zou deze paardenmolen, doorgaans in eigendom
bij de stadsbesturen, het voornaamste wapen zijn in de strijd tegen de verzanding
van de Nederlandse havens. Maar verreweg het meeste baggerwerk (ringvaarten,
kanalen, weteringen en dergelijke) gebeurde met de baggerbeugel, een linnen zak
aan een lange steel, die vanuit een modderschouw over de bodem gehaald werd.
Voor de kennis van de techniek en organisatie van de dijkbouw vóór de
negentiende eeuw wordt doorgaans het befaamde Tractaet van Dyckagie van
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6.

Andries Vierlingh uit ± 1579 geraadpleegd. Dat kan echter in zoverre misleidend
zijn omdat dit tractaat voornamelijk handelt over de Zeeuwse en Zuidhollandse
dijken, die met hun betrekkelijk glooiende buitenbelopen voorlopers waren van de
moderne dijk. Anders dan in Zeeland, waar men vooral bouwde met het oog op het
enorme getijdeverval, had men aan de Zuiderzee te maken met de aanvallen van
7.
de beukende golven. Hier maakte men bijna loodrechte voorvlakken, verdedigd
door een scherm van klei en zeewier (de Westfriese wierriemdijk) of van houten
palen (de paaldijk). De Zeeuwse dijken waren bekleed met grasnerfzoden, met een
krammat (een bekramming van riet, glui en stro) of met een beslag van rijshout
8.
(gebleesde takken). Sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw werden
zinkstukken (matten van rijshout, soms met steenbestorting) gebruikt voor de verdedi-
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ging van de onderzeese oever, waar de stroom tegenaan schuurt. Zoals de bewoners
van de Sahellanden nog steeds ieder jaar hun lemen huizen en moskeeën
aanstrijken, zo accepteerde men hier tot ver in de negentiende eeuw dat een
krammat ieder jaar en een rijsbeslag eens in de drie of zes jaar vernieuwd moesten
worden. Ging het allemaal toch mis dan aanvaardde men dat in religieuze berusting
9.
en liet men Gods water over Gods akker lopen.
Zee- en rivierdijken hadden een schilderachtig, slingerend aanzien en waren op
sommige plaatsen goed, op andere slecht onderhouden. Dit kwam deels door de
wijze van aanneming en grondverzet.
Dijken werden aanbesteed in vakken van niet meer dan 70 tot 80 m, waarbij een
aannemer zelden meer dan één dijkvak kreeg. Iedere vorm van gemechaniseerd
grondverzet ontbrak. Men haalde met kruiwagens, burries en schoppen de grond
uit kleine dijksputten die tussen loodrecht op de dijk opgeworpen, zogenaamde
10.
‘spekdammen’ en ‘hangkaden’ waren gegraven. Daarbij kwam dat de zorg voor
de dijken geen taak was van de centrale of provinciale bestuursorganen, maar van
de eigenaren van de aan de dijk gelegen gronden, de ‘aangelanden’. Zij hadden
een onderhoudsplicht, waarop het dorps- of polderbestuur of de dijkrechter toezicht
11.
hield. Grondgedachte van de Nederlandse waterstaatszorg tot de Napoleontische
tijd bleef immers steeds ‘wie water deert, die water keert’ (zie daarvoor Deel II van
deze serie) en de één voelde zich nu eenmaal meer bedreigd dan de ander.
Graaf-, dijk-, krib- en andere grondwerken werden al in de tijd van Vierlingh veelal
aan aannemers uitbesteed. Eén van de redenen daarvoor zal geweest zijn dat
grondwerken moeilijker te begroten waren dan gebouwen en men daarom liever
met een afgesproken prijs werkte. Daarnaast golden grondwerken niet als een
métier; gildebepalingen waren er niet op van toepassing. De grondwerkers, of
‘poldergasten’, zoals ze werden genoemd, kwamen meestal niet uit de steden maar
uit de dorpen en van het platteland, waarbij sommige streken en dorpen vanwege
lokale omstandigheden een opmerkelijke concentratie van dergelijke werkers
12.
kenden. Aanbestedingen ontaardden echter niet zelden in wilde vechtpartijen,
zoals bij de aanbesteding, in 1571,

De Diemerzeedijk in het begin van de achttiende eeuw: een steile palendijk.

van het Mallegat bij Katwijk, het uitwateringskanaal van het Hoogheemraadschap
13.
Rijnland. Men besloot in dit geval zelf arbeiders te werven op basis van daghuur.
Een reden voor het werken in eigen beheer kon ook zijn de veelgehoorde klacht
dat aannemers ‘doorgaans in ploegen of complotten verenigd’ en ‘elk op eigen
voordeel bedacht’ waren, zoals de hoogheemraden van Uitwaterende Sluizen in
Kennemerland en West-Friesland het in 1809 formuleerden bij de bouw van de
14.
Jacob Klaessesluis in Krabbendam.
Vierlingh omschrijft aannemers als ‘arme calissen’, ‘luijden van allerhande soorte
ende van diversche quartieren, d'een volcompt zijn voorwaarden heel, d'ander halff
15.
ende die derde loopt wech’. Voor het dijkwerkersvolk in zijn algemeenheid gold
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trouwens dat geen grotere ‘bouven, rabauwen ende onrechtveerdiger hoop zijn der
16.
uuijtcomende dan in de dijckagiën’. De aannemers kwamen meestal zelf uit de
grondwerkers voort. Zij hadden wat geld gespaard op grond waarvan ze bij een
aanbesteding een voorschot kregen. Maar hun soliditeit was toch dermate gering
dat zij bij een aanbesteding vrijwel nooit meer dan één perceel toegewezen kregen.
Een werk van enige omvang was doorgaans opgedeeld in meedere percelen,
waarbij elk perceel tot in de kleinste details in het bestek omschreven was.
Tussen 1803 en 1807 werd ten noorden van het eerder genoemde, nimmer
voltooide Mallegat bij Katwijk een nieuw uitwateringskanaal voor Rijnland gegraven.
Het plan was opgemaakt door F.W. Conrad, adjunct-generaal-opziener van Rijnland,
17.
A. Blanken, landmeter en S. Kros, sluis- en molenbouwer. Het werk bestond uit
meerdere onderdelen: drie kanaalpanden, drie bruggen en een binnen- en
buitensluis. Elk onderdeel werd aan één aannemer gegund terwijl de aanbesteding
van één der bruggen na een te hoog opgelopen inschrijving bovendien gesplitst
werd in nog kleinere onderdelen, zoals het graaf-, hei-, funderings- en metselwerk.
Het aange-
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nomen werk was exclusief de levering van materiaal; metselstenen werden door
Conrad, Blanken en Kros zelf bij de steenovens aangekocht. De ontwerpers traden
dus tevens op als een soort hoofdaannemer.
Ten slotte iets over de waterstaatszorg vóór 1800.
Zoals gezegd was dat in de eerste plaats een zaak van ‘wie water deert, die water
keert’. Incidentele overheidsbemoeienis was merkbaar in de oprichting, door de
landsheer of diens plaatsvervanger, van de hoogheemraadschappen, de grote
regionale waterkerende waterschappen. Zij waren verantwoordelijk voor het toezicht
op de waterkering en -lozing en op het boezempeil. Veel van deze
hoogheemraadschappen, zoals Rijnland, Amstelland en Uitwaterende Sluizen,
18.
dateren uit de late Middeleeuwen en bestaan tot op de huidige dag. Centrale of
gewestelijke waterstaatsdiensten bestonden nog niet. In voorkomende gevallen
maakten de verschillende gewesten gebruik van lokale deskundigen als dijkmeesters,
landmeters en bedijkingsspecialisten. De Raad van State bediende zich in de
achttiende eeuw voor technische adviezen van het ‘korps ingenieurs’, dat wil zeggen
19.
de technische dienst van het Staatse leger. Een eerste aanzet tot gewestelijke
samenwerking vond plaats bij de graving van het Pannerdens Kanaal (1706-1707)
20.
en de daarmee samenhangende waterverdeling tussen Nederrijn, Waal en IJssel.
In de tweede helft van de achttiende eeuw kende het gewest Holland een
21.
inspecteur-generaal van de waterstaat.

De ingenieurs en de Rijkswaterstaat
In de negentiende eeuw zien we dat de overheid de waterstaatszorg naar zich toe
trekt en daarvoor geleidelijk een min of meer bevredigend bestuurlijk, organisatorisch
en beheerstechnisch kader weet te scheppen. Waterstaatszorg wordt, zoals ook
22.
het postwezen, het onderwijs en het kadaster, een zaak van algemeen belang.
Een belangrijke rol bij de financiering en uitvoering blijft echter weggelegd voor de
hoogheemraadschappen en waterschappen (sinds 1801 zelfstandige
bestuurslichamen), waarover echter de provincies het toezicht uitoefenen. De zorg
voor de grote rivieren en zeehavens en -gaten berust bij het Rijk. Sinds de Bataafse
en Franse tijd heeft de overheid de beschikking over een eigen technisch
ambtenarencorps, het corps ingenieurs van de Waterstaat, grotendeels gemodelleerd
naar het Franse ‘Corps des Ingénieurs des Ponts et Chaussées’.
Op zowel de rol van de Rijkswaterstaat als die van de negentiende-eeuwse
ingenieur wordt elders in dit overzichtswerk uitvoerig ingegaan. (Zie de Delen II en
V). Ook in het vorige hoofdstuk hebben we al kort iets gezegd over de bouwkundig
en civiel ingenieur. Met de term ‘ingenieur’ werden vóór de negentiende eeuw
militaire ingenieurs, meestal vestingbouwkundigen, aangeduid. Voor de belegering
van een Hollandse stad was immers niet zozeer kennis van allerlei ballistische
technieken en strategieën nodig als wel het graven van kanalen en dijken en het
draineren van het omringende drassige land.
Daarnaast bouwden ook niet-militairen een grote kennis en expertise op bij de
praktijk van de bedijkingen en droogmakerijen. Nederlandse ingenieurs en
waterbouwkundigen waaierden al in de zestiende en zeventiende eeuw uit om hun
verworven kennis te gelde te maken in het buitenland: in Duitsland, Scandinavië,
23.
Oost-Europa, Italië en elders. In het begin van de negentiende eeuw bouwden de
meeste Europese landen naar Frans voorbeeld een eigen Rijkswaterstaatsdienst
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op, wat betekende dat de hulp van Nederlandse waterbouwkundigen voortaan veel
minder werd ingeroepen. Niettemin bleef Nederlandse waterbouwkundige kennis
en techniek in de negentiende eeuw een exportartikel, met name in niet-Europese
24.
landen, zoals de jonge Zuidamerikaanse republieken, Japan, China en Zuid-Afrika.
Een land als Brazilië bij voorbeeld, waarvoor P. Caland een ontwerp maakte voor
de havenverbetering aan de Rio Grande do Sul, had in 1886 nog geen eigen
25.
waterstaatsdienst. Opvallend is ook het belang dat Ferdinand de Lesseps toekende
aan de ervaring van Nederlandse ingenieurs bij de projecten van het Suez- en het
Panamakanaal. Ingenieurs trokken vanaf de jaren tachtig in hun kielzog Nederlandse
aannemers mee, al was het voor een belangrijk deel ook de verdienste van de
aannemers zelf dat zij zich in het buitenland op waterbouwkundig gebied een goede
naam wisten te verwerven.

De ontwikkeling van de ‘natte’ aannemerij.
Wij hebben gezien dat sinds de Napoleontische tijd het aanbesteden van openbare
werken regel was, aanvankelijk bij rijkswerken, later ook bij gemeentewerken.
Hierdoor konden zich ‘aannemers van publieke werken’ vestigen. De ontwikkeling
van de aannemerij in de weg- en waterbouw is vergelijkbaar met die in de woningen utiliteitsbouw. De twee sectoren zijn ook niet strikt te scheiden. Van een bedrijf
als dat van H.J. Nederhorst in Gouda, opgericht in 1871, weten wij bijvoorbeeld dat
het zowel een ‘klantenzaak’ had als ook een opdrachtenportefeuille voor burgerlijke
26.
en waterbouwkundige werken. Toch ontwikkelde met name de uitvoering van
grote werken in de weg- en waterbouw zich in de tweede helft van de negentiende
eeuw geleidelijk tot een specialisme. Er was niet alleen kennis en ervaring voor
nodig, maar ook specifiek materieel met een hoge investeringslast.
Een aparte behandeling is te meer gerechtvaardigd
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omdat de innovaties op het gebied van de civiele werktuigbouwkunde in de wegen waterbouw ingrijpender waren dan in de woning- en utiliteitsbouw.
Voor een goed begrip van de ontwikkeling van de negentiende-eeuwse aannemerij
ligt het voor de hand om ons in Sliedrecht te verdiepen, de plaats aan de
Beneden-Merwede waar vanouds veel grondwerkers vandaan kwamen en die zich
vanaf het midden van de negentiende eeuw geleidelijk zou ontwikkelen tot de
‘baggerhoofdstad’ van Nederland. Wij doen dit om, met de Sliedrechtse baggeraars
en aannemers als rode draad, het verband aan te tonen tussen de opkomst van de
particuliere aannemerij en de technische ontwikkeling. Het gaat immers om meer
dan alleen een parallelle ontwikkeling; beide processen werkten op elkaar in.
Volledigheidshalve noemen we hier ook de tweede pijler onder het ontstaan van
een nationale baggercultuur na 1850, namelijk die van de grindbaggeraars uit de
omgeving van Nijmegen. Bij het ontbreken van steengroeven in Nederland werd in
de behoefte aan verhardingsmateriaal voor wegen en spoorwegen - de laatste met
een zogenaamd ‘ballastbed’ - voorzien door uit de rivierbeddingen opgebaggerd
27.
grind.
Het dorp Sliedrecht was door een aantal omstandigheden een harde leerschool
28.
voor de werkers in de natte waterbouw. Eén daarvan was dat hier de
grondeigenaren (de ambachtsheren) de onderhoudsplicht van de plaatselijke rivierdijk
29.
al vroeg op de Sliedrechtse boeren hadden afgeschoven. Dit had te maken met
het feit dat deze dijk een zeer moeilijk te onderhouden schaardijk was. Een schaardijk
lag zonder voorland pal aan het zomcrbed, waarbij de steile oever ondermijnd werd
door de schurende werking van de stroom. Bovendien had Sliedrecht ten zuiden
van de Beneden-Merwede, waar de St. Elizabethsvloed van 1421 het land had
weggeslagen, een groot aantal met wilgehout begroeide griendeilanden tot zijn
beschikking. Hier hakte men biezen, riet en rijshout, materialen die gebruikt werden
voor de vervaardiging van dijkverdedigingsstukken als krammatten, rijsbeslag en
zinkstukken, of voor de beplanting van in te dijken gorzen en slikken. Al in de
vijftiende eeuw voerde Sliedrecht rijshout uit en waren Sliedrechtse grondwerkers
ook buiten hun dorp actief. Doordat zij 's zomers grondwerk verrichtten en in de
wintermaanden werk konden vinden op de griendgronden, konden de Sliedrechtse
boeren zich geleidelijk specialiseren in de natte waterbouw.
De Sliedrechtse aannemers waren aanvankelijk niet veel meer dan kleine
putbazen, die af en toe ook inschreven op percelen bij aanbestedingen van
dijkwerken. In de achttiende eeuw echter ging men zich geleidelijk aan grote
projecten wagen. Daarbij
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Een zinkstuk is een bed van rijsmateriaal van zo'n 50 tot 100 meter lengte, dat diem voor
de oeververdediging onder de waterlijn, voornamelijk op punten die aan uitschuring zijn
blootgesteld.
Het bestaat uit een onder- en bovenroosterwerk van wiepen met daarutssen een riet- of
rijsvulling. Op de foto wordt het bovenroosterwerk vervaardigd en worden zogenaamde
‘tuinen’ gevlochten. Na voltooiing wordt het zinkstuk naar de plaats gesleept waar het moet
worden afgezonken. Dit gebeurt pas nadat het met stenen verzwaard is. Het maken van
zinkstukken is een zeer gespecialiseerd werk. Vooral de rijswerkers uit het Beneden
Merwedegebied stonden bekend om hun vakbekwaamheid.

was het in een dorp als Sliedrecht de gewoonte om werkkapitaal alleen bij
plaatsgenoten te lenen. Daardoor was men onafhankelijk van geldschieters in de
steden. De borgstelling gebeurde vaak door familieleden. Dergelijke gewoonten
bevorderden een gestage groei van de Sliedrechtse aannemerij. Daarnaast begonnen
aannemers, van wie er trouwens velen ook een stuk griendgrond bezaten, in tijdelijke
compagnieschappen te werken. Zo werd in 1782 een perceel van het werk aan een
grote rijzendam in het Nieuwe Diep bij Den Helder uitbesteed aan een aantal
30.
geassocieerde Sliedrechtse en Werkendamse aannemers. Voor grote en
risicodragende projecten kon men vaak alleen met behulp van een dergelijk
werkverband het benodigde kapitaal loskrijgen en tevens het risico spreiden.
In de negentiende eeuw concentreerde de aannemerij zich bij een aantal grote
aannemersgeslachten, zoals Van Hattum, Bos, Kalis, Volker, Prins, Van Haaften
en anderen. Hoewel van huis uit vooral sterk in dijk- en kribwerken legde men zich
in toenemende mate ook op andere delen van de natte waterbouw toe, zoals sluizen,
baggerwerken en stroompijlers (o.a. de Moerdijkbrug in 1869). Aan-
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nemers uit Sliedrecht, Giessendam en Werkendam schreven in de jaren veertig in
bij vrijwel alle bestedingen voor de aanleg van de ringvaart en ringdijk om de
31.
Haarlemmermeer, waarbij het werkkapitaal vooral uit Sliedrecht kwam. De behoefte
om zich bij belangrijke werken te associëren zette zich in de tweede helft van de
eeuw versterkt door. De mechanisatie in de waterbouw, met onder andere
stoombaggermolens, excavateurs en heimachines, en de daarmee samenhangende
kapitaalbehoefte leidden tot de vorming van al of niet tijdelijke aannemers- en
baggercombinaties. De aannemerij begon zich in deze sector in enkele grote firma's
te consolideren. Niettemin was er in deze periode vaak zoveel werk dat sommigen
32.
zich ook zelfstandig op de markt waagden. De verbetering van de grote rivieren,
33.
die na 1850 op gang kwam, bracht heel wat aannemers en baggeraars tot rijkdom.
De grootste uitdagingen voor de aannemerij waren in de jaren zestig en zeventig
de nieuwe zeeverbindingen van Amsterdam en Rotterdam, het Noordzeekanaal en
de Nieuwe Waterweg. Niet alleen verschaften zij de aannemers voorjaren werk,
maar ook stelden zij door hun omvang en gecompliceerdheid ingenieurs en
aannemers voor tot dan toe ongekende technische en organisatorische opgaven.
Sliedrechtse aannemersbedrijven hebben hierin een belangrijke rol vervuld. Het
was voor een deel aan hun ervaring, organisatievermogen en technische inventiviteit
te danken dat deze projecten tot een goed einde gebracht konden worden, niet in
de laatste plaats omdat zij daar direct financieel belang bij hadden. Belangrijker nog
is dat dit de megaprojecten waren die de Nederlandse waterbouwers vanuit het
oogpunt van innovatieve techniek nodig hadden. Immers, alleen bij zulke grote
projecten waren zowel de winstverwachtingen als de continuïteit van het werk van
dien aard dat aannemers bereid waren te investeren in kostbaar nieuw materieel.
De aanleg van het Noordzeekanaal en van de Nieuwe Waterweg illustreren beide
het groeiende belang van de aannemerij voor de toepassing van geavanceerde
bouwtechniek. Wij gaan daar in een aparte paragraaf over het Noordzeekanaal nog
iets dieper op in, maar ook het voorbeeld van de Nieuwe Waterweg is te belangrijk
om hier geheel onbesproken te laten. Technisch waren het allebei zeer complexe
ondernemingen; het Noorzeekanaal overigens nog meer dan de Nieuwe Waterweg.
Bij beide havenmondingen werden enorme strekdammen in de zee gelegd. Het
Noordzeekanaal werd echter afgesloten met zeesluizen, zowel in IJmuiden als bij
Schellingwoude ten oosten van Amsterdam. De Nieuwe Waterweg bleef, voornamelijk
om redenen van maritiem-volkenrechtelijke aard, een open getijdewater.
Er waren daarnaast ook organisatorische verschillen, zowel wat de interne als
de externe organisatie betreft. Het Noordzeekanaal werd door de overheid in
concessie gegeven aan een Maatschappij op aandelen en de uitvoering werd ‘à
forfait’ aangenomen door een Engelse aannemer. De organisatiestructuur bij de
uitvoering van de Nieuwe Waterweg was betrekkelijk traditioneel. Zoals ook bij het
Groot Noordhollands kanaal in de jaren twintig het geval was geweest maakte
Rijkswaterstaat hier de bestekken en hield toezicht op de uitvoering. De bestekken
waren gedetailleerd en in kleine stukken opgedeeld; door openbare of onderhandse
aanbesteding werd het werk aan verschillende aannemers uitbesteed. Het werk lag
vrijwel volledig in handen van één technicus, ir. P. Caland. Binnen de
organisatiestructuur van Rijkswaterstaat, die in de negentiende eeuw was verdeeld
in geografische taakgebieden, werd hij vrijgemaakt voor deze opdracht; de kiem
34.
van een moderne projectorganisatie. Anderzijds was het ook typisch
negentiende-eeuws om het welslagen van een zo belangrijke operatie, waarmee
miljoenen guldens aan overheidsgeld gemoeid waren, toe te vertrouwen aan de
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bekwaamheid en het inzicht, maar ook aan het subjectieve oordeel en de koppigheid
35.
van één individu. Dat heeft de regering dan ook geweten.
Caland was vanaf het begin van zijn plannen, in 1858, uitgegaan van een
theoretisch model, waarbij hij aannam dat de Nieuwe Waterweg na de doorgraving
van de duinen bij Hoek van Holland en de aanleg van strekdammen voldoende
diepte zou krijgen door het proces van natuurlijk uitschuring van de bodem. Tot die
slotsom was hij gekomen na een reis naar Schotland en Frankrijk, waar hij de
havenverbetering aan de mondingen van de Clyde en de Seine bestudeerd had.
Maar in de Rotterdamse Waterweg bleek van die uitschuring weinig terecht te komen.
De bodem werd wel uitgeschuurd, maar het naar zee meegevoerde slib zette zich
afin de monding, waardoor zandbanken ontstonden. Verlenging van de strekdammen
bood daarbij geen uitkomst. Weliswaar konden de eerste zeeschepen in 1872 langs
Hoek van Holland naar Rotterdam varen, maar het zou nog tot 1885 duren alvorens
de Nieuwe Waterweg op de vereiste geuldiepte was gebracht.
Jarenlang traineerde Caland het noodzakelijke grootschalige baggerwerk, omdat
hij er vanuit ging dat zijn theorie uiteindelijk zou blijken te kloppen.
Hij meende met één stoombaggermolen te kunnen volstaan. Dit nieuwe
baggerwerktuig, dat met een door stoom aangedreven emmerladder werkte, werd
in het buitenland al veelvuldig gebruikt. Rond 1870 werkten zes stoombaggermolens
op de Nieuwe Merwede; daar werden ze door Rijkswaterstaat, in het kader van de
verbetering van de grote rivie-
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Het hoofd van stalmeester John Marrs, na de ongeregeldheden bij de aanleg van het
Noordzeekanaal op 5 september 1866. In de waterbouw komen we al vroeg vormen van
spontaan sociaal verzet tegen. In 1823 werd tijdens de aanleg van het Noordhollands Kanaal
de aannemer Gerrit Huyskes, die veel te laag had ingeschreven bij de aanbesteding van
enkele dijkvakken, door een woedende menigte polderwerkers vermoord. In 1866 scheelde
het weinig of de Engelse stalmeester John Marrs, die het commando voerde over de 70
paarden voor het zandvervoer bij de doorgraving van Holland op zijn smalst, was hetzelfde
overkomen. Hij kon op tijd door de politie worden ontzet, maar op zijn hoofd hadden zich
toen al de spanningen ontladen tussen de dijk- en slikwerkers aan de ene kant - zwaar
onderbetaald en wonend in armzalige hutten in de duinen of gewoon in gaten in de grond en de betonwerkers en pierenbouwers aan de andere kant. Er bestond bovendien een sterke
weerzin tegen het uitstekend behuisde Engelse personeel van de onzichtbare hoofdaannemer
Henry Lee & Son.

ren, voor het eerst gebruikt. Slechts één ervan werd overgebracht naar de Nieuwe
Waterweg.
Pas na het advies in 1880 van een door de Tweede Kamer in het leven geroepen
Staatscommissie nam de omvang van het baggerwerk sterk toe. Drie jaar eerder
al had de Sliedrechtse aannemer Adriaan Volker, werkzaam op de Nieuwe Waterweg,
36.
een zandzuiger van Bazin aangeschaft, naast de acht baggermolens die hij al had.
Caland en zijn opvolger Leemans - de eerste nam in 1877 ontslag - voelden er om
die reden veel voor om het baggerwerk inclusief materieel uit te besteden, waardoor
de aanschaf van duur baggermaterieel niet op het Rijk drukte. Het baggerwerk werd
nu in één groot bestek ondergebracht, in plaats van in meerdere kleine bestekken,
en aan de aannemers Volker en Bos gegund. Een dergelijke handelwijze was voor
aannemers voordeliger, omdat alleen door schaalvergroting de aanschafkosten van
het materieel terugverdiend konden worden.
Na 1880 kwam er inderdaad schot in de zaak. Dat was vooral te danken aan de
verbeteringen aan het baggermaterieel die door de aannemers A. Volker, P.A. Bos
en A. Vermaes werden aangebracht. Zij introduceerden de zogenaamde ‘zelfladende
zandzuiger’, ook wel hopperzuiger genoemd, ‘zonder welke de slag om de toegang
37.
van de Rotterdamse havens nooit gewonnen zou zijn’. De Nederlandse natte
aannemerij beleefde hier haar ‘finest hour’.
Het belang van deze innovatie was vooral dat voortaan gemakkelijker op ruw
water gebaggerd kon worden; wij komen daar in het technische gedeelte nog op
terug. De aannemers Volker en Bos vormden voor grote klussen, zoals het
baggerwerk op de Nieuwe Waterweg een combinatie, maar bleven daarnaast ook
zelfstandig opereren.
Ook bij het Noordzeekanaal werden de problemen bij de toegang van de
havenmonding uiteindelijk vooral door Nederlandse aannemers overwonnen.
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Deze verrichtingen bleven in het buitenland niet onopgemerkt. Volker en Bos
werkten al in het begin van de jaren tachtig met hun zandzuigers in de havens van
Boulogne en Calais. In 1890 waren zij in Bordeaux te vinden, waar zij niet alleen
zand opspoten en oppersten, maar ook een pneumatische fundering voor een
kademuur aanlegden; des te opmerkelijker omdat deze Franse vinding in Nederland
38.
nog maar weinig was toegepast. Andere Sliedrechtse aannemers als J.C. van
Hattum en M.C. van Hattem voerden in de jaren tachtig en negentig bagger-, rijsen ophogingswerken uit in de monding van de La Platarivier bij Buenos Aires, in
39.
opdracht van de Argentijnse regering. De combinatie Van Hattum, Bekker, Van
Seters & Co. werkte in 1886 als onderaannemer aan de doorgraving van de
40.
Culebraberg ten behoeve van het Panamakanaal.
Zij voerde het werk in het droge uit, met behulp van excavateurs. Dit karwei bleek
echter te zwaar, zodat het moest worden overgedragen aan een Franse combinatie.
Enerzijds hoefden de Nederlandse aannemers zich voor deze mislukking niet te
schamen, omdat zij slechts één van de 200 aannemers waren die zich, evenals
41.
initiatiefnemer De Lesseps zelf, hopeloos op de doorgraving verkeken hadden.
Anderzijds was dit ook niet het soort grond waar Nederlandse baggeraars vertrouwd
mee waren. Dat was wel het geval op plaatsen waar een vergelijkbare situatie te
vinden was als in het moederland, dat wil zeggen daar waar, zoals in het La
42.
Plata-estuarium, jonge aangeslibde gronden gebaggerd moesten worden. Daar
werd de basis gelegd voor de wereldfaam van de Nederlandse baggeraars. Tussen
1880 en 1915 baggerden Nederlandse aannemers havens uit in Frankrijk, België,
Noord-Duitsland, Spanje en Portugal, Groot-Brittanië, het Baltische gebied,
Zuidwest-Afrika, Argentinië, Brazilië en China. In sommige gevallen werd ook de
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De uitvoering van werken onder water (funderingen, kaden, timmeren metschwerken) maakte
in de negentiende eeuw een belangrijke ontwikkeling door. Voor de bouw van de Groote
Draaibrug in Rotterdam liet stadsarchitect W.N. Rose in 1839 een ‘helmduikertoestel’
vervaardigen. Brandspuitmaker W. Bikkers maakte liet waterdichte pak, de koperen helm,
de slangen en de luchtpompinstallatie. Het pak was onder meer voorzien van gewichten en
van zakjes voor spijkers en materialen. Ook bij de bouw van de grote spoorwegbruggen in
de jaren zestig en zeventig werden dergelijke duikerpakken gebruikt. Maar het werken met
een duikerpak was zwaar. Men zag weinig, zowel door het beslaan van het kijkglas als door
de voortdurende bellen en het door modder vertroebelde water.
Na 1880 drong in Nederland het systeem van de pneumatische caissonfundering door, een
vinding van de Franse ingenieur Triger.
Het was in feite de al langer bekende duikerklok. maar nu als een caisson dat deel uitmaakte
van de te bouwen constructie. Hierbij werd het water uit een werkkamer op de rivierbodem
door samengeperste lucht weggedrukt. Het plafond van deze kamer droeg de pijler, die was
omgeven door de plaatijzeren wanden van de schacht. In de pijler was een koker uitgespaard
die toegang tot de werkkamer verschafte en waardoor ook de uitgegraven grond en het te
storten beton werden vervoerd. De schacht werd afgedekt door een ijzeren kamer, waarin
de lucht gepompt werd. Hiernaast bevond zich een ‘schutsluis’, die de overgang vormde
van de buitenlucht naar de ruimte met samengeperste lucht.
Deze funderingstechniek werd in Nederland onder meer toegepast bij de bouw van de
Moerdijkbrug en het Westerviaduct in Amsterdam.
Het grootste nadeel ervan was de ‘caissonziekte’, die in het ergste geval doofheid kon
veroorzaken. Met het oog hierop werd even na de ceuwwisseling de caissonwet aangenomen,
die voorschriften bevatte over de duur van het werk en over het medisch toezicht.

bouw van de havens zelf aangenomen. Het ging bij de export van ‘natte’ waterbouw
overigens niet alleen om bedrijven uit Sliedrecht en omgeving. De Amsterdamse
aannemers Schram, Bouterse en Ozinga wisten in 1886 een order voor
scheepsdokken en kademuren in Roemenië in de wacht te slepen, waarvoor ook
43.
Franse en Duitse aannemers in de race waren geweest.
De jaren zeventig en tachtig vormden in zekere zin de ‘Gründerzeit’ van de
Nederlandse natte aannemerij al waren sommige aannemersfamilies dan ook al
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geslachten lang werkzaam als aannemers van dijkwerken. In deze periode ook
begon de aannemerij, evenals in de burgerlijke bouwkunde, een belangrijke rol te
spelen in het bouwproces. Steeds meer taken en bevoegdheden werden hen
toebedeeld en steeds meer handelingsvrijheid werd hen door ingenieurs en
architecten geboden. De technische vooruitgang in de bouw en in het materieel was
gebaat bij deze flexibilisering, en was er deels ook de oorzaak van.

Technische innovaties in de waterbouw
Een midden-vijftiger die in de jaren negentig van de vorige eeuw voor het eerst
sinds zijn jeugd de bouwput van een groot waterbouwkundig werk bezocht, kon zijn
ogen nauwelijks geloven. Zo'n veertig jaar eerder had hij bij de bouw van een brug,
een kanaal of een dijklichaam honderden, zo niet duizenden grondwerkers als
mieren door elkaar zien lopen, met een schop en een puthaak en ‘schuierend’ over
kruiplanken achter kruiwagens, of met paard en wagen door het zand zwoegend.
Nu kon hij overal werkspoor in het zand zien liggen en stonden groepen arbeiders
rond sissende en stampende machines als locomotieven, locomobielen, stoomheien,
zandtreintjes met kipkarren, excavateurs, zandzuigers, elevatoren en
45.
baggermolens. Hij kon bovendien, als hij geluk had, de installatie van een
46.
reusachtige, uit één stuk gegoten grondduiker meemaken , of een helmduiker in
het water
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zien afdalen ter inspectie van een fundering of een steenbestorting. Hoewel pas
in onze eeuw het grondverzet vrijwel volledig gemechaniseerd is, vonden op dit
gebied al in de tweede helft van de negentiende eeuw revolutionaire veranderingen
plaats. De mechanisatie op de bouwplaats zelfwas in de weg- en waterbouw veel
sterker dan in de woning- en utiliteitsbouw, wat wij behalve uit contemporaine
beschrijvingen, foto's en prenten onder meer weten uit de Registers van de Dienst
48.
voor het Stoomwezen. Toch moeten wij niet uit het oog verliezen dat ook hier het
eigenlijke ‘bouwen’, bijvoorbeeld het aanleggen van basaltglooiingen op zeeweringen
door steenzetters, of het maken van een houten sluisdeur door een timmerman,
een ambachtelijke bezigheid bleef.
De innovaties waren niet alleen werktuigbouwkundig van aard. In alle sectoren
van de weg- en waterbouw was sprake van modernisering. De leerboeken op het
gebied van de weg- en waterbouw, zoals de Handleiding tot de kennis der
waterbouwkunde van Storm Buysing (1845) of de Waterbouwkunde van de Delftse
hoogleraren Henket, Schols en Telders (1883-1912) rekenen tot het gebied van de
waterbouwkunde onder meer de volgende sectoren: beschoeiingen en
bekledingsmuren, dijken en zeeweringen, sluizen, polders en droogmakerijen,
inundaties, rivierenbeheer, kanalen, havens, (droog)dokken, wegen, bruggen en
spoorwegen. Daarnaast behoren ook zaken als kistdammen, caissons, duikerklokken
en grondverbetering tot de waterbouwkunde. Wij zullen ons hier beperken tot de
dijkbouw, de polder- en boezembemaling en de baggertechniek.
In hoofdstuk 15 over de ijzerconstructies en in Deel v wordt ingegaan op de ijzeren
bovenbouw van spoorwegbruggen. De rivierverbetering en de spoorwegen werden
in Deel II behandeld. De andere onderwerpen laten wij rusten.

Dijkbouw
In de negentiende eeuw ondergingen de Nederlandse dijken, met name de
zeeweringen en de dijken van de grote rivieren een metamorfose. De vroegere
aarden-, wierriem- en paaldijken kregen een steenglooiing op het buitenloop. Een
echte innovatie, in de zin van een negentiende-eeuwse uitvinding, kon dit niet
genoemd worden. In de negentiende eeuw meende men dat de steenglooiing een
achttiende-eeuwse innovatie was, maar in feite was zij in Zeeland al in de zestiende
49.
eeuw bekend.
Wel was in de achttiende eeuw vaker sprake van Doomikse en Vilvoordse steen
als dijkbekledingsmateriaal, doorgaans gezet tussen houten staken, zoals dat ook
bij het rijsbeslag het geval was. Een buitenlandse waterbouwkundige echter had
naar eigen zeggen op zijn reis door de Republiek in 1784 vrijwel nergens
steenglooiingen aangetroffen. Alleen langs de Zuiderzee lagen hier en daar
50.
glooiingen met brikken en puingruis van veldkeien.
Op de eerste grote aanval van de paalworm in 1732 reageerde men weliswaar
niet gelaten, maar men vond er in de eerste instantie geen afdoend antwoord op.
Steen uit buitenlandse groeven was eenvoudig te kostbaar om op grote schaal te
worden toegepast. Dat gebeurde pas in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Al eerder hebben wij daarbij gewezen op de verbetering van de groeveexploitatie,
51.
het transport en op de machinale steenbewerking.
Storm van 's Gravesande beval in de jaren veertig al het basalt aan, dat toen nog
52.
nauwelijks gebruikt werd. Dit blauwzwarte gesteente, afkomstig uit de groeven
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langs de Rijn, zou bij uitstek het bekledingsmateriaal van de dijken worden. Wij
moeten hierbij bedenken dat een groot deel van de Hollandse kusten weliswaar
met duinen begroeid was, maar dat de kustlijn destijds, met onder meer de Zuiderzee
erbij, veel langer was dan nu. Behalve een buitengewone duurzaamheid had basalt,
door zijn prismatische vorm, het voordeel dat het goed sluitend te zetten was. Het
53.
werd immers gewonnen uit vijf- of zeshoekige ‘zuilen’. Het was bovendien niet
54.
duurder in het gebruik dan baksteen. Rond 1880 werd basalt niet alleen
55.
voorgeschreven voor de zeeweringen en de genormaliseerde benedenrivieren ,
maar ook voor keer-, sluis- en kademuren, onder meer die van de Handelskade in
Amsterdam. Hiertegen werd, evenals tegen de Duitse baksteen, heftig geprotesteerd
door de steenfabrikanten. Mede hierdoor werden later door de ingenieurs en
56.
architecten de aannemers vrijgelaten in hun keuze voor baksteen of basalt.
Toch koos men voortaan lang niet overal voor een steenglooiing, mede vanwege
het gebrek aan goede steenzetters. Al vanaf het begin van de eeuw werd
57.
geëxperimenteerd met dijken die een zachtglooiende buitenbeloop hadden. Deze
werden ook nadien bij niet met steenglooiing verdedigde zeedijken toegepast. Men
had uitgevonden dat de beukende kracht van de golfslag efficiënter kon worden
opgevangen door een flauwe helling - die immers noodzaakt tot een uitputtende
golfoploop - dan door de oude steile wier- en paaldijken, waarin een stormvloed vrij
gemakkelijk gaten sloeg. Het was één van de onderwerpen die behandeld werden
in het monumentale standaardwerk van de Zeeuwse waterstaatsingenieur Abraham
Caland, Handleiding tot de kennis der Dyksbouw en Zeeweringskunde (1833). Hierin
werden min of meer bekende zaken als dijksputten, kruinshoogte
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Nergens slaan in Nederland de Noordzeegolven met zo'n geweld tegen de kust als tegen
de zeedijk bij Westkapelle, op de meest westelijke punt van Walcheren. In de achttiende
eeuw begon men de oever hier voorzichtig te verdedigen met rijswerken, paalrijen
(dwarsstaketten), paalhoofden (staketten) en hier en daar steenglooiing. Maar pas in het
laatste kwart van de negentiende eeuw gingen de Rijkswaterstaat en het polderbestuur over
tot een planmatige aanpak. Meer dan 3½ km dijk werd onder een min of meer gelijkvormig
profiel gebracht. Paalhoofden werden op regelmatige afstand aangelegd. Op enkele punten
na, waar de Doornikse en Vilvoordse steen gehandhaafd bleef, werd het gehele buitentalud
verdedigd met zuilenbasalt op een één meter dikke kleilaag.
De basaltlaag begon op de hoogte van de laagwaterlijn en werd daar begrensd door
‘perkoenpalen’, om afglijden te voorkomen. Hij liep met een helling van ongeveer 6:1
ononderbroken door tot 1½ à 2 m boven de gemiddelde hoogwaterlijn. Op het hoger gelegen
beloop verflauwde de helling, 8:1 tot 25:1. Dit gedeelte werd met een krammat verdedigd.

en -breedte, zinkstukken en steenbestortingen (beide ter voorkoming van uitschuring
tegen de teen van de dijk) in een systematisch kader behandeld, tezamen met meer
moderne denkbeelden over de steenglooiing, het zogenaamde ‘Stelsel der Vaste
Punten’ (dat wil zeggen hoekig uitspringende dijkvakken om de stroom van de oever
te houden) en het brede, zachtglooiende dijkprofiel. Tal van empirische feiten uit de
dijkbouw werden door Caland in wiskundige redeneringen gevat. Zo stelde hij dat
‘het vermogen van den aanslag en wrijving der golven op eene dijkshelling, in
verhouding moet staan tot de sinus van den aanvalshoek, of van den hoek der
58.
dijkshelling op den horizon’.
De dijkbouw begon voorwerp van wetenschappelijke studie te worden. Het was
voortaan niet meer de plaatselijke dijkopzichter, die kleine verbeteringen aanbracht
in een door eeuwen van schade en schande beproefd waterkeringssysteem, maar
de ingenieur van de Rijkswaterstaat of de hoogleraar aan de Polytechnische School
die de beste grondsamenstelling, de werking van het kwelwater of de dikte van de
graszoden op het binnentalud bestudeerde.
59.
De ‘redenerende geest’ die ten grondslag lag aan het zachtglooiende dijkprofiel,
was de eerste aanzet tot een moderne wetenschappelijke benadering, die de
dijkbouw uitsplitst in afzonderlijke taakcomponenten. Maar hij was natuurlijk nog
wel ver verwijderd van de waarschijnlijkheidsberekening die tegenwoordig bij het
op Deltahoogte brengen van de dijken wordt toegepast. Zo gingen aan de
dijkverzwaring van de Hondsbossche Zeewering (1977-'81) jaren van
laboratoriumonderzoek en berekeningen vooraf, die uiteindelijk resulteerden, op
grond van een eens in de 10.000 jaar waarschijnlijk geachte golfoploop van 11 m
+ NAP, in een 11,5 m hoge dijk. Dit was bijna een verdubbeling van de hoogte en
breedte van de dijk zoals die in de tweede helft van de vorige eeuw, volgens de
60.
toenmalige inzichten van het glooiende dijkprofiel, was vernieuwd.

Bemaling
‘Onverpoosd werkten de reuzen voort, in hunne onbewuste kracht. Zwoegend
schenen zij, als met het bezielde oog van Leeghwater, Cruquius en Lynden zelve,
te staren op den telkens lager wordenden waterspiegel. Bij elken opgeworpen
waterlast trilden en dreunden zij in hun binnenste als hoorde men het hijgend gesteun
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van een vermoeiden worstelaar.’ Zo evoceerde een tijdgenoot het werk van de
drie stoomgemalen Leeghwater, Cruquius en Lynden, die tussen 1849 en 1852 de
Haarlemmermeer droogpompten. De Haarlemmermeermachines, elk met 350 pk,
hadden een dubbelwerkende verticale cilinder, met buitendiameter van 363 cm; de
grootste stoomcilinders ooit gebouwd. Dat is opmerkelijk voor een land dat niet
bepaald voorop had gelopen bij de toepassing van stoomtechniek.
In 1851 merkte de Illustrated London News ter gelegenheid van de
Wereldtentoonstelling in het Crystal Palace op dat Nederland weliswaar een
tweederangs natie was geworden, maar dat het land toch wel iets interessanters te
bieden moest hebben dan de getoonde lijnkoeken, de cichorei en het patent stijfsel.
Waar waren bijvoorbeeld, zo vroeg het blad zich af, de modellen van belangrijke
62.
wateropvoerwerktuigen? De drie stoommachines in de Haarlemmermeer waren
weliswaar geleverd door de Engelse firma's Harvey & Co. en Fox & Co., naar ontwerp
van de Engelse ingenieurs A. Dean en J. Gibbs, maar daarin hadden de Nederlandse
ingenieurs G. Simons en A. Lipkens, de twee latere directeuren van de Koninklijke
Akademie, een belangrijk aandeel. Van laatstgenoemde stamde grotendeels het
63.
ontwerp van de zuigerpompen voor de wateropvoering. Hoe dan ook, zeker vanuit
buitenlands perspectief moet het interessant geweest zijn om te zien hoe Nederland
de stoomtechniek pas werkelijk grootschalig inzette bij één van zijn meest
karakteristieke bezigheden: de strijd tegen het water.
Stoomkracht was hier trouwens vanaf het allereerste
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begin in verband gebracht met bemalingsdocleinden. De eerste vuurmachine van
Newcomen werd in 1776 in een oude Rotterdamse kruittoren gebouwd, met als
64.
doel het overtollige water uit de binnenstad te pompen.
Lynden van Hemmen had reeds in 1821 voorgesteld de Haarlemmermeer met
65.
stoom droog te maken. Stoombemaling op kleine schaal was toen al met enig
66.
67.
succes toegepast, onder meer bij de Mijdrechtse Poel tussen 1791 en 1812.
Toch koos de Staatscommissie die door Willem I na de storm van 1836 op het
Haarlemmermeer was ingesteld, voor een molengangenstelsel, aangevuld met 3
stoomvijzelmolens van 40 pk. Het waren Lipkens en Simons, leden van commissie
68.
van beheer en toezicht, die de geesten rijp maakten voor volledige stoombemaling.
Zij hadden in Engeland mijnpompmachines van het Comwalltype bekeken. Het
voordeel van deze ‘Cornish Pumping Engines’, zoals ontwikkeld door James Watt,
was dat zij door een evenwichtige roulatie van afgewerkte en verse stoom, zeer
69.
economisch werkten. Dean en Gibbs werkten door op het door Sims verbeterde
Cornwallsysteem en ontwierpen in overleg met Lipkens en Simons een in elkaar
geschoven lagedruk- en hogedrukcilinder. Aan de zuigerstang waren gietijzeren
balansarmen bevestigd, die met de zuigerpompen buiten het gebouw verbonden
waren. In 1845 werd de Leeghwater, met 11 pompen, als proefgemaal geïnstalleerd
onder het toeziend oog van Dean en Gibbs; vier jaar later volgde de Cruquius en
de Lynden, elk met 8 pompen. Al in de jaren 1840-'45 waren de 60 km lange ringvaart
70.
en ringdijk aangelegd , waarbij zoals eerder gezegd tal van aannemers uit het
Beneden-Merwedegebied betrokken waren. Het hele project was onder andere
opgehouden door het Hoogheemraadschap Rijnland dat garanties eiste voor zijn
71.
boezembeheer.
Rijnland kreeg ter compensatie een aantal door stoom aangedreven
boezemgemalen, die uitmaalden op het IJ, de Hollandse IJssel en de Noordzee.
Aan de tot dan toe gebruikte wateropvoersystemen - scheprad, vijzel en
zuigerpomp - werd bij de droogmaking van de tussen de Zuidplas en Kralingen
gelegen Prins Alexanderpolder (1867-'74) een vierde toegevoegd: de
centrifugaalpomp. Deze pomp, die onder meer een belangrijke rol zou gaan spelen
in de baggertechniek, was in 1851 op de Londense Wereldtentoonstelling te zien
geweest en werd al in 1855 gebruikt bij de bouw van de spoorwegbrug bij
72.
Westervoort. Het principe van de pomp berust op de middelpuntvliedende kracht
van een roterend schoepenwiel, waardoor het door een zuigbuis aangezogen water
73.
geslingerd wordt naar de persbuis aan de omtrek van het pomphuis. Een groot
voordeel van de centrifugaalpomp was dat hij geen last had van waterverlies door
lek. Twee van de vier door stoom aangedreven gemalen in de Alexanderpolder
waren voorzien van elk twee centrifugaalpompen, geleverd door de Londense firma
Easton & Amos.
Het waren de grote diepliggende droogmakerijen, zoals de Zuidplas, de
Haarlemmermeer, de Nootdorpse en de Mijdrechtse plassen, die de spits afbeten
bij de stoombemaling. Dat waren immers de ten behoeve van de turfwinning
uitgeveende plassen, waarvan men wist dat op de bodem vette, vruchtbare zeeklei
74.
wachtte. De economische en technische voordelen van het gebruik van
stoommachines waren daar evident; de investering loonde in veel opzichten. Voor
de polder- en boezembemaling (dus het drooghouden van polders en boezems)
waren het vaak het eerst de hoogheemraadschappen, waterschappen en steden
die een boezemgemaal aanschaften. De kleinere polders, die hun water op de
boezem uitsloegen, keken aanvankelijk de kat uit de boom. Vooral in Friesland en
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Zuid-Holland bleef het aantal hectaren polderland met windbemaling tot het eind
75.
van de negentiende eeuw nog zeer aanzienlijk. Maar in de periode 1865-'84 werden
talloze windmolens door stoomgemalen vervangen.
Ter indicatie: alleen al de ijzergieterij ‘De Prins van Oranje’ leverde in de
negentiende eeuw zo'n 200 stoomgemalen en 600 schepraderen; Begemann in
76.
Helmond vervaardigde tal van centrifugaalpompen voor stoombemaling. In 1897
kon het Gedenkboek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs dan ook constateren
77.
dat Nederland een land van molenrompen aan het worden was.
In Deel IV van deze serie zal de overgang van wind op stoom uitvoerig aan bod
komen.

Bagger- en graaftechniek
In december 1821 vond op de Buiksloter Trekvaart boven het IJ een curieuze
wedstrijd tussen drie moddermolens plaats. Op last van koning Willem I, daarbij
geadviseerd door Jan Blanken, werd bij wijze van proef gedurende vier dagen een
vergelijkbare hoeveelheid modder gebaggerd door een gewone Amsterdamse
moddermolen, een verbeterde moddermolen met ijzeren scheppers of
‘modderborden’ en een stoombaggermolen. De wedstrijd werd met vlag en wimpel
gewonnen door de verbeterde moddermolen, die bijna tweeëneenhalf maal zoveel
78.
baggerspecie omhoog haalde als de als laatste geëindigde stoombaggermolen.
De stoommachine, naar ontwerp van de Engelse ingenieur John Rennie, was
twee jaar eerder aangekocht door het Amsterdamse stadsbestuur, die de machine
op een schip liet monteren en met de nodigde verwachtingen inzette bij zijn strijd
tegen de verzanding van het IJ. Twee Engelse machinisten waren meegereisd.
Maar net als de verloren wed-
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strijd werd deze baggeroperatie een fiasco. Eén van de redenen daarvan was dat
de emmerladders gebouwd waren voor de hardere specie in de Engelse riviermonden
en niet voor de slappe Amsterdamse modder, die nauwelijks weerstand bood. Een
andere reden werd samengevat door Rennie's contactpersoon in Amsterdam, het
raadslid W. Wilkens: ‘prejudice against new machinery affects the disposition of the
79.
workmen’.
In de 30 jaar na het debâcle op het IJ bestond er noch bij Rijkswaterstaat noch
bij stadsbestuurders en aannemers veel animo voor de aanschaf van
stoombaggermolens. Er werd met paardenmolens gewerkt en handmatig, dat wil
zeggen met de baggerbeugel. Het Noordhollands Kanaal en de Zuid-Willemsvaart,
waaraan vele duizenden poldergasten werkten, zijn geheel met baggerbeugel en
80.
paardenmolen op diepte gebracht. Alleen de departementen van Marine en
Koloniën hadden een enkele stoombaggermolen in bedrijf.
Engeland lag rond 1850 op het gebied van de stoombaggertechniek - en trouwens
ook op dat van de hele werktuigbouwkunde voor de waterbouw - ver voor op de
meeste Europese landen, in het bijzonder op zijn vroegere maritieme rivaal aan de
Noordzee. Rond 1800 werd in Londen, bij de aanleg van de grote havens en dokken,
al gebruik gemaakt van stoommachines voor het bedienen van pompen, het mengen
81.
van beton en het inslaan van beschoeiingspalen. In deze jaren werden ook de
eerste stoombaggermolens met emmerladders geconstrueerd voor de havens van
onder meer Portsmouth, Hull en de marinehaven Deptford. Het meest aansprekende
voorbeeld was de uitbaggering van de monding van de Clyde (Glasgow) in 1824,
die met behulp van stoombaggermolens geschikt werd gemaakt voor grote
zeeschepen, terwijl er enkele jaren tevoren het water een halve meter diep stond.
In Nederland werden de eerste rijksstoombaggermolens aangekocht voor de
82.
uitbaggering van de Nieuwe Merwede; we schrijven dan inmiddels 1861. De eerste
werd bij de werf Fijenoord gebouwd en was in feite nog een moddermolen van het
overgeleverde type. Hij loosde nog over de boeg, maar had al wel emmers in plaats
van scheppers. Het overbrengings-mechanisme was tamelijk gecompliceerd. Hierna
echter werden door het Rijk vijf in serie vervaardigde, moderne stoombaggermolens
aangekocht bij de Luikse firma Tilkin-Mention.
Die hadden een veel eenvoudiger overbrenging met drijfriemen. Het waren
83.
bovendien goede grindbaggeraars, wat bij de grote vraag naar grind voor de
bedekking van de aarden spoorwegbanen, een niet te onderschatten pluspunt was.
Een stoombaggermolen had een emmerladder midscheeps, waarvan de
boventuimelaaras door een stoommachine werd voortbewogen. De zijdelingse,
voor- en achterwaartse beweging van het vaartuig en ook de stand van de
84.
emmerladder werden geregeld door stoom- of handlieren, kettingen en ankers.
De emmerladder loosde niet meer over de boeg. Bovenaan de ladder verdween de
specie in een stortbak door een stortgoot in twee langszij liggende grondschouwen.
De gevulde grondschouw of bak werd elders door een drijvende of vaste elevator
(meestal een emmerladder) geleegd. Soms stond hier dan nog een bok op, waaraan
een lange transporteur met een lopende band was opgehangen. Maar ook kon bij
de aanleg van waterwegen door middel van verlengde stortgoten de specie direct
vanaf de baggermolen op de oever gestort worden. Dit gebeurde voor het eerst bij
85.
de aanleg van het Suezkanaal in de jaren zestig.
Moest er een grote afstand overbrugd worden tussen baggermolen en stortplaats,
dan werd de baggerspecie met water vermengd en met drijvende, houten
pijpleidingen met leren of caoutchouc verbindingsstukken tot zo'n 300 meter
opgeperst.
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De vermenging met water vond aan boord plaats in een kast met een ‘propulseur’
86.
of perskuip, waarin water door middel van een centrifugaalpomp opgezogen werd.
Dit systeem werd in 1867 speciaal ontwikkeld voor de uitbaggering van het
kanaaltracé in het IJ en het Wijkermeer door J. Burt en S.T. Freeman, respectievelijk
opzichter en ingenieur in dienst van de Engelse aannemer Henry Lee & Son. Een
dergelijk zuigperstoestel-met-pijpleidingen kon ook gebruikt worden om bakken leeg
te zuigen en heette dan bakkenzuiger.
Het zuigpersprincipe was een afgeleide van de zandzuiger. Na de
stoombaggermolen was de zandzuiger de tweede belangrijke innovatie in de
baggertechniek. Hij kwam vrij snel na de introductie van de centrifugaalpomp. Hoewel
zelfs de eerste zandzuigers later in het buitenland vaak ‘Dutch Dredgers’ genoemd
werden, waren zij toch bepaald geen Nederlandse vinding.
De eerste types werden vrijwel tegelijkertijd in Frankrijk en Engeland ontwikkeld.
Ze berustten op geheel verschillende principes. De zandpomp van Bazin was, zoals
wij eerder gezien hebben, de eerste zandzuiger die door Adriaan Volker op de
Nieuwe Waterweg gebruikt werd. De zuigkracht werd voornamelijk veroorzaakt door
een centrifugaalpomp in combinatie met een constante waterdruk in een waterbak
87.
aan boord; hierdoor ontstond waterverschil die beweegkracht veroorzaakte. Het
Engelse type werkte alleen met een centrifugaalpomp, die water en zand opzoog.
De benaming ‘Dutch Dredger’ is voornamelijk te danken aan het feit dat de
zandzuiger volgens het Engelse type, door de Engelse aannemers en ingenieurs
bij de aanleg van het Noordzeekanaal ingevoerd, in Ne-
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88.

derland sterk verbeterd werd en van daaruit aan zijn opmars begon.
Het prototype van alle latere zandzuigers was die welke gebruikt werd voor de
89.
uitbaggering van de Noordzeehaven bij IJmuiden in 1875. Hij was ontwikkeld door
D. Hutton (eveneens een ingenieur van Henry Lee), die de waaier van de pomp ver
buiten het schip op de opvoerpijp plaatste. Met zeven Huttonzuigers kreeg men net
voldoende diepte om het kanaal in 1876 formeel te kunnen openen, al stelde toen
de vaargeulbreedte van 70 meter -in plaats van de geplande elliptische kom van
650 meter breedte- nog zeer weinig voor.
De opgezogen specie werd in de naast de zandzuiger liggende bakken geborgen,
die meestal op zee door het openen van de bodemkleppen werden gelost
(‘onderlossers’). Wanneer er echter voor de kust gewerkt werd, veroorzaakten de
golven vaak een te grote deining, waardoor de bakken tegen de zuiger sloegen. In
dat geval kon er geruime tijd niet gewerkt worden. De al eerder genoemde Volker,
Bos en Vermaes ontwikkelden toen voor het werk op de Nieuwe Waterweg de
90.
zelfladende zandzuiger, die de specie in zijn eigen laadruim opsloeg. Het was
daarmee een gecombineerde zandzuiger en onderlosser. Het vaartuig was gebouwd
bij de werf van J. en K. Smit te Kinderdijk, die daarna de vaste leverancier zou
worden van de hopperzuigers voor Volker en Bos.
Tussen 1878 en '83 bouwden zij zo'n 20 zuigers voor het werk op de Nieuwe
Waterweg, waaraan overigens nog verschillende verbeteringen aangebracht werden.
Het was het begin van wat de meest florissante tak van de Nederlandse
machinebouw zou worden: de machines voor openbare werken, in het bijzonder
91.
grondopvoerings- en graafwerktuigen. Nederlandse bedrijven leverden niet alleen
vrijwel alle machines voor het grondwerk in Nederland en de koloniën, maar wisten
ook in het buitenland een substantieel marktaandeel te veroveren. Zo had de fabriek
van Figée-Conrad in Haarlem in de jaren tachtig en negentig zo'n 180 baggermolens,
zandzuigers en zuigperswerktuigen afgeleverd aan regeringen en particuliere
aannemers in Nederland, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Rusland, Roemenië,
92.
Zuid-Amerika en Afrika. Ook wat het grindbaggerwerk betreft konden de aannemers
van rivierwerken rond 1900 het modernste materieel in eigen land bestellen, onder
93.
meer bij de Arnhemse werf van Prins.
3

Een gewone baggermolen groef per dag zo'n 650 m , vergelijkbaar met het werk
van ongeveer 40 grondwerkers. Maar in werkelijkheid was het rendement veel hoger,
94.
omdat tegelijkertijd de specie ook vervoerd werd. De mechanisering in het
baggerbedrijf was daarmee met grote sprongen vooruit gegaan. En toch zou de
technologische modernisering

Elevator in het kanaalgedeelte tussen Leidse Rijn en Vaartse Rijn in 1886. De elders uit het
kanaal gebaggerde grond wordt uit de grondbakken opgebracht en onder bijvoeging van
door een centrifugaalpomp opgevoerd water door een transportleiding achter de nieuwe dijk
opgespoten.
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het nog lange tijd moeten stellen zonder de wetenschappelijke resultaten van de
grondmechanica. Microscopisch onderzoek en systematische waarneming van
korrelgrootte, korrelverdeling en rijkheid van het grondmengsel, die het baggerwerk
vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw zouden begeleiden, waren in de
negentiende eeuw onbekend. Men kende enkele toestellen voor grondboringen
95.
(o.a. de grondboormachine van Kind) , maar voor het grootste deel werkte men
vanuit de ervaring en intuïtie van de molenbaas en de uitvoerder. De schipper of
molenbaas wist precies waar hij wel kon zuigen en waar niet, hoe ver hij zijn zuigpijp
moest laten zakken, hoe snel hij zijn molen moest laten draaien, enzovoorts. De
uitvoerder keek in zijn notitieboekje voor gegevens over een vergelijkbaar werk dat
96.
hij eerder onder handen had gehad. Desondanks kon men altijd voor verrassingen
komen te staan. Een internationale nomenclatuur voor grondsoorten ontbrak, zodat
bij buitenlandse opdrachten de bestekken vaak weinig houvast boden.
Vandaar dat de Nederlandse aannemers er doorgaans op uittrokken met een
emmerbaggermolen, liever dan met een zandzuiger. Dat gold overigens ook voor
het binnenland. De emmerbaggermolen was met zijn demontabele emmers in feite
geschikt voor alle soorten grond: klei, slib, veen, zand en zelfs harde leem tot zachte
97.
rots. Aldus, gewapend met het modernste materieel, met de nodige ervaring en
met enkele praktijkregels, maar zonder wetenschappelijk geanalyseerde
grondmonsters ging de laat-negentiende-eeuwse baggeraar aan de slag.
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Graafwerktuigen voor het werken op het droge verschenen later op het toneel dan
baggerwerktuigen. De meest gebruikte graafmachine, de excavateur, was een
afgeleide van de stoombaggermolen.
Het was in feite een op spoorstaven bewegende emmerbaggermolen voor het
98.
droge werk. Hij werd al op grote schaal gebruikt bij het Suezkanaal. In Nederland
99.
vinden we hem voor het eerst bij het graafwerk bij Hoek van Holland in 1877. De
excavateurs die rond 1890 gebruikt werden bij de afgraving van een terrein ten
westen van Utrecht, ten behoeve van de zandstortingen op de spoorbrugopritten
aan weerszijden van het Merwedekanaal, hadden uiterst wendbare emmerladders,
die in iedere gewenste stand, van horizontaal tot verticaal, gedraaid konden
100.
worden. Deze machines, die drie maal zoveel grond schepten als een gewone
baggermolen, werden geleverd door de Utrechtse fabriek van A.F. Smulders, die
101.
evenals Figée een internationale afzetmarkt had.
Vrij over het terrein bewegende draglines en shovels heeft de negentiende eeuw
niet voortgebracht. Wel waren beide graafsystemen bekend, maar ook hier gebonden
aan asvervoer over een werkspoor.
Dergelijke stoomgraafkranen-met-grijpemmers en lepelgraafmachines werden
onder meer gebruikt in Nederlands-Indië en in de duinen van Haarlem, bij de werken
102.
voor de Amsterdamse Duinwatermaatschappij.

Het Noordzeekanaal
Als voorbeeld van een groot waterbouwkundig werk nemen we hier de aanleg van
het Noordzeekanaal. Bij dit project ging het behalve om het graven en bedijken van
een hoofdkanaal met zeven zijkanalen, ook om de bouw van een zeesluis en een
zeehaven, de droogmaking van het IJ, de bouw van twee spoorwegbruggen en de
bouw van een afsluitdijk met daarin scheepvaart-, spui- en maalsluizen en een
stoomgemaal. Met name deze afdamming van het IJ bleek een psychologische
barrière, die de daadwerkelijke doorgraving van ‘Holland op zijn smalst’- een
gedachte die zich in de loop van de negentiende eeuw geleidelijk als onvermijdelijk
opdrong - langdurig heeft vertraagd. Voor Amsterdam vormden de Zuiderzee en
het IJ eeuwenlang één grote, min of meer beschutte voorhaven, waaraan de stad
voor een belangrijk deel haar opkomst en welvaart te danken had.
Ingenieurs als Blanken en Goudriaan zagen de afdamming echter al in de jaren
twintig als een noodzaak om de stad voorgoed te verlossen van het spook van de
verzanding. Tot de aanleg van het Groot Noordhollands Kanaal (1819-'24) moest
de toegang tot Amsterdam opengehouden worden met technisch vernuftige
werktuigen als paardenmolens en de rond 1690 uitgevonden ‘scheepskamelen’,
een soort drijvende scheepsliften, die de zeeschepen voor de monding van het IJ
103.
over ondiepten heen tilden. De aanleg van het Noordhollands Kanaal leek in
combinatie met de bouw van het Ooster- en Westerdok voor lange tijd een uitweg
te bieden uit de verzandingsellende. Maar al rond 1850 bleek dat het kanaal te
kleinschalig was ontworpen en dat het te smal en te ondiep was voor de nieuwe
stoomraderschepen. Ook voor de grote zeilschepen en clippers bleek het
104.
ontoereikend.
Uit civieltechnisch oogpunt had men met de aanleg van het Noordhollands Kanaal
in feite voor de weg van de minste weerstand gekozen. Want al was dit kanaal drie
keer zo lang als het latere Noordzeekanaal, met de aanleg ervan bevond men zich
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letterlijk en figuurlijk op bekend terrein. Grote delen van het kanaal volgden de tracés
van de zeventiende-eeuwse ringvaarten om de droogmakerijen en hoefden alleen
verbreed en verdiept te worden. De Hollandse waterstaat stond traditioneel met de
rug naar de zee gekeerd. Men hield zich bezig met ophogen, uitdiepen en bemalen
van het polderland achter de duinen. Men kende het water, het slib en het zand van
de binnenmeren, de grote rivieren en de Zuiderzee veel minder dat van de Noordzee.
105.
Met zeehavens en -sluizen had men hier nauwelijks ervaring.
Opvallend is dat omstreeks 1740 de landmeter en toeziener van Rijnland voor
hun plannen met betrekking tot een nieuw lozingskanaal door de duinen bij Katwijk
eerst op studiereis naar de Oostenrijkse Nederlanden gingen, waar men al wèl
106.
ervaring met het doorgraven van de duinen bleek te bezitten.
Onder ‘Holland op zijn smalst’ verstond men de niet meer dan zes kilometer brede
landengte tussen de Noordzee en het Wijkermeer, de noordwestelijke uitloper van
het IJ. Een deel daarvan werd bovendien nog ingenomen door een stuk
duinontginningsgebied, de ‘Breesaap’ genaamd, waaromheen een ringvaart gegraven
was met een lozingskanaaltje naar de Noordzee. Op het tracé daarvan ontwierp
W.A. Froger, oud-officier, vestingbouwkundige en theoreticus op het gebied van de
mechanica, in 1850 een kanaal dat ook in eerste instantie als uitwateringskanaal
voor de droog te leggen IJpolders was bedoeld. Spoedig echter schijnt hij de
mogelijkheden van een scheepvaartkanaal te hebben ingezien. Frogers plan vormde
de basis van een project waarmee drie jaar later de Amsterdamse notaris J.G. Jäger
een consessie aanvroeg. Dat plan was ontworpen door de Engelse ingenieurs
107.
Croker en Burn , beiden werkzaam bij de Amsterdamse Duinwatermaatschappij.
De opbrengsten van de droog te maken IJpolders maakten het project van meet af
aan levensvatbaar als een concessie, met een particuliere maatschappij op aandelen.
Thorbecke
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Het definitieve plan voor het Noordzeekanaal. Kleurenlitho uit 1866.

stelde zich bovendien achter de plannen, want ondanks het toenemende belang
van Rotterdam voor de Nederlandse handel bleef Amsterdam toch de ‘krachtigste
108.
productie-factor’ van het land, vooral dankzij zijn sterke kapitaalmarkt. Amsterdam
gaf echter pas in 1861 zijn verzet tegen de afdamming van het IJ op, en niet vóór
8 maart 1865, een week voor het verstrijken van de rentegarantie van het Rijk, ging
de eerste spade bij de Breesaap de grond in.
De rol van Froger en Jager was toen al uitgespeeld. Concessiehouder werd de
in 1863 opgerichte Amsterdamsche Kanaal Maatschappij (AKM). De regering had
deze concessionaris al vroeg te verstaan gegeven dat zij uitbesteding van het project
wenselijk achtte. De AKM sloot daartoe, ‘nadat vergeefs getracht was van een
109.
Nederlandse firma een aannemelijk bod te krijgen’ , een contract met de Engelse
aannemer McCormick & Son. Dit gebeurde vooral door toedoen van ingenieur
Charles Burn, die een uitgesproken intrigantenrol speelde en hoopte door McCormick
110.
als hoofdingenieur naar voren geschoven te worden.
McCormick nam het werk à forfait aan voor 27 miljoen gulden, 10 miljoen in
obligaties, 7 miljoen in geld, en met een opleveringstermijn van 7 jaar. Hij bleek
echter grote moeite met de borgstelling te hebben. Aanvankelijk trad als één van
de twee borgen voor hem op de Londonse aannemer Henry Lee & Son, die echter
in 1865 het hele project onder dezelfde condities overnam. Lee had behalve de
fundering van de Britse Parlementsgebouwen ook de havens van Dover, Portland
en Chatham aangelegd. Hij liet zich in Nederland uisluitend vertegenwoordigen door
zijn juridische adviseurs, ingenieurs en agenten. Maar hoewel hij bij het
Noordzeekanaal met zware tegenslagen en verliezen te maken zou krijgen, heeft
111.
hij het werk toch vrijwel in zijn geheel volgens het bestek voltooid.
Technisch supervisor was de Rijkswaterstaatsingenieur-met-verlof Justus Dirks
(1825-1886), die om zijn bekwame leiding alom geprezen zou worden en na de
voltooiing van het Noordzeekanaal door diverse buitenlandse regeringen en
112.
ingenieurs om advies gevraagd werd. Zo ontwierp hij een droogdok voor de
Chileense haven van Talcahuano en werd hij door De Lesseps in 1879 tot voorzitter
van het uitvoerend comité voor het Panamakanaal benoemd, zoals F.W. Conrad
dat vóór hem bij het Suezkanaal geweest was. Hij werd bijgestaan door een aantal
113.
sectie-ingenieurs, die de werken in Amsterdam, Velsen en elders leidden.
Daarnaast trad als adviseur van de AKM Sir John Hawkshaw op. Deze werd in
Nederland vertegenwoordigd door ir. J.A.A. Waldorp, die in de jaren tachtig als
‘Juan’ Waldorp naam zou maken als regeringsadviseur van de welvarende
114.
Argentijnse Republiek en onder meer de La Plata-havenwerken ontwierp. Ook
de aannemer had een aantal ingenieurs in dienst, die zich full-time met het
Noordzeekanaal bezighielden, onder meer D. Hutton en S.T. Freeman, die enkele
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belangrijke innovaties in de baggertechniek doorvoerden. Deze korte opsomming
laat voldoende het belang zien dat het Noordzeekanaal niet alleen nationaal, maar
ook internationaal gezien voor de civiele techniek had.
De doorgraving van de Breesaap en de zeeduinen gebeurde voor het grootste
deel op een traditionele manier, dat wil zeggen met schop, kruiwagen, paard en
wagen. Voor het zandtransport werd echter gebruik gemaakt van werkspoor en
zandtreinen. Enkele kanaalvakken liet men bovendien na verloop van tijd vollopen
met water om ze daarna verder uit te baggeren. Als geheel bevatte het kanaalproject
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De vervaardiging van de betonblokken voor de havenhoofden, in de betoufabriek bij Velsen.

verschillende deelprojecten en technische procédés die nieuw waren in de
115.
Nederlandse civiele techniek : de aanleg van betonnen havenhoofden met daarbij
behorend een betonfabriek en een reusachtige werkkraan, de bouw van zeesluizen
voor de scheepvaart, van een afsluitdijk met sluizen en een stoomgemaal, en het
gebruik van zandzuigers en zuigpersapparatuur.
Daarnaast werd op onderdelen een aantal technieken toegepast die hier weliswaar
niet voor de eerste keer gebruikt werden, maar die toch geavanceerd genoeg waren
om te vermelden. Zo waren de vloeddeuren in de sluizen van plaatijzer, wat enkele
jaren eerder ook al het geval was bij de Koning Willem III-sluizen in het Noordhollands
116.
Kanaal. Het sluisgebouw in zijn geheel was gefundeerd op een betonplaat van
drie meter dikte. Ook dit was wel modern, maar niet nieuw: Goudriaan had in 1827
al een trasbetonfundering toegepast onder de bij Maastricht gelegen sluizen in de
Zuid-Willemsvaart, terwijl in de jaren zestig en zeventig de meeste spoorbruggen
117.
van de Staatsspoorwegen op beton gefundeerd waren.
De oostelijke afsluitdijk, met daarin een schepradstoomgemaal, creëerde een
nieuw droogmakingsen boezembeheergebied. Voor de bouwput van het sluisgebouw
in de afsluitdijk werd naar ontwerp van Hawkshaw een kistdam van 160 meter
doorsnee geconstrueerd, die weliswaar herhaaldelijk niet tegen waterdruk en wellen
bestand bleek, maar die, na de noodzakelijke verbeteringen en verzwaringen, toch
zijn werk heeft kunnen doen. Bij de opening van de Oranjesluizen in 1872 had de
aannemer niettemin al zulke verliezen gelden - mede door de politieke
besluiteloosheid van Amsterdam - dat het contract inmiddels was herzien.
Wij concentreren ons hier echter op de werken in de havenmonding bij IJmuiden
en op het baggerwerk in de voorhaven en het kanaal. De beide 1500 meter lange
zeehoofden zouden oorspronkelijk beschutting bieden aan een voorhaven, als een
veilige ligplaats voor zeeschepen. Dit idee zou uiteindelijk onhaalbaar blijken en de
118.
functie van de hoofden bleef dan ook beperkt tot die van een veilige invaart. Aan
de beide, uit blokken van cementbeton geconstrueerde en door Hawkshaw ontworpen
hoofden is ruim 11 ½ jaar gewerkt, tussen 1867 en 1878. Het eerste jaar verliep
desastreus. Aan het eind van het jaar blies een najaarsstorm niet alleen de in zee
gelegen werkstelling omver, hij toonde ook aan dat zowel de funderingswijze (de
betonblokken werden, zoals in Engeland, ‘koud’ in het zand geplaatst) als ook de
samenstelling van de hoofden (met stampbeton tussen een bekleding van
betonblokken) ondeugdelijk was. Sindsdien werd een aantal verbeteringen
doorgevoerd, zoals het verzwaren van binnen- en buitenblokken en het storten van
een 1 meter dikke basaltlaag als fundering voor de blokken. Maar nieuwe stormen,
in 1869 en 1871-'72, bewezen dat ook dit nog niet voldoende was. Evenals bij de
Nieuwe Waterweg kwam er nu een regeringscommissie aan te pas en
overeenkomstig haar advies werd zowel het noorderals het zuiderhoofd aan de
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zeezijde verdedigd met zware golfbrekers, respectievelijk 650 en 750 meter uit het
landeinde. Hiervoor werden betonblokken met een gewicht van 10 tot 20 ton gestort.
Ook de blokken van de hoofden werden nog zwaarder gemaakt; ter plaatse van de
golfbrekers werden de hoofden afgedekt met monolieten over de volle kruinbreedte.
Hiermee hielden de hoofden tenslotte stand.
De havenhoofden behoorden tot de belangrijkste ongewapend-betonconstructies
in ons land. Zo primitief als in onze ogen hun wetenschappelijke onderbouwing was,
zo modern was de wijze van uitvoering, met name de fabricage en het transport
van de betonblokken. Beide waren baanbrekend voor de Nederlandse bouwtechniek.
In Velsen werd een fabriek voor de bereiding van de betonblokken ingericht. Hier
werd het portlandcement gemengd met water en zand en met grind of brikkensteen,
119.
en werd de pap vervolgens met behulp van loopkranen in mallen gestort. De
blokken werden in wagons naar de bouwplaats op de pieren gereden. Daar werden
120.
ze gezet vanuit een werkstelling, eventueel met behulp van helmduikers. Nadat
werk- en hulpstellingen zowel bij de storm van 1867 als die van 1869 waren
weggeslagen, werden door Hutton voor het noorder- en zuiderhoofd twee enorme
beweegbare, houten kranen ontworpen, ‘Titans’ genaamd, met een vlucht van 12
meter en rijdend over een spoorweg op het hoofd. Dergelijke kranen
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121.

zijn sindsdien vele malen bij de bouw van pieren gebruikt.
Wat het baggerwerk betreft hebben we gezien dat bij de opening van het kanaal
een vaargeul van slechts 70 meter breed en 5,50 meter diep bestond. In 1878 droeg
Lee & Son het moeilijke baggerwerk in het beweeglijke Noordzeezand over aan de
Sliedrechtse aannemer P.A. Bos. De baggervloot op het kanaal groeide in dat jaar
aan tot 12 zandzuigers, 8 baggermolens, 58 klepschouwen en 19 sleepboten. Nadat
ook L. Kalis Hzn., een andere Sliedrechtse aannemer, werd ingeschakeld, was in
1882 de geul op de gewenste 8,50 meter gebracht en had hij in de havenkom een
breedte van 250 meter, waarmee uiteindelijk genoegen werd genomen.
122.
Op verschillende manieren werden de dijken in Wijkermeer opgeworpen.
Aanvankelijk gebeurde dit door kopstortingen, waarbij het zand per spoor over het
voltooide dijkgedeelte werd aangevoerd. In een later stadium werden zandschouwen
naar de dijken gesleept, die gevuld waren vanuit de baggermolens die de doorgraving
van de duinen ‘in den natte’ uitvoerden. In diezelfde tijd werd de specie die in de
hoofd- en de zijkanalen door baggermolens omhooggehaald werd, achter de dijken
in de toekomstige droogrnakerijen gestort. De daarvoor gebruikte systemen hebben
we al gezien: stortgoot, transportband en de persbuizen waarvoor Burt en Freeman
in 1867 octrooi hadden gekregen. Gedeeltelijk is de baggerspecie toen ook gestort
in het boven water gelegen dijkprofiel.
Wat laat nu het voorbeeld van het Noordzeekanaal zien, in samenhang met wat
wij eerder hebben besproken? Het kanaal was, samen met de Rotterdamse
Waterweg en de rivierverbetering één van de drie grote projecten die op een cruciaal
moment, mede dankzij de bestuurskracht van minister Thorbecke, Nederland voor
het moderne scheepvaartverkeer opende. In 1861 deed de ‘Baltimore’ er 12 dagen
over om over het Noordhollands Kanaal Amsterdam te bereiken.
Tussen ruwweg 1700 en 1860 was een toestand bereikt waarin Nederland een
dichtgeslibd land leek. De grote rivieren eindigden in kreken, zand- en modderbanken
en smalle vaargeulen, terwijl de havensteden alleen met de grootste mocite te
bereiken waren. Zolang het alleen ging om het openhouden van havenkommen en
vaargeulen, waren de traditionele moddermolens toereikend; ze waren mogelijk
zelfs geschikter voor het Nederlandse rivier- en zeeslib dan de eerste
stoombaggermolens. Maar voor het openbreken van de Nederlandse delta in de
tweede helft van de negentiende eeuw waren deze molens volstrekt onvoldoende.
Dat ging alleen met zware stoombaggermolens en zandzuigers. Joh. van Veen (de
‘vader’ van het Deltaplan) ging in zijn boek Dredge Drain Reclaim (1948) zover om
123.
de stoombaggermolen als de bron van herstel van onze welvaart aan te wijzen.
Een wel erg monocausale geschiedsopvatting uiteraard, maar aannemelijk is zeker
dat hij als zuiver technisch instrument voor Nederland van nog fundamenteler belang
was dan de stoomtrein.
De toepassing ervan werd echter, door het effect van ‘economy of scale’, ten
zeerste bespoedigd door de opkomst van het grootbaggerbedrijf, waarvan doorgaans
Adriaan Volker als grondlegger wordt gezien. Bij de aanvang van de genoemde
projecten bestond er nog geen sterke aannemerij, zodat de uitvoering van het
Noordzeekanaal in Engelse handen kwam. In de eerste helft van de negentiende
eeuw waren de Nederlandse aannemers nog voornamelijk kleine zelfstandigen, die
in compagnieschappen of ‘partenrederijen’ werkten. Het initiatief tot de aanschaf
van de eerste stoombaggermolens kwam van de Rijkswaterstaat, zij het
schoorvoetend en zuinigjes. Naarmate de projecten vorderden, schaften ook de
aannemers deze moderne machines aan. Zowel de aannemers als ook de
machinefabrikanten konden in eigen land zoveel ervaring opdoen met het nieuwe
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materieel, dat Nederland op het gebied van moderne baggertechniek in
verbazingwekkend snel tempo veranderde van een import- in een exportland.
Een ander punt dat opvalt is dat het openbreken van de Nederlandse delta
124.
gebeurde met een geringe kennis van bodemkunde en grondsamenstelling.
Zo was Caland niet op de hoogte van het fenomeen van de getijdestromingen
dichtbij de bodem van de rivier, waardoor de zwaardere zanddeeltjes nooit de zee
konden bereiken en er van zijn uitschuringstheorie weinig terecht kwam. De Engelse
technici bij het Noordzeekanaal hadden ervaring in het bouwen van betonnen
havenhoofden, maar die ervaring was gebaseerd op de rotsachtige
bodemsamenstelling van de Engelse kusten. De zware betonblokken van de hoofden
wilden zich, ondanks hun enorme gewicht, maar niet vastzetten in het beweeglijke
zand van de Nederlandse Noordzeekust, waar bovendien de kracht van de stroming
en de aanrollende golven sterker is dan aan de meeste Engelse kusten. Wij kunnen
vaststellen dat de negentiendeeeuwse technici, die geen laboratoria voor
grondmechanica en waterloopkunde tot hun beschikking hadden, grotendeels ‘op
de tast’ werkten. Daarbij werden zij vaak gesteund door intuïtie en ervaring, maar
aan dat laatste ontbrak het hier nu juist. Als ‘proof of the pudding’ fungeerden min
of meer enkele najaarstormen; pas nadat die geen vat meer bleken te hebben op
de zwaardere samenstellingen en funderingen van de havenhoofden, kon de
voorhaven als geslaagd worden beschouwd.
W.R.F. VAN LEEUWEN
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De tichelplaats met twee vormtafels. Op de voorgrond de handvonner, twee afdragers slaan
de eensteensvormen neer op de baan. De gedroogde stenen worden opgezet op hagen
(links). Op de achtergrond een kleimolen (links), haaghut (midden) en kleibult (rechts). In
de baksteeunijverheid werd tot ver in de negentiende eeuw door kinderen van acht jaar en
jonger 16 uur per dag 's zomers gewerkt. Kinderen van vier moesten soms urenlang stenen
opstapelen en wegdragen.
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14
Baksteen
Met handen en voeten
Vormen uit de hand en in veldovens gebrand
Vele uitvindingen en vele mislukkingen: de steenvormmachine
Produktiviteit en kostprijs
De Nederlandse klei
De steenvormmachine als Nederlands fabrikaat
De Hasselo-oven
De ringoven van Hoffmann & Licht
De zwakke schakel: het droogproces
Experimenten met kunstmatige drogerijen in Nederland
Van tichelwerk naar steenfabriek
De kwetsbare fabriek

Met handen en voeten
Door de eeuwen heen is de vervaardiging van bakstenen uit leem of klei een
modderig gebeuren geweest dat weinig in aanzien stond. De ambachtelijke
produktiewijze bleef tot in de negentiende eeuw nagenoeg onveranderd. In de
tweede helft van de negentiende eeuw werd de steenfabricage langzamerhand
gemechaniseerd, gevolgd door een automatisering in de tweede helft van de
twintigste eeuw. Deze processen hebben het aloude beeld van de Nederlandse
baksteenindustrie totaal gewijzigd. Hoe men in het verleden over de
baksteenfabricage dacht, wordt moraliserend voorgesteld door de etsenmakers Jan
1.
en Caspar Luyken (1694).
‘De Tichgellaar.
De Godsdienst maakt ons vrij
Van Saatans Slaavernij.
Gelijck als Isrël van te vooren,
Den tichel boude in dienstbaarheid,
Soo wordt de Mens oock slaafs gebooren
En wurmd in 't leem van deesen tijd:
Maar al die 't lust, die word van Goode,
Genaade en vrijheid aan gebooden.’

Deze tekst vertelt op zijn minst dat het zwaar werken was op de steenovens en het
werd dan ook vergeleken met slavenarbeid, waarvan eveneens in het Oude
Testament (Ex. 1, 13-14) reeds sprake was. Het aanzien van hen die in deze tak
van nijverheid hun brood moesten verdienen was daarmee in overeenstemming:
een ongeschoolde, laag gewaardeerde arbeid, die er niet beter op werd tijdens de
mechanisatie. De invoering van machines en de daarmee verbonden grootschaligheid
van de steenfabrieken leidde tot het ontstaan van een afzonderlijke groepering
‘steenovenvolk’.
Over het algemeen had de burgerij dit slag volk niet erg hoog. De teneur in de
verslaglegging uit de negentiende eeuw is dat het steenovenvolk niet bijdroeg tot
de algemene welvaart. Sommige gemeentebesturen waren daarbij heel stellig en
duidelijk in hun uitspraken, zoals het bestuur van Ubbergen in 1884. Tot deze

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

gemeente behoorde de Ooypolder bij Nijmegen aan de Waal, waar langs de oever
van de rivier de veldovens zich aaneenregen als kralen aan een snoer.
‘De zeven steenfabrieken geven werk aan 350 à 400 werklieden gedurende de
zomer. De steenfabrikanten trekken hunne werklieden in het voorjaar aan uit alle
streken des lands en deze zijn bij hun aankomst reeds van armoede vergezeld. Na
het eindigen van het werkseizoen worden zij door de steenfabrikanten aan het
Armbestuur overgelaten. Met recht kan gesteld worden dat naarmate het getal der
2.
steenfabrieken zich uitbreidt, de armoede evenredig toeneemt ...’
Deze gevolgtrekking is niet incidenteel, maar wordt bevestigd door gelijkluidende
berichten elders, zowel van overheidswege als van particuliere zijde. De berichten
die in het buitenland over deze bedrijfstak verschijnen, geven eveneens weinig
verschil van opvattingen te zien voor de omstandigheden aldaar. In Duitsland, tegen
het einde van de negentiende eeuw, heet het
‘Abgearbeitet, sittlich verwahrlost, stumpf in geistiger Hinsicht so standen diese
unglücklichen Menschen vor uns, und wir mussten ihnen unser unbegrenzten Mitleid
3.
zollen.’
De steenovens stonden aan de rand van de stad of het dorp, maar ook aan de rand
van de maatschap-
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pij. Deze belangrijke tak van nijverheid, onverbrekelijk verbonden met onze
wooncultuur, heeft lang een negatief imago met zich meegedragen. Het sloeg zowel
op de mensen die er geëxploiteerd werden als op de exploitatie van het bedrijf. Wat
het laatste betreft kan men constateren dat de vernieuwingen in de bedrijfstak
moeizaam verliepen. Voor Duitsland gaf Heinemann in 1909 als zijn mening:
‘So wird jetzt noch über ein Fünftel aller Ziegelsteine mittels Handstrichs hergestellt,
und drei bis vier Jahrzehnte (1860-1900) hat es gedauert bis gegenüber den
primitiven Brennmethoden frührer Zeiten sich rationeller moderne Verfahren in
4.
Deutschland durchgesetzt haben.’
Maar ook in Engeland, waar de mechanisering reeds in een vroeger stadium was
begonnen, gaf Dobson in 1850 nog een weinig bemoedigende visie op de technische
innovaties aldaar:
‘The substitution of machinery for manual labour in the process of moulding has
long been a favourate subject for the exercise of mechanical talent; but although a
great number of inventions have been patented, there are very few of them that can
5.
be said to be thoroughly successful.’
In Nederland verliep de mechanisatie en invoering van andere innovaties eveneens
moeizaam, ja zelfs moeizamer dan in Duitsland en Engeland. Vanwaar deze
conservatieve houding? Bestaat er een verband met het negatieve maatschappelijke
imago? Bood de zwakke sociale basis weinig vooruitzichten voor een soepel
innovatieproces? Er is echter meer aan de hand. De ambachtelijke produktiewijze
weet zich

tot ver in de twintigste eeuw te handhaven naast de mechanische produktie. Dat
vereist een verklaring te meer daar de steenfabrikanten op een open markt met
elkaar en met buitenlanders concurreerden. Toch zullen nog in de negentiende
eeuw diverse veranderingen doorzetten, hoewel niet zo vanzelfsprekend als op het
6.
eerste gezicht lijkt.

Vormen uit de hand en in veldovens gebrand
Een karakteristiek kenmerk van de ambachtelijke verwerking van klei tot baksteen
was dat vanaf de verwerving van de grondstof tot het afleveren van het eindprodukt
alle daartoe benodigde handelingen plaatsvonden in één aaneengesloten
7.
produktieproces met behulp van slechts een gering aantal gereedschappen.
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In dit produktieproces waren op elkaar aansluitende stadia te onderscheiden met
daarbinnen een specifieke taakverdeling:
- het verwerven van de grondstof;
- het bewerken van de grondstof;
- het vormen van de stenen;
- het drogen van de stenen;
- het bakken van de stenen;
- het sorteren van de stenen,
en daar tussendoor liep het transport.
De basiselementen water, vuur, lucht en aarde zijn ook de basiselementen voor
het vervaardigen van bakstenen. Maar het samenbrengen van die elementen doet
de mens, dat is zijn werk. Nu was dit werk tot in de twintigste eeuw voornamelijk
ongeschoolde arbeid. Alleen de ‘steenvormer’ moest een zekere handigheid bezitten
en de ‘stoker’ moest de nodige kennis hebben van vuur en hitte en de gevolgen
ervan.
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Hoe moet men zich zo'n negentiende-eeuwse steenbakkerij of tichelwerk voorstellen?
Een fabriek was niet de goede naam, daarvoor was het bedrijf te ambachtelijk.
Nauwelijks gebouwen en slechts weinig gereedschappen; het werk werd in de open
lucht uitgeoefend. Daar waar zich geschikte klei of leem bevond, werd deze grondstof
uitgegraven (afgeticheld), de stenen gevormd, gedroogd en in eenvoudige meilers
of veldovens gebakken. Zo'n ‘steenplaats’ lag ver genoeg van huizen en boerderijen
om geen overlast te veroorzaken door vuur en rook. De ter plaatse tot op
grondwateOrpeil uitgegraven klei werd op een bult gekruid en moest dan een winter
lang in de ‘rot’ staan om plantaardige organismen te laten afsterven. Bovendien
werd onder invloed van de klimaatwisselingen (vorst, regen, droogte) de klei rul en
beter verwerkbaar.
Wanneer in april het vormseizoen (campagne) begon, werd van een gedeelte
van de tichelplaats de bodem goed aangestampt om te dienen als ‘treedeel’. De
klei werd hier in dunne lagen opgebracht en onder voortdurende toevoeging van
water met blote voeten tot een plastische massa gekneed. Dit zware werk werd
‘walken’ genoemd. Na het walken was de klei gereed om gevormd te worden. Dit
gebeurde niet in een gebouw of loods, maar in de open lucht op een verplaatsbare
houten tafel, een soort marktkraam. Op deze vormtafel bevonden zich enige
steenvormen, een bakje water, een bakje zand en een afstrijker of ‘plaam’ om de
overtollige klei boven de steenvorm te verwijderen. Dat was al het gereedschap van
de belangrijkste man, de steenvormer.
Eén voor één vormde hij de stenen door met grote kracht een homp klei in de
vorm te kwakken, aan te drukken en dan met de plaam glad te strijken. Handlangers
die hem telkens een bol klei (‘bezoe’) aanreikten aan zijn rechterzijde, en aan zijn
linkerzijde de afdragers, kinderen die steeds een volle vorm naar de baan brachten,
omkeerden en leegden, het zogenaamde ‘neerslaan’. Meestal had de vormer drie
vormen in gebruik: een in bewerking en twee onderweg. Het water diende om de
vorm vooraf nat te maken, waarna hij aan de binnenkant met zand werd bestrooid
om te voorkomen dat de kleisteen in de vorm bleef kleven bij het neerslaan. Op de
banen werden de vormelingen (‘groene’ of ‘rauwe’ stenen) door de zon en wind
gedroogd. Waren ze zo hard geworden dat ze op een kant konden staan, dan werden
ze op hun zij gezet, zodat ook de onderkant goed kon drogen. Dit werk, dat
‘opsnijden’ of‘rechten’ werd genoemd, werd veelal verricht door vrouwen en kinderen.
Vooral kinderen werden ervoor gebruikt omdat hun voeten kleiner waren en ze dus
gemakkelijker tussen en zelfs over de neergeslagen stenen konden lopen zonder
ze te beschadigen. Bovendien ging hen het

Het opstapelen van een meiler of veldbrand-oven. Tussen de gestapelde stenen werd
kolengrnis gestrooid. Het geheel werd dichtgesmeerd met natte klei met uitsparing van
stook- en rookgaten.

bukken beter af, en voor dit werk was enkel handigheid vereist en geen kracht.
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Het opzetten van de winddroge stenen op stapels (‘tassen’ of‘hagen’) was weer
voornamelijk vrouwenwerk, dat echter bepaald niet tot de lichtere werkzaamheden
gerekend kon worden. Al bukkend, beurend, heffend en lopend moest de vrouw
een aantal stenen met een totaalgewicht van 10 tot 18 kilo verplaatsen van de baan
naar de steentas, en dat gedurende zeven à tien uren per dag. Ook het verplaatsen
van beladen kruiwagens met circa 80 kilo stenen in en uit de oven, het instapelen
en zelfs het stoken van een oven konden tot het takenpakket van een op de
steenoven werkende vrouw behoren.
Het bakken van de stenen geschiedde in de negentiende eeuw in twee soorten
ovens: de zogenaamde ‘veldbrand’ en de ‘veldoven’. De veldbrand, ook wel ‘meiler’
genoemd, is te vergelijken met de houtskoolbranderijen. Ze bestond uit niets anders
dan de te bakken hoeveelheid stenen, vierkant of cirkelvormig opgestapeld met
daartussen het brandbare materiaal, turf of steenkool. De meiler werd dicht gesmeerd
met klei en voorzien van trek- en rookgaten en daarna aangestoken. De bakduur
was verschillend van plaats tot plaats, afhankelijk van de gebruikte klei, het formaat
en de gewenste kwaliteit steen. De kortste periode was ongeveer vier weken. Uit
zo'n meiler kwam een heel scala aan steensoorten, van halfgebakken of halfgare
stenen tot gesmolten en gesinterde stenen toe.
Daarnaast had men vaste veldovens, langs de grote rivieren ook wel ‘waalovens’
genoemd. Ze bestonden uit twee, anderhalve meter dikke, naast elkaar
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gelegen muren op een onderlinge afstand van twaalf tot veertien meter. Soms bracht
men nog een dwarsmuur aan zodat er een U-vormige oven ontstond. De bovenzijde
was geheel open. In sommige regio's werd de oven wel voorzien van een met
pannen gedekte houten overkapping. In de beide lengtemuren waren gelijkvloers
stookgaten (30 × 80 cm) aangebracht, de ‘vuurmonden’. De stenen werden zodanig
in de oven gestapeld dat er tussen twee tegenover elkaar gelegen vuurmonden een
brandgang ontstond, waarin de stoker met behulp van ingeworpen turven het vuur
gaande kon houden.
Was de oven volgezet - er ging soms meer dan een miljoen stenen in - dan werden
de voor- en bovenzijde dichtgestapeld met dek- en scheerstenen en voorzien van
een laag zand ter isolatie. Hierbij werden echter wel openingen uitgespaard voor
een aantal schoorsteentjes, gestapeld van losse stenen. De benodigde
o

o

baktemperatuur voor metselstenen lag tussen 900 en 1125 C, voor straatklinkers
o

o

lag de temperatuur hoger, tussen 1150 en 1250 C. De stoker kon bij deze ovens
het bakproces grof regelen door het openen en sluiten van vuurmonden en
schoorsteentjes en door de mate waarin hij het vuur aanwakkerde. Gemiddeld
stookte hij veertien dagen ‘droog’, dat wil zeggen met een klein vuur om het nog
aanwezige vocht uit de stenen te verdampen. Daarna volgden vier weken bakken
in hoog vuur en ten slotte nog veertien dagen afkoelen. De kwaliteit van deze stenen
was al een heel stuk beter dan van die uit een meiler, maar de onderlinge verschillen
waren nog zeer groot. In het gunstigste geval 30% klinkers, 30% metselstenen, 20%
binnenmuurstenen en 20% afval.
Na het uitkruien werden de stenen op het ‘tasveld’ gesorteerd. De sorteerders
keurden de stenen op klank en kleur. Daarbij klopten zij de stenen tegen elkaar en
krasten met de punt van een steen over een andere steen. Bij een harde soort steen
leverde dat een witte streep op, bij een zachtere soort een rode. Goede sorteerders
waren hun loon meer dan waard, want zij bepaalden mede de winstmarges van de
steenfabrikant. Zij selecteerden immers de duurdere

Tabel 14.1: werknemers in de baksteenindustrie in 1866
Provincie mannen
Gelderland 4246

aantallen kinderen mannen
vrouwen <16 jaar
552
1907
63

procenten kinderen
vrouwen <16 jaar
8
29

ZuidHolland

810

530

650

40

27

33

Friesland

489

170

251

53

19

28

Utrecht

417

103

230

55

14

31

NoordBrabant

208

37

109

59

10

31

stenen. Elke soort had zijn eigen prijs. Deze prijzen konden behoorlijk uit elkaar
liggen.
De kleur van de stenen werd bepaald door de verwerkte grondstof (kalk-of
ijzerhoudend) maar ook door de wijze van bakken. De betere soorten waren meer
donker van tint, terwijl de zachtere soorten helder rood of geel waren. De kwaliteit
van de stenen werd meestal bepaald door de hardheid, aflopend van klinkers,
hardgrauw, boerengrauw tot rood, met daartussen nog talrijke onderverdelingen.
Het werkvolk van een steenoven werd geteld per vormtafel. Deze produktie-eenheid
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had op elke steenfabriek, kleine regionale verschillen daargelaten, nagenoeg dezelfde
samenstelling. De centrale figuur was de steenvormer, een volwassen man. Hij
werd terzijde gestaan door een aantal handlangers, meestal kinderen. De opsteker
reikte hem telkens een bol klei aan en de afdragers brachten de gevulde één- of
tweesteensvormen naar de baan. De aanmaak en aanvoer van de klei geschiedde
door de aardmaker. Hij kneedde de klei en stortte die in hopen op regelmatige
afstanden langs de tichelplaats, de weg waarlangs ook de vormtafel werd verplaatst.
Voorts was er de ‘schabul’, een halfwas, die de baan veegde, voor zand en water
zorgde en overal inviel waar het werk stagneerde. Verder waren er nog de
kleigravers, opsnijders, opzetsters, kruiers en stokers. Ongeveer twaalf tot vijftien
man per vormtafel. Is het aantal vormtafels per fabriek bekend, dan kan men globaal
de personeelsbezetting berekenen en omgekeerd. Bovendien kon men ook de
gemiddelde produktie van een steenfabriek berekenen omdat aan een vormtafel
750.000 tot 900.000 stenen per seizoen konden worden gevormd.
Het aandeel van vrouwen en kinderen in de baksteenindustrie was zeer groot.
Voor de invoering van de Arbeidswet 1889 met talrijke beschermende bepalingen
behoorde meer dan 40% van alle werknemers in de baksteenindustrie tot de
8.
categorie vrouwen en kinderen.

Vele uitvindingen en vele mislukkingen: de steenvormmachine
Verschillende onderdelen van het produktieproces lijken zo eenvoudig dat men zich
niet kan voorstellen waarom de mechanisering zo moeizaam verliep. Aan de
ideeënrijkdom van de uitvinders heeft het niet gelegen. Talrijke octrooien zijn in
binnen- en buitenland ingediend die betrekking hadden op de steenfabricage. Het
merendeel stierf een roemloos einde nog voor er sprake was van toepassingen in
de praktijk. De kneedbare klei bleek weerbarstiger dan men zou verwachten.
Een van de eerste bruikbare machines had zowaar een Nederlandse oorsprong.
Het was de ‘Hollandse kleimolen’, die uit de zeventiende eeuw stamde en

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

255

Kleimolen aangedreven door een paard. Op de achtergrond een kleibult met een drietal
steenpersen. Steenfabriek Heesselt, fa. W.P. de Vries, ca. 1880.
9.

diende om de klei te kneden, fijn te maken en te zuiveren van wortels en dergelijke .
Zij bleef tot het midden van de negentiende eeuw het enige technische hulpmiddel
en kennelijk van zo weinig belang of zo weinig verbreid dat er nauwelijks aandacht
aan werd besteed.
Aanzienlijk meer aandacht kregen de machines die bedoeld waren om de klei te
vormen. De kleivormmachines waren te verdelen in stempelpersen en strengpersen.
De stempelpersen bootsten het handvormen na. Zij drukten de klei in een eindvorm.
Bij strengpersen werd een kleistreng van bepaalde dikte uitgedreven.
De meeste machines waren terug te voeren tot de nabootsing van het handvormen.
De klei werd in een in de vormtafel uitgespaarde vorm met beweegbare bodem
geperst. Na het passeren van de pers werd de bodem door een stempel omhoog
gedrukt en kwam de steen vrij op de tafel te liggen en kon worden afgezet. Bij
sommige machines was er sprake van een heen en weer schuivende beweging;
andere kenden een ronddraaiende tafel. Zij leken veelal een aangepaste kleimolen,
vaak nog van hout en voorzien van een persinstallatie.
Berichten over dit soort stempelpersen kwamen uit Engeland, Frankrijk, Duitsland
10.
en de Verenigde Staten. De stempelpers (ook wel vormbakpers genoemd) schijnt
11.
in Noord-Amerika het eerst op grote schaal te zijn toegepast. Een speciale variant
was de Canadese vormbakpers (de Hudson River Machine) die na een aanvankelijk
mislukte introductie op het Europese vasteland door een Nederlander, Joh. Aberson,
12.
met succes zou worden verbeterd. Pogingen om door middel van een strengpers
met draaischroef of zuiger halfnatte of zeer plastische kleisoorten te verwerken
vonden eveneens in het begin van de negentiende eeuw plaats. Op de eerste
Wereldtentoonstelling te Londen in 1851 waren dergelijke machines te bewonderen.
Een metalen bak werd met klei gevuld en daarna goed gesloten. Met behulp van
een met de hand bediend tandraddrijfwerk werd in de bak een zuiger voortbewogen,
waarbij een kleistreng van ca. 90 cm lengte door een rechthoekig mondstuk werd
gedreven. Dit mondstuk kwam overeen met de lengte en breedte van de steen. De
uitgedreven kleistreng werd zijwaarts tegen een raamwerk met metalen draden
gedrukt, zodat de kleimassa verdeeld werd in een tiental stenen van gewenste dikte
en waarbij de beide uiteinden van de kleistreng afvielen. Het was geen continu
proces, want na elke zuigerslag moest de zuiger terug en de bak opnieuw gevuld
13.
worden.
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Kenmerkend voor de ontwerpers uit de negentiende eeuw was dat zij een
universele machine wilden construeren, die zowel de kleibewerking als de
vormgeving voor haar rekening nam, en dat voor alle soorten klei. De Berlijnse
machinefabrikant Schlickeysen die in 1854 een succesvolle strengpers introduceerde
schreef in zijn brochure:
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‘Universalziegelmaschine von C. Schlickeysen in Berlin. (...) Durch Einführung ganz
neuer Prinzipien ist diese Maschine der umfassendsten Anwendung fahig, man
kann sie gebrauchen zum Mengen und Verarbeiten weicher, erdfeuchter,
lufttrockener und gefrorener Thonmassen, zum Thonreinigen, Schlämmen,
Mörtelbereiten und Teigkneten, Verarbeiten von Farbe und Kohle, zum Pressen
von Drainröhren, Mauersteinen, Dach- und Hohlwerk. Der Betrieb kann erfolgen
14.
durch Schwungrad, Rosswerk, Dampf- und Wasserkraft.’
Ondanks deze aanprijzing was ook Schlickeysen's machine niet algemeen
toepasbaar; zeer geschikt voor kleisoorten die met relatief weinig water werden
verwerkt, maar niet te gebruiken bij het ‘natte’ persen zoals dat in Nederland
voornamelijk in zwang was.
Tegen het einde van de negentiende eeuw tekende zich een duidelijke scheiding
af tussen de kleivoorbewerkingsmachines en de vormbak-en strengpersen.
Daarnaast voltrok zich een specialisatie in machines naar specifieke kleisoorten.
Ook in Nederland werd in de eerste helft van de negentiende eeuw druk
geëxperimenteerd met steenpersen. In 1828 kreeg J. Corman uit Bemmel een
octrooi voor een ‘werktuig tot het vervaardigen van metselsteenen van allerhand
15.
grootte en gedaante, alsmede van velerlei aardewerk’. De familie Corman bezat
in het naburige Gendt-Hulhuizen een aardewerkbedrijf. Niet duidelijk is of dit werktuig
slechts een speciaal geconstrueerde ‘vormbak’ is geweest. Duidelijker betrekking
op een steenvormmachine hebben de octrooien die verleend werden aan C.C.
16.
Uhlenbeck te Voorburg (1834) en H. Remmers te Den Haag (1839) . Maar van
praktische toepassing op steenfabrieken is niets bekend. Een dergelijk lot was de
17.
meeste octrooien in Nederland tot 1860 beschoren. Sommige uitvindingen vonden
slechts toepassing op de steenfabriek waarvan de eigenaar het idee ontwikkelde.
Een voorbeeld is de machine van de steenfabrikant N.D. van Heukelum te Erlecom
aan de Waal bij Nijmegen. Deze zoon van de baksteenpionier in het rivierengebied
Hendrik van Heukelum speelde een vooraanstaande rol in de Gelderse
baksteenindustrie en werd tevens voorzitter van de in 1884 opgerichte landelijke
18.
fabrikantenorganisatie. Hij verkreeg in 1860 een octrooi voor ‘onderscheiden
toestellen en werktuigen dienende tot het vormen van steenen, inlandsche keyen,
19.
tegels, pannen en andere bouwmaterialen’. Zijn produkten konden de toets der
kritiek ruimschoots doorstaan, want op de Nijverheidstentoonstelling te Londen in
20.
1862 werd zijn inzending met een zilveren medaille bekroond.
Waarschijnlijk was zijn pers niet voor massafabricage ingericht, want van een
verdere verspreiding is geen sprake. Toch bleef Van Heukelum experimenteren en
bracht diverse modificaties aan.
De eerste industriële steenpers die meer algemene bekendheid kreeg was de
strengpers van de Engelsman Clayton. Deze pers werd in Nederland geïntroduceerd
op de tentoonstelling van bouwmaterialen in Amsterdam in 1853 en kreeg een
Nederlands octrooi. Aangeschaft werd een dergelijke pers voor het maken van holle
21.
stenen door de firma Cremers & Co. te Bolsward. Of er nog meer strengpersen
22.
van Clayton in Nederland zijn ingevoerd is niet bekend. Niet lang na Clayton
verscheen ook de strengpers van Schlickeysen op de Nederlandse markt. In 1855
was zijn ‘schroef voor plastische materialen’ gedemonstreerd tijdens een
23.
landbouwtentoonstelling te Kleef. Deze staande pers werd door een paard in
beweging gebracht en was geschikt voor het maken van bakstenen, dakpannen en
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draineerbuizen. Tijdens deze aan de Nederlandse grens gehouden demonstratie
kregen de steenbakkers langs Waal en Rijn de gelegenheid kennis te maken met
deze machine, die al spoedig daarna in Nederland werd ingevoerd - maar slechts
weinig - bij de waalsteenfabrieken langs de grote rivieren.
Over de eerste pogingen tot toepassing van de steenvormmachines in Nederland
is de informatie doorgaans sporadisch. Meer gegevens zijn bekend van het mislukte
experiment van Stadnitski. In juni 1855 verkreeg Robert Aemilius Stadnitski uit
Nijmegen, nog geen zeventwintig jaar oud en een volslagen onbekende in de
baksteenwereld, een concessie om langs de Waal bij Bemmel een machinale
stoomsteenfabriek op te richten. In zijn rekest schreef hij:
‘Wenscht op te rigten eene steenbakkerij, waarbij tot het maken der steenen
gebruik gemaakt zal worden van eene machine welke zal worden gedreven door
24.
eene stoommachine van 20 pk.’
Op verzoek van het gemeentebestuur van Bemmel stuurde Stadnitski een tekening
25.
van de uit Engeland afkomstige vormbakpers en een plattegrond van de
voorgenomen fabriek die opgericht zou worden op een hem toebehorend, nog
watervrij op te hogen gedeelte van een uiterwaard langs de Waalbandijk. Over de
stoommachine kon hij geen nadere informatie geven, omdat de machine in Luik in
26.
gereedheid werd gebracht en men daarvoor de tekening nodig had.
Hoewel het gebruik van handbediende steenpersen hier en daar wel werd
toegepast lokte het voornemen om stoomkracht te gebruiken een enthousiaste
reactie uit van de Hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat: ‘... het is een nieuwe
tak van nijverheid om de stoom toe te passen bij de steenbakkerijen, welke mij
27.
onbekend is en welke behoort aangemoedigd te worden.’
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De steenfabriek ‘Ruimzicht’ aan de Vaartse Rijn 1885. Olieverf op doek 183 × 300 cm.
Anthon van Rappard (1858-1892). Steenvormploeg met drie afdragers en schabul. Links
op de achtergrond de overdekte oven. De rokende schoorstenen behoren bij een
stoommachine. Op deze fabriek werden zowel handvorm als machinale stenen vervaardigd.
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Ondanks alle goede voornemens en een hardnekkig doorzetten is de poging van
Stadnitski op een volslagen mislukking uitgelopen. In de jaarlijkse gemeenteverslagen
van 1855 tot 1861 wordt hiervan kort en duidelijk melding gemaakt. Werd de
exploitatie in 1855 en 1856 nog beschouwd als een proefperiode, in 1857 kreeg
twijfel de overhand en hoewel er in 1858 enige hoop op succes gloorde, was de
conclusie in 1859: ‘De stoomsteenfabriek van Stadnitski heeft tot dusver geen gunstig
28.
resultaat opgeleverd.’ In 1860 viel definitief het doek. Stadnitski gaf het op, sloopte
de machines en verkocht deze. Hij vertrok eerst naar Frankrijk, keerde in 1863 voor
29.
korte tijd terug om daarna zijn heil te zoeken in Nederlands-Oost-Indië .
Pas in 1864 werden op twee van de zeven steenfabrieken in Bemmel
steenvormmachines in werking gebracht, die door paarden werden aangedreven
en welke aan de verwachtingen voldeden: ‘Op twee fabrieken heeft men met goed
gevolg de steenen machinaal gevormd en volgens opgaaf zal dit stelsel op de andere
30.
fabrieken ook worden toegepast.’
De vraag rijst wat wel de oorzaken zijn geweest dat deze in principe vrij logische
poging van Stadnitski totaal is mislukt. Wanneer we hem vergelijken met het type
ondernemer in de Nederlandse baksteenindustrie in die tijd, dan is hij een
nieuwkomer met zelfs geen familierelatie in die branche. Hij was in 1827 te Nijmegen
geboren uit gefortuneerde ouders, die meer contacten hadden met het Gelderse
31.
patriciaat en de krijgsmacht dan met ondernemers in welke tak van nijverheid ook.
De onervarenheid zou hem parten hebben kunnen spelen. Het mislukken van het
experiment is in ieder geval niet te wijten geweest aan onzorgvuldige voorbereiding
of onvoldoende investeringskapitaal, want anders had hij het geen zes jaar
volgehouden.

Een door stoom aangedreven wormwiel-strengpers van C. Schlickeysen te Rosslan a/d Elbe
1858.

Ook de kwaliteit van de vervaardigde stenen was goed te noemen, ‘want bij
keuring bleken zij inderdaad een hooge mate van hardheid te verkrijgen, zeer
welklinkend en van gelijkmatige digtheid, doch soortelijk van iets minder gewigt te
32.
zijn dan de gewone steenen.’ De oorzaak dat Stadnitski is gestopt is ongetwijfeld
de hogere kostprijs, waardoor hij niet concurrerend kon werken. De steenpers, een
roterende vormpers van Humphrey Chamberlain, leverde niet het rendement op dat
in 1859 in de prospectus was voorgespiegeld. Twee ingenieurs die over het
experiment berichtten, waren dan ook van mening dat het machinaal vervaardigen
van stenen ‘voordeeliger zal zijn in een land waar de dagloonen hooger zijn dan
33.
hier.’
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Produktiviteit en kostprijs
Hoewel de twee ingenieurs de kern van de problematiek raakten, lag de situatie
toch complexer. In 1871 liet de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van
Nijverheid een onderzoek instellen naar de voor- en nadelen van de machinale
34.
stenen in vergelijking met handgevormde stenen. Als voordelen noemde zij een
grotere produktie, een constante plasticiteit van de klei, en het ontbreken van
kladstenen (bij handvormen werd elke vierde of vijfde steen vervaardigd van de
afgestreken resten van de voorgaande stenen).
De nadelen van machinale stenen hadden betrekking op de machines en op het
produkt. Vastgesteld werd dat er geen uniforme steenpersmachine was die geschikt
was voor elke soort klei. Andere bezwaren, zoals geringe vastheid van de klei,
geringe weersbestendigheid, scherpkantigheid en kans op breuk alsmede esthetische
bezwaren werden ook genoemd, maar niet doorslaggevend bevonden.
Daarentegen maakte het feit dat de machinale stenen duurder uitvielen dan de
handvormstenen, de invoering uiterst onaantrekkelijk. De kosten waren in 1871
circa ƒ 5, - per duizend stenen hoger dan voor het gelijke aantal handgevormde
stenen. Maar na enige jaren zou de kostprijs voor beide soorten nagenoeg gelijk
komen te liggen, aldus het rapport. Waardoor was de kostprijs van de machinale
steen lange tijd hoger? Een belangrijke oorzaak lag in de capaciteit van de
steenvormmachine. De produktie viel over een geheel seizoen genomen doorgaans
lager uit dan verwacht. Het is zeer moeilijk uit de beschikbare gegevens de werkelijke
capaciteit van de steenpersen te berekenen. Zeker is dat de door de constructeur
of fabrikant opgegeven produktiviteit aanmerkelijk hoger uitviel dan in de praktijk
werd
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gepresteerd. Dit verschil werd veroorzaakt door storingen aan de machines mede
als gevolg van de onervarenheid van de arbeiders, de werkonderbrekingen door
weersomstandigheden en de kwaliteit van de klei.
De handvormer en zijn ploeg produceerde per tafel tussen 750.000 en 900.000
stenen per seizoen met behulp van een- of tweesteensvormen. In 1876 bleek bij
de steenfabrieken langs de IJssel de gemiddelde produktie per tafel 798.000 stenen
te zijn en die per pers - bediend met de hand of aangedreven door paard of stoom
35.
- 752.000 stenen. Het handvormen zou echter op den duur de concurrentiestrijd
verliezen. De vormer werkte aan de top van zijn fysieke mogelijkheden, daarentegen
werd de machinale steenbereiding steeds meer opgevoerd door technische
verbeteringen. Omstreeks 1880 was in Gelderland kennelijk het keerpunt bereikt.
Volgens een overzicht uit 1881 produceerden 257 steenpersen 281.790.100 stenen
d.w.z. 1.096.000 stenen per pers, 233 tafels daarentegen 205.070.000 stenen d.w.z.
36.
880.000 stenen per tafel.
Maar op vele steenfabrieken, ook grote, maakte het nog nauwelijks verschil. Op
de steenfabriek van Ratering-Arntz te Bemmel waar de vier persen door paarden
werden aangedreven bedroeg de gemiddelde seizoensproduktie 800.000 stenen,
37.
terwijl de vier handvormers er slechts elk 80.000 stenen minder leverden. Toen
echter de aandrijving door stoomkracht optimaal kon worden benut, liep het aantal
slagen per minuut op en tegen het eind van de negentiende eeuw was de slag
beslissend gewonnen. De steenpersen bereikten gemiddeld een produktie van meer
38.
dan twee miljoen stenen per seizoen.
Produktiviteit op zichzelf zegt nog weinig. Het gaat uiteindelijk om de kostprijs.
De produktie met behulp van de steenvormmachines was lange tijd onvoldoende
om de duurdere produktiekosten te drukken. De mechanisatie bracht aanvankelijk
een verhoging van de loonkosten met zich mee door de inzet enerzijds van meer
arbeiders per machine en anderzijds een oudere categorie jeugdigen. De baken
overige kosten waren gelijk aan die bij het handvormen, terwijl bij het berekenen
van de kostprijs bovendien het geïnvesteerde kapitaal in de machines verrekend
moest worden en de kosten van de steenkool in het geval van de stoommachine of
de kosten van de paarden in geval van paardekracht. De produktiviteit van mens
en machine liep nog niet ver uiteen, zodat het verklaarbaar is dat de kostprijs van
machinale stenen in het begin hoger uitviel.
Rond 1870 stonden steenvormmachines in niet meer dan twintig steenfabrieken
39.
(op een totaal van ongeveer 700 in Nederland). De produktiviteitsstijgingen in de
jaren tachtig en negentig waren uiteindelijk van doorslaggevende invloed voor een
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De stoomsteenfabriek van Stadnitski te Bemmel 1855 De klei werd in wagens met behulp
van een lier boven in het persgebouw getrokken en vandaar met kruiwagens boven de
vulopening van de pers gebracht. De aandrijving van de lier geschiedde met dezelfde
stoommachine als waarmee de steenpers werd aangedreven.
In de kleipers draaide een staande as met schroefbladvormige messen waardoor de klei
werd gekneed en vermalen en naar beneden gedrukt. Aan de onderzijde werd de klei in
vormgaten van een cirkelvormige draaitafel geperst. De beweegbare bodems van de vormen
in de tafel draaiden over een hellend vlak, zodat de afstand tot de onderzijde van de pers
voortdurend af- en toenam. Hierdoor kwam na persing steeds een gevormde steen vrij boven
de tafel en werd dan door een arbeider aangepakt en afgezet op een wagen. Een handlanger
drukte na het verder draaien van de tafel de bodems weer benedenwaarts. De beweegbare
bodems werden langs een borstel gevoerd en zo gereinigd van achtergebleven kleideeltjes,
waarna het proces zich herhaalde.
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verlaging van de loonkosten. Het accoordloon per ‘tiens’ (80.000 stenen) werd voor
machinale stenen lager gesteld dan bij het handvormen. De arbeiders aan de
steenpers haalden echter door een grotere produktie die mogelijk was geworden,
toch ongeveer hetzelfde loon als de handvormploegen.
Toch verhult een beschouwing over de produktiviteit en de kostprijs een van de
belangrijkste problemen bij de toepassing van de steenvormmachine in Nederland.
De machines die in de beginperiode hier te lande werden gebruikt, waren meestal
in het buitenland ontwikkeld en afgestemd op de aldaar voorhanden zijnde grondstof.
Dit betekende echter niet dat zij zo maar voor alle kleisoorten in Nederland geschikt
waren.

De Nederlandse klei
In de voorgaande beschrijving van het innovatieproces is de klei ten onrechte slechts
zijdelings genoemd. Klei vormde een cruciaal obstakel niet alleen voor de
mechanisering van de baksteenfabricage, maar ook voor de vernieuwingen van het
bakken en drogen.
Het belangrijkste voor een steenbakker is de beschikbaarheid van klei of leem.
En niet alleen de uiterwaardenklei langs de rivieren, maar ook de meer zandige
leemlagen onder heidevelden, de löss in Zuid-Limburg, ja, eens was zelfs het
gebaggerde slik uit de Hollandse IJssel uitermate geschikt voor de vervaardiging
van bakstenen. Klei wordt als grondstof gekenmerkt door een zeer grote diversiteit
en wordt gedolven in talrijke variëteiten en met grote onderlinge verschillen in
samenstelling. De grondstof, het resultaat van een langdurig eroderend en geologisch
verwerkingsproces, is beïnvloed door tijd, plaats en klimatologische omstandigheden.
De verschillen openbaren zich heel duidelijk bij het vormen, maar vooral bij het
drogen en bakken. Elke soort klei reageert, afhankelijk van de samenstelling, op
een andere manier. Kennis en beheersing van deze reacties vereiste een diepgaande
kennis van de chemische eigenschappen die eerst vastgesteld konden worden in
laboratoria. In de negentiende eeuw bleef dit onderzoek beperkt tot
proefondervindelijk onderzoek door middel van voelen en proeven van de te
verwerken klei.
In tegenstelling tot het buitenland (België, Engeland, Duitsland) is in Nederland
nagenoeg geen homogene kleisoort van enige omvang te vinden, ook niet in het
verleden. De grondstof klei onderscheidt zich in ons land als geen ander in
veelsoortigheid. Slechts enkele kilometers van elkaar gedolven, kunnen de verschillen
reeds zeer groot zijn. De grote diversiteit is van ingrijpende invloed geweest bij het
construeren van een universeel werkende vormbakof strengpers. Al snel werd
duidelijk dat de steenvormmachines aangepast moesten worden aan de te verwerken
grondstof. Dit bracht grote kosten met zich mee, terwijl de klei anderzijds zonder
veel voorbereidende handelingen uitermate geschikt was om uit de hand te worden
gevormd.
‘Het is een eigenaardige karaktertrek van de Oud-Nederlandsche
baksteenindustrie, dat de klei zoo uiterst weinig toebereiding vereischt en dat de
gewone tichelwerken van oudsher toch in staat waren, door enkele sorteering van
hun fabrikaat, metselstenen te leveren van zoodanige deugdelijkheid en schoonheid,
dat zij om zoo te zeggen bij geen andere behoefden achter te staan.
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Vermoedelijk is juist deze groote voorraad dadelijk bruikbare klei oorzaak geweest,
dat er hier te lande voorheen zoo goed als geen sprake was van een enigszins
40.
wetenschappelijke behandeling van het steenbakkersbedrijf.’

De steenvormmachine als Nederlands fabrikaat
Toch bleef een aantal steenfabrikanten verwoede pogingen doen de klei machinaal
te verwerken, doorgaans met incidenteel succes. In 1873 verzuchtte een auteur in
het Tijdschrift voor Nijverheid dat ‘... eenige fabrikanten door de slechte uitkomsten
afgeschrikt, die aangekochte werktuigen weer terzijde stelden en de gewoone wijze
41.
van steenmaken op nieuw volgden.’ En nog in 1893 schreef de Nederlandse
deskundige op het gebied van bouwmaterialen, J.A. van der Kloes, dat ‘geenszins
42.
iedere vormmachine geschikt is voor elke soort van klei.’ Een belangrijke impuls
tot verbetering van de steenvormmachine ging uit van de samenwerking tussen de
Nederlandse steenfabrikant en machinefabrikant. Deze samenwerking leidde in
diverse gevallen tot een op Nederlandse maat toegesneden machine. Een
steenfabrikant meldde hierover:
‘In 1863 en 1864 werden te Kampen veel verbeterde werktuigen tot het vormen van
steen gemaakt en ongeveer een twintigtal naar de Waal- en IJsselstreken verzonden.
Deze beantwoordden beter aan het doel en overtroffen de buitenlandsche in voordeel
en eenvoudige zamenstelling, hoewel zij altijd sporen van hunne afkomst achterlieten,
43.
omdat men niet genoeg bedacht was de inrigting te veranderen.’
De eerste steenvormmachine van Nederlandse makelij is vermoedelijk van de
kachel/bascule/brandkastenfabrikant H. Dalhuizen te Kampen. Deze kreeg in 1864
44.
een octrooi op een ‘inrigting van toestellen tot het vormen van metselstenen’ . Deze
machines werden beproefd op de steenfabriek van
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De Aberson-vormbakpers. De Abersonpers was een staande kleimolen. De vierkante kuip
was 1.40 m hoog en 1.10 breed. De in het midden aangebrachte staande as stak er ongeveer
75 cm boven uit en was vervat in een dwarsbalk. De as liep door de bodem van de knip en
draaide in een ijzeren pot. Aan de as waren in bepaalde standen en afmetingen twee kneeden drukvinnen en twee hark- en wortelmessen en onderin de kuip een driebladige uitdrijver
bevestigd. De aandrijving van de as kon geschieden door een os of paard en door een
stoommachine, later werden ook petroleum- en elektromotoren gebruikt.
De klei werd in de open bovenzijde van de kuip gestort en naar behoefte voorzien van water.
Door de draaiende en neerwaartse druk van de messen en vinnen werd de klei gemalen en
gekneed en vervolgens door de uitdrijvers via een opening in de onderzijde van de kleimolen
in een vooraf natgemaakte en ingezande vormbak geperst. Dit volpersen geschiedde met
behulp van een waaiervormige ijzeren plaat die de klei door een rooster in de ondergeschoven
steenvorm drukte. Het rooster waardoor de klei werd geperst had evenveel openingen als
er vormen in de bak waren (vijf-, zes-, zeven- of meersteens). De roostergaten waren iets
kleiner dan de ruimten in de vormbak zodat de ingeperste klei niet het zand van de zijkanten
van de vorm schoof. Met de Aberson-pers kon men stenen van verschillend formaat
vervaardigen. Daartoe gebruikte men andere roosters die correspondeerden met andere
vormbakken. Ook de dikte van de stenen kon men wijzigen door het instelien van de hoogte.
Door het terzijde inbrengen (ondersteken) van een lege vorm werd een volgeperste vorm
aan de voorzijde uitgestoten. De overtollige klei werd door de afstrijker met een stalen mes
verwijderd en de volle vorm op een wagen geladen om naar de droogbaan te worden
vervoerd. In het transportsysteem van de vormen in de pers was een beveiliging ingebouwd
om schade tijdens het persen te voorkomen. Wanneer een van de vormen door een of
andere oorzaak bleef steken of te veel weerstand ondervond, werd de exentriek in het
draaisysteem omhooggetild zodat de machine ‘loos draaide’. De afstrijker wist nu dat er iets
haperde en kon door het wijzigen van de afstelling de doorgangsruimte voor de vorm
vergroten, waardoor het vormproces weer op gang werd gebracht. Het natmaken, zanden,
ondersteken en afstrijken geschiedde door mankracht. In de eerste helft van de twintigste
eeuw werden deze handelingen gemechaniseerd, zodat eerst de halfautomatische en daarna
de volautomatische Abersonvormbakpers ontstond.
In 1874 waren de prijzen voor de steenvormmachines;
ƒ 1.500, - voor model no. 1 met stoomaandrijving;
ƒ 1.550, - voor model no. 1 inclusief de rosmolen;
ƒ 1.050, - voor model no. 2 inclusief de rosmolen.
De betaling geschiedde in drie termijnen. De eerste bij de afzending uit Olst, de tweede
nadat de machine was gesteld en de laatste na afloop van de garantietermijn.
Het model dat hier is afgebeeld, is een vormbakpers van Aberson uit 1882.

zijn schoonzoon Berends ten Kate te Zalk. Over de inhoud van het octrooi en
eventuele produktie is ons niets bekend.
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Een andere voorbeeld van samenwerking is die tussen de smid Perlee (fa.
Buitendijk) te Kampen en de steenfabriek van Heukelom & Co. in dezelfde plaats.
Perlee maakte omsteeks 1873 een draagbare steenmachine met handbediening,
45.
die ontwikkeld was door een van de compagnons van Van Heukelom & Co. Met
een dergelijke machine is Perlee ook vertegenwoordigd op de internationale
tentoonstelling te Amsterdam in 1883.
Door dezelfde compagnon van Van Heukelom & Co. wordt rond 1870 een
vormmachine ontwikkeld met paardenaandrijving. Welk bedrijf deze machine
vervaardigd heeft, is niet bekend, maar het lijkt waarschijnlijk dat dit een bedrijf uit
Kampen is, namelijk de machinefabriek ‘De IJssel’. Van dit bedrijf wordt in ieder
46.
geval sinds 1869 de produktie van steenvormmachines vermeld.

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

262
Het meest sprekende voorbeeld van de rol van de machinefabrikant (of smid) is dat
van Aberson. Johannes Aberson werd geboren te Warnsveld in 1824 als zoon van
een leerlooier. In zijn jeugd was hij smidsknecht in Olst. Na enige pogingen lukte
het hem om zich in 1847 als zelfstandig smid te Olst te vestigen. Hij vervaardigde
allerhande ijzerwaren voor de boeren, maar ook voor steenbakkers langs de IJssel.
Bij zijn bezoeken aan die steenfabrieken gaf hij zijn ogen goed de kost en zag welke
problemen er waren met ingevoerde steenpersen en de Nederlandse kleisoorten:
‘Voor dat ik met het vervaardigen van Steenmachines ben begonnen heb ik
naauwlettend alles nagegaan wat op dit gebied reeds bestaat en ben ik tot de
overtuiging gekomen, dat bij de bewerking van zulk een ruwe stof als klei, in de
eerste plaats gezorgd moest worden, dat het kam-en drijfwerk zooveel doenlijk zoo
geplaatst werd dat het met de grondstof zo min mogelijk in aanraking komt. Zonder
dat heeft men ieder oogenblik reparatien aan de machines en stoornis in het werk.
Waar dit kon, heb ik gezorgd het beweegbare gedeelte van buiten aan te brengen.
Als een tweede vereischte heb ik gemeend in het oog te moeten houden, dat de
klei niet eerst hoog opgevoerd behoefde te worden.
Voorts heb ik er mij op toegelegd dat alles gemakkeljk kan worden schoongemaakt
47.
en dat de soliditeit der constructie zoo weinig mogelijk te wenschen overliet.’
De reeds lange tijd in Amerika in gebruik zijnde Canadese vormbakpers was het
type van waaruit door Aberson in de jaren zestig van de vorige eeuw een voor de
Nederlandse kleisoorten geschikte steenvormmachine werd ontwikkeld. In 1867
vervaardigde hij zijn eerste door een paard of os aangedreven vormbakpers in twee
modellen. De ontwikkeling ging verder en in 1870 waren ze tevens geschikt voor
inzet van een stoommachine. Door Aberson werden in 1874 twee modelien op de
markt gebracht. Ze waren in gebruik op de steenfabriek van H.C. van der Houven
van Oordt te Olst, die voordat hij was overgestapt op de Abersonpers reeds
verscheidene pogingen met buitenlandse steenpersen achter de rug had. Over het
eerste model merkte Aberson op dat ‘deze machine is ontworpen voor gewone,
handzame, goed te verwerken klei’ en over het tweede model dat deze ‘is ontworpen
voor meer taayere en vettere kleisoorten en leem’.
De machines werden door Aberson ter plaatse opgebouwd. Vrachtkosten en
huisvesting van de monteur waren voor rekening van de kopers. Ook werd door
Aberson zelf uitvoerig instructie gegeven aan het werkvolk ‘daar alleen van juiste
handgrepen het dadelijk gelukken eener goede werking geheel afhangt.’ Voorts
werd een garantie- en onderhoudstermijn van drie maanden geboden.
De Aberson-persen waren zowel enkel- als dubbelwerkend. De produktie bij een
enkelwerkende machine was 3200 tot 4000 stenen per draaiuur, afhankelijk van
het formaat en de vormbak, en bij een snelheid van negen à tien slagen per minuut.
Met de dubbelwerkende machine kon een produktie van 6 à 7000 stenen per draaiuur
48.
worden verkregen.
Toch lag de werkelijke produktie een stuk lager. Bij een effectief seizoen van 80
werkdagen betekende dit een produktie voor de enkelwerkende machine van meer
49.
dan 4 miljoen stenen.
Maar uit praktijkgegevens blijkt dat een Abersonpers in de jaren tachtig een
maximale produktie had van 3 miljoen stenen, geleverd bij optimale
50.
omstandigheden. Het aantal slagen en dus ook de produktie, werd steeds verder
opgevoerd en bedroeg in de periode 1920-1930 reeds dertien à veertien per minuut,
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hetgeen neerkwam op een dagproduktie van ongeveer 40.000 stenen en een
51.
seizoenproduktie van drie à vier miljoen stenen.
Tegen het einde van de negentiende eeuw had Aberson reeds meer dan 350
vormbakpersen geplaatst bij Nederlandse steenfabrikanten en enkele tientallen in
het buitenland geleverd. Bij de binnenlandse afzet valt op dat er weinig belangstelling
was in Zuid-Holland en in het geheel niet in Groningen (hier werden voornamelijk
strengpersen gebruikt). Veel vormbakpersen werden afgenomen in Gelderland,
Overijssel en Noord-Brabant, de baksteenregio's in opkomst.
Ondanks zijn succesvolle steenvormmachine noemde Aberson zich nog in 1883
kachel-, grof- en hoefsmid, meester geweermaker en maker van allerhande
machines. Zo maakte hij ook sigarenmachines, papier- en etiketmachines,
zaagmachines, vlees-, hak-, snij- en worstmachines en ook nog
molensteenscherpmachines. Maar het meest bekend werd hij toch om zijn
vormbakpersen, die zelfs tot in Rusland en Mexico werden geleverd. Over de export
schreef het tijdschrift Klei in 1903:
‘Dezer dagen werd, naar wij vernemen aan den Heer Joh. Aberson te Olst de levering
opgedragen van verschillende werktuigen voor een steenfabriek in Rusland. Het is
een verblijdend verschijnsel dat onze Hollandsche industrie van uit Rusland wordt
52.
opgezocht als of Duitschland er niet tussen lag.’
Opvallend is dat de eerste bedrijven die in Nederland steenvormmachines
vervaardigen alle bij elkaar in de buurt te vinden zijn, namelijk in de IJsselstreek.
Pas na 1875 vinden we vermeldingen van de produktie van steenvormmachines
door Nederlandse bedrijven elders. De aanwezigheid van de machi-
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nefabrieken in Kampen en Olst betekende een sterke stimulans voor de machinale
53.
vorming van de bakstenen. Het handvormen op de steenfabrieken langs de IJssel
vanaf Westervoort tot voorbij Kampen was reeds in de jaren zeventig op de
achtergrond gedrongen. In 1880 bevonden er zich langs de IJssel, zowel op Gelders
als Overijssels territorium in totaal 47 steenfabrieken. Hiervan waren er nog maar
vier die de stenen uit de hand vervaardigden. Er waren acht vormtafels in gebruik
met een totale produktie van 7.230.000 stenen, dit betekent ruim 900.000 per
vormtafel. Op de 42 machinaal werkende steenfabrieken waren maar liefst 109
steenpersen in gebruik met een totale produktie van 12.345.000 stenen, hetgeen
neerkomt op een gemiddelde produktie per steenpers van ruim 1 miljoen stenen
per pers, hetgeen in vergelijking met de handvormer nog niet zo'n voorsprong is.

De Hasselo-oven
De steenvormmachine is slechts één van de drie cruciale innovaties die zich in de
baksteenindustrie in de loop van de tijd voltrokken. De andere twee zijn de continue
oven en de kunstmatige drooginrichting. De eerste werd nog in de negentiende
eeuw gerealiseerd, de tweede moest ondanks herhaalde pogingen wachten tot de
twintigste eeuw. De aard van de moeilijkheden was deels hetzelfde als die bij de
steenvormmachine. Bij de oplossing van de problemen waren eveneens Nederlandse
steenfabrikanten als ware innovatoren betrokken.
Bij het zoeken naar een alternatief voor de traditionele ovens speelde Jan Peter
Hasselo, geboren in 1799 en zoon van een Zutphens koopman een belangrijke rol.
Hij richtte in 1853 aan de overzijde van de IJssel de steenfabriek ‘De Overmarsch’
op.
54.
De leiding ervan berustte bij zijn zoon Peter Hasselo. Vader en zoon Hasselo
waren voor hun tijd vooruitstrevende steenbakkers, die innovaties en uitbreidingen
van hun bedrijf niet schuwden. Zo voerden zij reeds in 1865 een kleimolen in om
het ‘walken’, het met blote voeten kneden van de klei, overbodig te maken.
Sinds 1860 waren zij eveneens aan het experimenteren om de brandstofkosten
bij het bakken te verminderen en de kwaliteit van de bakstenen te verbeteren. Eerst
werd een oven gebouwd en de fabriek ingericht naar een ontwerp van Otto Bock
uit Braunschweig, maar het resultaat was teleurstellend.
‘Wij zijn begonnen te werken op het voorbeeld van een Deensch ingenieur, Otto
Bock te Brunswijk. Wij zijn daarheen geweest en zagen dat er heel wat fouten aan
waren. De heer Bock heeft het dan ook na verloop van drie jaren opgegeven. Het
was ons te doen om onafhankelijk te zijn van het weder,
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De Hasselo-oven. De constructie en bakwijze van deze Hasselo-oven komt uitvoerig aan
de orde in een bouwaanvraag door P.F. de Bruyn Tengbergen te Angerlo in 1884. Het betrof
een overwelfde intermitterende oven bestaande uit vijf aaneengesloten kamers met
aangebouwde loodsen voor brandstof. De totale oppervlakte bedroeg 30,25 m × 30 m, dus
nagenoeg vierkant. De hoogte van de oven bedroeg 5.25 m.
De vier binnenmuren die de oven in vijf kamers verdeelden waren 1,30 m dik en tot het begin
van het gewelf 2,60 m hoog.
De buitenmuren ter dikte van 2,25 meter bezaten aan de voor- en achterzijde een
toegangspoort. Het gewelf was 0,5 meter dik en voorzien van 22 rookkanalen (14 van 0,12
× 0,12 m en 8 van 0,10 × 0,46 m).
De ovens werden gestookt met turf, cokes, kolen en in enkele gevallen zelfs met hout. De
drie stookgaten (vuurmonden) konden door ijzeren deuren worden afgesloten, het stoken
geschiedde op ijzeren roosters ter lengte van 1,05 meter.
Elke kamer had een capaciteit van 90.000 stenen die in 8 à 12 dagen gebakken konden
worden.

waar wij altijd het meeste mede te worstelen hebben. Toen wij zoover waren, dat
wij konden werken, begonnen de moeilijkheden. De fabriek was aangelegd om
daagelijks 16.000 steenen te maken, maar wij konden er niet meer maken dan
3.000. Dit heeft ons zeer veel geld gekost. Daar zijn we 1½ jaar mede bezig geweest.
Onze compagnons waren vasthoudend; zij zeiden: wij zijn begonnen, dus moeten
wij voortgaan, anders zijn we alles kwijt.’
Er kleefden te veel fouten aan het systeem. Na twee seizoenen stopte Hasselo
ermee. Intussen had hij een bezoek gebracht aan een steenfabriek te Duffel in
België:

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

264
‘Zij was door iemand uit Saksen aangelegd. Wij zijn erheen geweest, maar waren
toen al in heel wat betere omstandigheden. Toen wij te Duffel kwamen, zagen wij
dat het daar nog erger gesteld was dan bij ons, zoodat die wijze van werken niet
gevolgd is.’
Van de diverse pogingen hadden zij geleerd en er werd in 1868/69 een oven naar
eigen ontwerp gebouwd. Hasselo verhaalt hierover:
‘Ten gevolge van onderzoekingen zijn wij zoover gekomen, dat wij ons doel bereikt
hebben. Wij werken nu geheel en al onder dak. Ons terrein is betrekkelijk zeer klein
55.
in vergelijking met andere fabrieken. Wij werken veel gemakkelijker en fabriekmatig.’
Het betrof een overwelfde intermitterende oven bestaande uit vijf aaneengesloten
kamers met aangebouwde loodsen voor de brandstof. De capaciteit van de gehele
oven was 450.000 stenen, die wanneer kamer voor kamer werd gestookt in zes tot
acht weken gereed waren. Werden er echter twee kamers tegelijk gestookt dan
werd de totale baktijd teruggebracht tot vier à zes weken. Het grote voordeel van
de Hasselo-oven was:
‘... besparing van brandstoffen, 't welk men verkrijgt door het zooveel mogelijk gebruik
maken en binnenhouden van de in den oven aanwezige hitte, n.l. het zooveel
mogelijk afsluiten der rookkanalen; zoodat ontsnapping van hitte tot een minimum
bepaald wordt. Hierdoor verkrijgt men schier geen rookverspreiding. Dat deze ovens
met betrekking tot den voortgebrachten damp, rook en uittestralen hitte een belangrijk
verschil opleveren met de gewoone Hollandsche ovens, zijnde algemeen hier te
56.
lande in gebruik, valt gemakkelijk aan te toonen.’
Het uitstralingsoppervlak van een open Hollandse oven (capaciteit 800.000 stenen)
2

was ca.450 m gedurende vier tot zes weken, waarbij globaal 10.000 ton turf (450.000
stuks) werden verstookt. Voor de Hasselo-oven had men per afdeling slechts 355
2

ton (15.000 turven) nodig bij een uitstralingsoppervlakte van slechts 5,69 m (de 22
rookkanalen). Het totale brandstofverbruik voor 450.000 stenen bedroeg slechts
1775 ton. Deze getallen zullen door de ontwerper enigszins geflatteerd zijn
weergegeven, maar het is duidelijk dat de Hasselo-ovens in vergelijking met de
open Hollandse ovens brandstofbesparend en milieuvriendelijk waren.
Veel Hasselo-ovens zijn echter niet gebouwd, omdat zij concurrentie kregen van
een ander type oven, namelijk de ringoven, die in tegenstelling tot de Hasselo-oven
en alle andere voorgaande ovens continu werkte. Aan het kanaal van Turnhout naar
Antwerpen nabij de halte De Meeren liet de firma De Rover van Doorn omstreeks
1875 door de Utrechtse ovenbouwer H.C. van Heukelom nog een aantal
Hasselo-ovens bouwen, die zeer goed voldeden, maar als gevolg van mechanisering
en daardoor opgevoerde produktie vervangen werden door een ringoven met een
57.
grotere capaciteit. In Nederland waren in 1884 nog twee Hasselo-ovens in gebruik,
die van Hasselo zelf te Wilp aan de IJssel en van G.J. Keizer te IJsselstein in
58.
Utrecht.

De ringoven van Hoffmann & Licht

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

Het hoge brandstofverbruik en warmteverlies van de periodieke veldovens door
slechte isolatie en het noodzakelijke afkoelproces, waren reeds lang een prikkel om
te zoeken naar een renderende constructie, waarbij een continu bakproces de
leiddraad werd. Friedrich Hoffmann, een Berlijns ingenieur, en de stadsarchitect A.
Licht uit Danzig werkten een basisidee van de Saksische metselaar Amold uit en
kregen in 1858 een octrooi op een door hen ontworpen oven, die al spoedig de
naam ringoven kreeg, omdat de eerste ovens een cirkelvormig bakkanaal hadden.
Hoffmann omschreef de constructie als volgt:
‘Idee und Wesen dieser Oefen sind sehr einfach, sie bestehen aus einem in
Grundrisse ringförmig, im Querschnitt beliebig geformten, Ofenkanal, der zwar an
verschiedenen Stellen von aussen her zugängig und verschlussbar und an ebenso
viel Punkten gegen einen in Centrum stehenden hohen Schornstein verschliessbar,
59.
in übrigen aber frei und ungetheilt ist.’
De eerste door Hoffmann gebouwde oven bestond uit drie gemetselde concentrische
ringen, waarvan de kleinste ring gevormd werd door de schoorsteen, die met vier
afsluitbare openingen in verbinding stond met de tweede ring, het rookkanaal, dat
op zijn beurt weer met twaalf eveneens afsluitbare openingen verbonden was met
de grootste ring, het bakkanaal. Deze ovenruimte was van buiten af toegankelijk
door twaalf manshoge poorten. Het uitgangspunt was om de aangezogen koude
buitenlucht op te wannen door het afkoelen van de gebakken stenen en de
opgevoerde maar overtollige hitte tijdens het bakproces te gebruiken bij het
voorverwarmen van de rauwe stenen. Dit kon geschieden in een continu proces.
Een kenmerkend verschil met de periodieke oven was dat de vijf fasen van het
bakproces: inkruien, droogstoken, branden, afkoelen en uitkruien, die bij een
periodieke oven achtereenvolgens plaatsvonden, in de ringoven tegelijkertijd
gebeurden, zij het op een steeds wisselende plaats. Bovendien werd de tijd
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dat de stenen in de oven waren om gebakken te worden bekort en dat leverde een
tijdwinst op.
De ringovens hebben in de beginperiode te kampen gehad met een aantal
problemen van technische en menselijke aard. Veelvuldig waren de klachten over
miskleurige en te zachte stenen. De oorzaak hiervan lag niet zozeer bij de ovens
als wel bij het bedienend personeel. Het ontbrak de inzetters en stokers aan kennis
en ervaring om met dit type oven om te gaan. Gecompliceerd was ook de bouw
omdat de verhoudingen van lengte, breedte en diepte van poorten, kanalen en
schoorsteen zeer nauw op elkaar moesten worden afgestemd. Elke nieuw te bouwen
oven moest opnieuw worden berekend. Het was dus geen standaardconstructie.
Elke ringoven moest speciaal ontworpen worden voor die plaats, die klei en de
gewenste capaciteit. Deze omstandigheid en bovendien de uitstekende kwaliteit
klinkers die in veldovens konden worden gebakken, zijn er de oorzaak van geweest
dat de ringoven maar langzaam verbreiding vond in Nederland met zijn heterogene
kleisoorten.
In de loop van 1868 werd op de reeds bestaande steenfabriek ‘De Koornwaard’
van de firma H. van Houwelingen & Co. aan de Linge te Heukelum een ringoven
gebouwd. De uitvinder Hoffmann uit Berlijn gaf persoonlijk leiding aan de bouw.
Deze oven was niet rond, maar enigszins langwerpig met ronde hoeken. In het
midden stond een 29 meter hoge schoorsteen. Het ovenkanaal bevatte veertien
60.
poorten en de totale bakcapaciteit was 224.000 stenen. . De eerste gebakken
stenen waren echter van niet al te beste kwaliteit.
Toen na enkele campagnes nog weinig succes was geboekt, werd Hoffmann er
weer bij gehaald. Hij noemde als oorzaak de verkeerde stookwijze van de stokers.
Zij waren als voormalige veldovenstokers niet gewend aan het vaste ritme bij een
ringoven waar de voortgang van het vuur voortdurend moest worden gevolgd. Zij
werkten echter met te grote tussenpozen, waardoor de temperatuurschommelingen
van het vuur te groot waren. Maar ondanks alle pogingen bleven de stenen miskleurig
en slecht verkoopbaar. Voordat de steenfabriek ‘De Koornwaard’ omstreeks 1882
in handen kwam van A.G. Terwindt (1827-1903) was de ringoven al stilgelegd en
61.
deze werd nadien gebruikt als hooizolder.
Hoewel ‘De Koornwaard’ te Heukelum de eerste stenen uit een ringoven leverde,
was met de bouw van de ringoven van Louis Borel in Heeswijk (Utrecht) eerder
begonnen. Als ondernemer was Borel een onbekende in de baksteenwereld. Zijn
vader had een fortuin verdiend in West-Indië. In 1868 kocht hij voor ƒ 2.000, - een
perceel bouwland aan de Hollandse IJssel te Heeswijk en bouwde daarop de ronde
62.
ringoven, een bazenwoning en een negental arbeiderswoningen.
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Ringoven van Hoffman & Licht circa 1870. De oven bestond uit drie gemetselde concentrische
ringen: de kleinste ring werd gevormd door de schoorsteen; de tweede ring was het
rookkanaal en de derde ring het bakkanaal met twaalf kamers.
Essentieel voor de stookwijze was de richting waarin het vuur door de luchtstroming werd
geleid. Hiertoe werd het bakkanaal telkens in kamers ingedeeld, elk met een eigen toegang
en één trekgat in de vloer. De tijdelijke afscheiding werd gevomd door een verplaatsbare
tussenwand, later vervangen door een eenmalige papienvand. In twee naast elkaar gelegen
kamers werd gewerkt (kamer 1: inkruien; kamer 2: uitkruien). De resterende tien kamers
vormden voorverwarm-, bak- en afkoelzône. De laatste kamer (12) werd door middel van
de wand afgescheiden van kamer 1. Hierdoor moest de via de werkzône binenstromende
buitenlucht noodgedwongen in de richting van de kamers 3, 4, 5 en 6 gaan. De poorten en
aftrekgaten van deze kamers waren gesloten, zodat er geen valse trek kon ontstaan.
De reeds gebakken stenen werden door de koude lucht afgekoeld en de lucht werd
opgewarmd. In de kamers 7 en 8 bereikte de opgewarmde lucht het brandende vuur en
voedde dat. De verbrandingsgassen trokken daarna over de nog ongebakken stenen en
verwarmden die voor. In de bodem van kamer 12 was het aftrekgat geopend, zodat de rooken brandgassen tenslotte via het rookkanaal naar de schoorsteen werden weggezogen.
Vervolgens verplaatste men het proces. Het trekgat in kamer 12 werd met behulp van een
kegelvormige ijzeren klok (ventiel) afgesloten. De toegangspoort van kamer 1 werd gesloten
met losse stenen en dichtgesmeerd met natte klei. De wand werd nu tussen kamer 1 en 2
geplaatst. De klok in kamer 1 werd omhoog getrokken zodat deze kamer in verbinding kwam
met het rookkanaal en schoorsteen.
De poort van kamer 3 werd uitgebroken om de stenen uit te kruien. De stoker die door
stookgaten in het gewelf het vuur gaande hield, sloot de potten boven kamer 7 en verplaatste
het vuur naar de kamers 8 en 9. Dit proces herhaalde zich in cirkelgang.
Het benutten van de warmte kwam dus hier op neer: de toegevoerde zuurstof voor de
verbranding werd opgewarmd aan de af te koelen stenen en de hitte van de
verbrandingsgassen werd benut voor het opwarmen van de rauwe stenen.

Over de exploitatie van deze ringoven is niets bekend, maar de resultaten moeten
toch niet ontmoedigend zijn geweest. Bij uitbreiding van de fabriek bouwde Borel
echter geen tweede ringoven meer maar twee veldovens ‘van het gewone type’. In
63.
1876 bood hij het complex te koop aan. De nieu-
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we eigenaar werd L.A. van de Berg, steenfabrikant te Willeskop. Deze verkocht de
steenfabriek in 1888, maar voor die tijd was de ringoven reeds door brand verwoest
64.
en met de grond gelijkmaakt.
De ringoven verspreidde zich langzaam en gestaag over Nederland. In 1871 liet
J. van den Heuvel op de steenfabriek ‘De Vijf Eiken’ in Rijen (NB) een ringoven
bouwen en was daarmee de eerste in een regio waar zijn voorbeeld spoedig door
65.
anderen werd gevolgd. In Friesland was het J. Helder Pzn. te Oostrum die in 1876
op zijn steenfabriek een ringoven liet neerzetten en langs de IJssel werd door B.J.
Stegemann op de waalsteenfabriek ‘Petra’ nabij Deventer eveneens een ringoven
66.
gebouwd.
Spectaculair was de groei niet en van een omwenteling was geen sprake. De
bestaande structuren en bedrijfsvoering bleken hecht genoeg om stand te houden.
Veranderingen maakten ook de verschillen in de Nederlandse baksteennijverheid
zichtbaar. Een typische regio met ringovens was Noord-Brabant, waar na de
pioniersarbeid van Van den Heuvel, die ook met kunstmatige drooginrichtingen en
machines experimenteerde, steeds meer fabrikanten hun fabrieken van ringovens
gingen voorzien. In 1909 bleken van de 34 bestaande ovens er 23 ringovens te
67.
zijn. Enerzijds hield dit verband met de belangstelling die Brabant kreeg als
opkomende baksteenleverancier en anderzijds was de ‘Brabantse leem’, waarvan
het smelt- en sinterpunt niet zo dicht bij elkaar lagen, zeer geschikt om in ringovens
te worden gebakken.
Elke regio had zo zijn eigen kenmerkende problemen. In het westen van Nederland
werd de invoering vertraagd door de aarzeling van de steenfabrikanten om te
investeren in een periode die voor de baksteenfabricage niet zo voordelig was.
Bovendien waren de bouwkosten daar hoger door de noodzaak van een zware
fundering in de zachte ondergrond.
Dit alles werkte kostprijsverhogend, waarbij men

Het inzetten van een ringoven met gedroogde stenen. Linksboven in het gewelf de stookgaten.

toch al moeite genoeg had om te kunnen concurreren met de waalstenen en
Belgische import. Pas in 1911/12 bouwde J.J. Wentink, de bekende Utrechtse
ovenbouwer, de eerste ringoven (zigzagoven) te Gouderak langs de Hollandse
68.
IJssel.
Ook in het noorden waar men veelal reeds met vaste overdekte periodieke ovens
werkte, werd maar sporadisch een ringoven gebouwd. In 1888 werd in Groningen
69.
pas de eerste ringoven neergezet, waarschijnlijk bij Nanninga te Bedum en bij het
70.
begin van de twintigste eeuw waren er slechts drie ringovens in gebruik. In Friesland
was na Helder in 1876 pas in 1888 de tweede ringoven gekomen op de steenfabriek
‘Schenkenschans’ bij Lecuwarden. Deze werd gebouwd door de Duitse ovenbouwer
W. Eckhardt. De ellipsvormige oven had zestien toegangspoorten. De opdrachtgever
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I. Andringa de Kempenaer merkte in 1893 op dat er aanvankelijk problemen waren
bij de bediening van de kleppen en ventielen voor het regelen van de trek. Nodig
71.
waren betrouwbare mensen die dan ook best goed betaald mochten worden.
Schuchter volgde nog een tweetal steenfabrikanten, maar rond 1900 waren er geen
72.
bijgekomen. De reden hiervoor vormde het kapitaalverlies dat werd geleden door
de bestaande vaste ovens te vervangen en dat gevoegd bij de minder optimistische
toekomstverwachtingen voor de baksteennijverheid in die regio.
Het feit dat de ringoven in het gebied van de Grote Rivieren slechts langzaam
doordrong, hield verband met feit dat de aldaar aanwezige grondstof zeer geschikt
was voor de vervaardiging van straatstenen, waarvan er in een ringoven slechts
een gering percentage gebakken kon worden; deze was meer geschikt voor
metselstenen. De periodieke waalovens daarentegen leverden, hoewel ze zeer
brandstofverbruikend waren, een uitstekende kwaliteit straat- en metselklinkers. De
malaise in de baksteenindustrie in het begin van de twintigste eeuw en de
energieproblemen van de Eerste Wereldoorlog hebben de invoering van de
ringovens, gevolgd door de vlamovens voor straatstenen als vanzelfsprekend
73.
gemaakt. In 1906 waren er langs de Grote Rivieren slechts negen ringovens , in
74.
1923 brandden er reeds 92 stuks. De ringoven bepaalde met zijn silhouet het
landschap in de uiterwaarden van het rivierengebied.

De zwakke schakel: het droogproces
De behoefte aan meer bakstenen als bouwmateriaal, die zich in de tweede helft
van de negentiende eeuw manifesteerde, had directe invloed op elke fa-
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se in de vervaardiging van het produkt. Meer gebakken stenen eisten meer
gedroogde vormelingen en om daaraan te voldoen moesten er meer stenen gevormd
worden. In elke fase een kwantiteitstoename.
Door de invoering van de ringoven was het mogelijk geworden het bakken van
stenen in een continu proces te doen geschieden. De aanmaak van rauwe stenen
kon opgevoerd worden door het in gebruik nemen van machines, die naarmate de
behoefte groeide ook langer konden draaien. Maar het tussen deze beide
produktiefasen gelegen droogproces van de nat-gevormde stenen geschiedde nog
steeds in de open lucht op droogbanen of onder droogrekken door de drogende
kracht van zon en wind. Deze fase bleef derhalve beperkt tot de zomerse dagen.
Deze afhankelijkheid van klimatologische wisselvalligheden is de ‘bottle-neck’
75.
geweest om een continu fabricageproces in de baksteenindustrie te verwezenlijken.
Door toevoeging van water wordt de klei verwerkbaar. Om te verstenen moet al
het vocht eruit, hetzij door drogen, hetzij door bakken. De door de kleimineralen
(aluminium-silicaten) opgenomen hoeveelheid water veroorzaakt met de plasticiteit
tevens een volumetoename; een toename die door het drogen en bakken weer
vermindert, met vérstrekkende gevolgen bij een onjuiste behandeling. In de pas
gevormde kleisteen bevinden zich drie soorten water:
- aanmaakwater, de toegevoegde hoeveelheid die bij droogtemperaturen beneden
100∞ C verdwijnt;
- hygroscopisch water: dit verdwijnt eerst tijdens het voorwarmen van de
winddroge stenen in de oven;
- chemisch gebonden water van het aluminium-silicaat; dit verdwijnt pas bij een
temperatuur van circa 485∞ C, dus tijdens de bakfase.
Na deze drie achtereenvolgende ‘drogingen’ heeft de klei haar plastisch vermogen
verloren en is versteend, waarbij tevens een volumevermindering door krimping
heeft plaatsgevonden.
De grootste hoeveelheid water is het aanmaakwater. In Nederland, waar de
vormbakpers algemeen gebruikelijk is, maakt het toegevoegde water circa 25% van
de droge stof uit. Bij een natgevormde steen van ongeveer 2 kilogram zal dus 500
gram water uitgedroogd moeten worden, hetgeen gepaard gaat met krimp. De wijze
waarop nu de uitdroging geschiedt, is bepalend voor de manier waarop de steen
zijn volumevermindering opvangt. Dit drogen moet gelijkmatig geschieden opdat
geen scheurvorming optreedt.
Bij nat-gevormde stenen verdampt aan het oppervlak voortdurend water. De
dampspanning van het water aan de buitenkant van de steen is daarbij groter dan
de omringende lucht. Langs de stenen strijkende verwarmde lucht neemt dit water
op. Door de zuigende werking van het drogende oppervlak komt voortdurend water
door de poriën naar de oppervlakte. In deze fase geschiedt de droging tamelijk snel.
De daarop volgende droogfase verloopt veel langzamer, omdat er nu geen water
meer van binnen uit naar de poriën loopt; de verdamping geschiedt nu inwendig en
de damp verdwijnt via de poriën en door de luchtcirculatie. De buitenkant mag niet
te snel drogen. Door het drogen treedt krimp van het materiaal op. Als het inwendige
van de steen nog vochtig is (en dus nog weinig gekrompen) en de buitenzijde al
veel gekrompen is, zullen daar trekspanningen en dientengevolge scheuren ontstaan.
Het temporiseren van het droogproces is van groot belang voor het voorkomen van
deze ‘droogscheuren’.
Hoe snel kan men een kleisteen drogen zonder dat er scheurvorming optreedt?
Hiermee is de kern van het probleem geschetst. Een kunstmatige drooginrichting
moest meer stenen drogen met minder breuk dan bij natuurlijk drogen. Om aan de
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verhoogde vraag te voldoen moest het drogen snel geschieden, maar weer niet zo
snel dat de stenen scheurden. Omdat elke kleisoort, en in Nederland waren die
legio, een eigen ‘droogtijd’ heeft, was het geforceerde droogregiem een moeilijke
opgave. Talrijk waren de teleurstellingen die men in de negentiende eeuw ondervond
bij het gebruik van kunstmatige drogerijen. Maar een belangrijk aspect werd spoedig
duidelijk: de droogwijze moest aangepast worden aan de verwerkte klei en niet
omgekeerd. Het drogen mocht pas versneld worden wanneer de steen de hitte en
trek kon verdragen zonder te scheuren.

Experimenten met kunstmatige drogerijen in Nederland
De eerste inrichtingen waarbij het droogproces door de mens enigszins werd
beïnvloed, waren in feite de droogloodsen zoals ze reeds voor de negentiende eeuw
in Groningen in gebruik waren. De aldaar gedolven klei was zeer gevoelig voor een
geforceerd droogregiem, daarom geschiedde het drogen in loodsen waarbij de
luchtcirculatie geregeld werd door klepluiken in de wanden. Op dit principe: het
beïnvloeden van de luchtstroming, maar tevens met behulp van overtollige
ovenwarmte, zijn in de loop van de negentiende eeuw vanuit Duitsland de
76.
zogenaamde ‘Groszraumtrockenanlagen’ over Nederland verspreid ingevoerd.
Deze boven en rondom de oven gebouwde droogétages met roostervloeren
vormden een overgangsfase tussen het natuurlijk en kunstmatig drogen. De
opstijgende warme lucht van de gestookte ovens verdween tussen de in rekken
gestapelde stenen
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door en droogde ze. Om de afvalwarmte van de oven zo efficiënt mogelijk te benutten
werden al spoedig allerlei verbeteringen aangebracht waarbij de drooglucht met
behulp van luiken, kleppen, schoorstenen, ventilatoren of exhaustoren in een
bepaalde richting door de stenen werd gedwongen. Aangezien voor het drogen van
een metselsteen bijna net zoveel warmte nodig is als voor het bakken, kon er slechts
voldoende gedroogd worden wanneer extra wanne lucht werd toegevoerd. Dit leidde
tot talrijke uiteenlopende opvattingen over de beste wijze en evenzoveel constructies
die als oplossing werden aangeprezen.
De grote ongelijkvormigheid (verhouding tussen kortste en langste droogtijd), de
dure bouw (grote overspanningen die bij voorkeur niet op de oven mochten rusten)
gevoegd bij de extra stookkosten en de tamelijk lange droogtijd betekenden zowel
in financieel als technisch opzicht een groot struikelblok om de
‘groteruimte-drogerijen’ algemeen ingang te vinden. De grootste winst bij dit
droogprocédé was in feite slechts dat het werkseizoen verlengd werd omdat de
nachtvorsten in het vooren najaar niet meer tot het stukvriezen van de vormelingen
leidden. Maar de gewenste aansluiting op het voorgaande vorm- en nakomende
bakproces leverde het niet op.
Het kunstmatig drogen van stenen werd in het buitenland ontwikkeld. Reeds in
het midden van de negentiende eeuw experimenteerde men hiermee in Duitsland,
maar ook elders, zoals in de Verenigde Staten. Een van de eerste kunstmatige
drooginrichtingen in Nederland werd in 1894 gebouwd op de waalsteenfabriek van
77.
de firma ‘Van Lookeren Campagne’ te Haaften aan de Waal. Het was een
drooginrichting naar een Duits ontwerp van Möller & Pfeifer. Zij construeerden een
droogtunnel waarin het principe van gelijkstroom werd toegepast. De te drogen
stenen volgden dezelfde weg als de droge lucht, die door exhaustoren aan het einde
van de tunnel werd afgezogen. In de zijwanden waren ventilatoren geplaatst die
een dwarscirculatie veroorzaakten. Hierbij volgde de lucht een spiraalvormige weg
en was optimale vochtopname mogelijk. In de praktijk bleek deze droogtunnel een
goedwerkende constructie te zijn voor niet al te gevoelige kleisoorten en werd zij
vooral toegepast voor sneldrogende stenen van strengpersen. Bij de natte
vormbakstenen, die langs de grote rivieren werden vervaardigd, leverde zij niet het
gewenste rendement op.
Na enige tijd beproefde de firma ‘Van Lookeren Campagne’ haar geluk met een
kamerdrogerij maar ook dat experiment leverde geen bevredigend resultaat op.
Men kan zeggen dat in Haaften is geëxperimenteerd met kunstmatige
drooginrichtingen tot na de Tweede Wereldoorlog voordat een renderende constructie
werd gevonden.
Rond de eeuwwisseling ontwierp de Tilburgse machinefabrikant en
steenovenbouwer H.F. Weijers een tunneldrogerij met calorifereverwarming
(ribbenbuizen) en natuurlijk trek, waarbij de droogtijd 30 tot 50 uur bedroeg. Hij had
zijn constructie voornamelijk afgestemd op de kleisoort (Brabantse leem) in de
omgeving. In 1904 waren er rond Udenhout een viertal in exploitatie, maar elders
verliep de introductie veel moeizamer. Over de constructie van zijn drogerij is weinig
bekend. Weijers adverteerde wel, maar deelde daarbij meteen mede dat er geen
bouwplannen werden verstrekt. Hijzelf zou de drogerij wel bouwen daar waar men
78.
die wilde hebben.
Het mislukken van het kunstmatig drogen bleek overduidelijk bij de pogingen om
de baksteenfabricage te Spijk bij Lobith, waar aan de Boven-Rijn een belangrijke
concentratie van steenfabrieken was gevestigd, te voorzien van kunstmatige
drogerijen. Door Weijers werd in 1905 bij de firma ‘Terwindt & Arntz’ een
tunneldrooginrichting gebouwd, die echter zo tegenviel, dat de leiding niet eens
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meer probeerde om modificaties toe te passen, maar meteen overstapte naar een
geheel ander systeem, namelijk dat van Möller & Pfeifer. Doch deze dure omslag
leverde, evenals in Haaften, enkel teleurstellingen op. Na enige jaren doormodderen
gaf men er in 1911 de brui aan, men brak alles af en keerde terug naar het natuurlijk
droogproces. Pas 45 jaar later was ‘Terwindt & Arntz’ bereid om het kunstmatig
drogen weer aan te pakken, nu de kennis omtrent de droogeigenschappen van
diverse kleisoorten enorm was toegenomen.

Van tichelwerk naar steenfabriek
Het produktieproces van bakstenen is globaal in een drietal deelprocessen te
onderscheiden, die in elkanders verlengde liggen, namelijk vormgeven, drogen en
bakken. Tot ver in de negentiende eeuw was dit een nagenoeg ambachtelijk
produktieproces, waarbij het vormen der stenen met de hand geschiedde, de nat
verwerkte kleistenen in de open lucht werden gedroogd en tenslotte in eenvoudige
periodiek gestookte veldovens werden gebakken. Een seizoenbedrijf dat in de
maanden april tot en met september draaide. In de techniek van de
baksteenfabricage was door de eeuwen heen nauwelijks enige wijziging gekomen.
Een opvallend kenmerk van de baksteenindustrie tot 1880 is dat het in
verschillende streken van Nederland, maar vooral in het gebied van de grote rivieren,
om een ‘wandelende’ industrie ging, waarvan plaats en richting bepaald werden
door de aanwezigheid van de grondstof klei in voldoende aftichelbare lagen. Was
de grondstof ter plaatse uitgeput, dan schoof men de periodieke ovens en daar-
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mee ook het bedrijf op. Een ander kenmerk was de geringe kapitaalbehoefte. Voor
de benodigde werktuigen en de veldovens waren in vergelijking met de meeste
bedrijfstakken, geen grote bedragen gemoeid. De grondstof, in eigendom of pacht,
was relatief goedkoop en hetzelfde gold voor de factor arbeid. De daarvoor benodigde
arbeiders, nagenoeg alle ongeschoold, konden gemakkelijk in de nabije omgeving
worden geworven en werden bovendien op stukloon betaald met geld, dat vaak al
tijdens de campagne uit de opbrengsten van de verkoop verkregen was. Aan het
oprichten van een steenfabriek was betrekkelijk weinig financieel risico verbonden.
De industrie blijkt vaak plots op te duiken en na enige tijd weer te verdwijnen: de
grondstof is dan op.
Om grondstof draaide de gehele onderneming. Baksteenfabricage werd opgevat
als een bijzondere vorm van grondexploitatie en ze was derhalve zeer nauw verwant
aan het landbouwbedrijf. Het is dan ook begrijpelijk, dat veel concessionarissen
afkomstig waren uit dit milieu, maar ook van buiten de agrarisch gemeenschap
kwamen geïnteresseerden. Steenfabrikanten waren landbouwers, behoorden tot
de landadel of hadden andere beroepen onder andere die van aannemer. Een
afzonderlijke groepering ondernemers die geheel te identificeren zou zijn met het
uitgeoefende beroep, kende de baksteennijverheid nauwelijks. In het algemeen
waren de steenfabrikanten in de negentiende eeuw meer handelaren dan fabrikanten.
De belangstelling ging meer uit naar verkoopprijzen dan naar kostprijs. Verlaging
hiervan door een efficiënte bedrijfsvoering werd nauwelijks overwogen. Scholing
op het gebied van technische ontwikkeling kwam sporadisch voor.
Hoewel wij in het voorgaande een aantal inventieve en innovatieve
steenfabrikanten de revue lieten passeren, behoorden zij tot de uitzonderingen. De
kwaliteit van de ondernemingsleiding, de aard van de bedrijfsvoering en de
acceptabele winstmogelijkheden van het handvormbedrijf vertraagden het
innovatieproces in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Het breekpunt in deze vrij statische situatie ontstond toen de machines zodanig
verbeterd werden dat het tempo van de handvormer steeds verder achterop raakte,
ook al door de invoering van de stoommachine. De baksteenindustrie onderging
toen een complete metamorfose: het tichelwerk ontwikkelde zich tot een steenfabriek.
Dit had te maken met een drietal cruciale innovaties: de steenvormmachine, de
continue oven en de kunstmatige drooginrichting. Toch is het verband met de
steenfabriek niet rechtlijnig of eenduidig.
Het is opmerkelijk dat de drie innovaties niet tegelijkertijd plaatsvonden, ondanks
het feit dat de drie

Boven. Steenmakersplocg steenfabriek Brouwer te Diepenveen ca. 1900.
De steenpers wordt aangedreven door een stoommachine. In het midden de steenfabrikant
Brouwer.
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Onder. Kleitransport met locomotief. Steenfabriek Daams. Tolkamer ca. 1925. De machinist
(met de armen in de zij) is A.H. Janssen, vader van de auteur.

deelprocessen vormgeven, drogen en bakken onverbrekelijk met elkaar verbonden
waren. Weliswaar leverde een wijziging in het ene deelproces een ‘bottle-neck’ op
in een ander deel van het proces, toch leidde dit niet automatisch tot
vervolginnovaties. De weerbarstige klei, het lage rendement van de innovaties, de
gebrekkige kennis en dergelijke stonden dit in de weg.
Dat bracht met zich mee dat tijdens de metamorfose de ‘steenfabriek’ tal van
variaties kende. Sommige bleven nog op de ambachtelijke manier produceren, soms
tot ver in de twintigste eeuw; andere vormden de stenen machinaal maar bakten
met veldovens; weer andere voerden steenvormmachines in, bouwden ringovens
en experimenteerden met kunstmatige drooginrichtingen. Ook konden in een en
hetzelfde bedrijf diverse vormen van produceren naast elkaar bestaan. Bovendien
trof men op steenfabrie-
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Het karakteristieke landschap van de steenfabrieken. Steenfabriek ‘De Bovenste Polder’,
Wageningen.

ken voormalers, beschikkers, walsen, kollergangen en kleibaggermachines aan. Al
deze variaties bleken in meer of mindere mate bestaansrecht te hebben. Pas na
de Tweede Wereldoorlog is er sprake van een fabriek in de zin van volledig
mechanisch én kunstmatig beheerste processen.
In de overgang naar het fabriekssysteem stonden technische innovaties centraal.
Deze innovaties gingen echter gepaard met ingrijpende wijzigingen in de
ondernemingsstructuur, de bedrijfsvoering, de financieringwijze, het
ondernemersgedrag, de arbeiderspopulatie en de marktverhoudingen. Men kan
zelfs stellen dat deze veranderingen deels nodig waren om de technische innovaties
te realiseren.
De steenoven werd een duidelijk herkenbare fabriek met machines, gebouwen,
loodsen en vaste ovens.
De bouw, aankoop en het onderhoud vereisten uiteraard aanmerkelijk meer
kapitaal, waarvan de afschrijving werd uitgesmeerd over meerdere jaren en waarbij
meer eisen werden gesteld aan zekerheid en rentabiliteit. Daarbij vroeg ook het
opkopen van kleigronden en sluiten van tichelcontracten over meerdere jaren grote
sommen geld. Deze veranderingen in de bedrijfstak maakten een diepte-investering
en een andere weg naar de kapitaalmarkt noodzakelijk. Van eigen kapitaal via
familiekapitaal naar vreemd kapitaal, waarbij echter de laatste stap zolang mogelijk
werd uitgesteld.
De invoering van machines en de bouw van vaste ovens betekende het einde
van de facultatieve bedrijfsvoering en dwong de fabrikant tot het produceren over
een langere reeks van jaren. Het bakken van stenen gedurende slechts enkele
seizoenen was voor een steenfabriek niet meer rendabel. Een nieuwe generatie
steenfabrikanten, duidelijk te identificeren met hun nijverheid, vormde zich tegen
het einde van de negentiende eeuw. Zij werd naar het buitenland gezonden om
daar technische ervaring en kennis op te doen. Voor deze categorie waren efficiënte
bedrijfsvoering en verlaging van kostprijs de raadgevers om de mechanisatie in
haar ruime betekenis binnen het bedrijf te halen.
De steenfabriek bracht eveneens verandering teweeg in de samenstelling van
het werkvolk. Het kleikneden of walken verviel door het invoeren van een kleimolen.
De vormer werd overbodig door de steenvormmachine en vervangen door de perser,
een ongeschoold arbeider. De kinderen veranderden van functie: de opstekers en
afdragers werden nu natmakers, zanders en onderstekers. Zij spoelden de vorm in
een bak water, waarna de binnenkant werd gezand en de vorm door de ondersteker
onder de steenvormpers werd geschoven. Volwassen mannen sloegen de zware
meersteensvormen neer. Het bakken van de stenen in zogenaamde ringovens
wijzigde de taken en de vaardigheden van de stoker ingrijpend.
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Modernisering en mechanisering werkten tevens als katalysator op de vorming
van een nieuwe beroepsgroepering. De technische veranderingen brachten naast
de steenfabriek en de steenfabrikant ook het ‘steenovenvolk’ voort. Door de
steenfabrikanten werden allerlei maatregelen genomen om de arbeiders gedurende
het seizoen, maar ook daarna als een arbeidsreserve, aan de fabriek te binden door
het heffen van staangeld, het geven van een voorschot en het verlenen van
huisvesting. Evenals de rondtrekkende tichelaars en brikkenbakkers voorheen had
het ‘steenovenvolk’ een slechte naam. Het was een verwijzing naar de onderste
sporten van de maatschappelijke ladder. Een plaatsbepaling van een groepering
die drankzuchtig, ongeschoold en onbeschaafd was met weinig normbesef, maar
met veel kinderen. Dit imago en deze vooroordelen zouden nog tot ver in de twintigste
eeuw blijven voortbestaan.
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De kwetsbare fabriek
Het traditionele handvormbedrijf produceerde vooral voor de lokale en regionale
markt. De gebrekkige infrastructuur in Nederland beperkte de concurrentie van
elders in het bijzonder in het buitenland. Dit had tot gevolg dat
conjunctuurschommelingen geen merkbare invloed hadden op de baksteennijverheid.
Economische crises zoals in 1857 en 1866 gingen ongemerkt aan haar voorbij.
Alleen de mate van bouwactiviteit weerspiegelde zich in het debiet van de
steenfabrieken, maar zowel de winsten als de verliezen bleven steeds binnen
redelijke grenzen en de terugkeer naar het landbouwbedrijf was zonder veel
problemen mogelijk.
In de tweede helft van de negentiende eeuw nam de vraag naar bakstenen enorm
toe. De spoorwegen, waarvan men eerst vreesde dat hierdoor de produktie van
straatstenen nadelig zou worden beïnvloed, vroegen juist veel bakstenen voor de
bouw van stations, bruggen, viaducten enz. De groei van de bevolking maar ook
een toenemende welvaart stimuleerden allerlei bouwactiviteiten. Belangrijke afnemers
waren verder het Departement van Oorlog, dat na de Vestingwet 1874 al vele nieuwe
forten en vestingwerken liet aanleggen, terwijl de stadsbesturen van de voormalige
vestingsteden nu hun fabrieks- en woningbouw ook buiten de stadswallen konden
ontplooien.
Deze snelle expansie voltrok zich in de jaren 1850-1875 en wordt geïllustreerd
79.
met de groei van het aantal steenfabrieken in Nederland: van 450 fabrieken
omstreeks 1850, naar 650 in 1860 tot 900 omstreeks 1880. De toegenomen vraag
stimuleerde mede de invoering van steenpersen. Machines en de daaropvolgende
invoering van de continue ovens brachten een fundamenteel andere verhouding tot
de markt met zich mee.
De grote moeilijkheid bij de steenfabriek zat in de inelasticiteit van het
produktieapparaat. Hiermee wordt bedoeld dat de fabricage van bakstenen en de
behoefte vanuit de bouwnijverheid niet in elkaar overgingen. De steenfabrikant
moest de produktie afstemmen op een toekomstige vraag uit de bouwwereld. Steeg
die vraag echter meer dan naar verwachting, dan bleef de produktie toch maar
beperkt tot de maximale ovencapaciteit en kon de steenfabrikant aan een verdere
vraag niet voldoen. Hij zou dan nieuwe ovens moeten bouwen en dan ging er toch
gauw weer een seizoen voorbij en kon de vraag inmiddels weer zijn gedaald.
Het was dus moeilijk om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen door de trage
reactietijd van de steenfabrikanten. Nam de vraag af, dan was de steenfabrikant,
gelet op de hoge vaste kosten, toch eerder geneigd om zo lang mogelijk door te
bakken in de hoop deze stenen voor het volgende seizoen nog tegen redelijke
prijzen te kunnen afzetten. Kwam de bouwnijverheid echter dat volgende seizoen
maar langzaam op gang, dan daalden de prijzen door het ontstane overaanbod nog
meer en moest men de stenen, die in verband met de komende campagne opgeruimd
moesten worden (vlottend geld nodig en de tasvelden moesten leeg voor de nieuwe
produktie) met verlies verkopen; een situatie die zich in de aanvang van de jaren
tachtig van de negentiende eeuw voor het eerst openbaarde.
Er werden geen winsten van betekenis meer gemaakt. De tasvelden bleven vol
staan met onverkochte voorraden en door de moordende concurrentie om toch nog
enige verkoop te verkrijgen, zakte de prijs nog meer. In 1884-1885 moesten talrijke
steenfabrieken die het niet meer konden bolwerken, hun vuren doven.
De situatie voor de baksteennijverheid was nu definitief veranderd. De
mechanisering van het steenvormen was ver gevorderd en de ringoven was in
opkomst. De marktverhoudingen waren gewijzigd en kenmerkten zich door een
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scherpe nationale en internationale concurrentie. De tol die men voor de
modernisering moest betalen, was overproduktie en een gebrek aan flexibiliteit. De
fabrikanten - nu met een duidelijke identiteit als steenfabrikant - trachtten op
verschillende wijzen de gevaren te bezweren. Allereerst poogden zij met wisselend
succes tot samenwerking te komen en richtten zij in 1884 de ‘Vereeniging van
Nederlandsche Steenfabrikanten’ op. Op de tweede plaats benaderden zij de
overheid met het verzoek om steun en bescherming. In 1890 kreeg de vereniging
er een algehele prijsverhoging door welke gekoppeld werd aan een
produktiebeperking van 12% tot 20% over de jaren 1892-1894. Maar toen in de
komende jaren de bouwnijverheid een verhoogde activiteit ontplooide, had dat haar
invloed op het gedrag van de steenfabrikanten, individualisten als zij waren. De
samenwerking verbrokkelde en een aantal van hen ging weer over tot het uitbreiden
van bestaande en het oprichten van nieuwe fabrieken.
Opmerkelijk is de derde strategie. Terwijl de baksteenindustrie in de laatste
decennia van de negentiende eeuw en rond de eeuwwisseling met grote
economische moeilijkheden kampte, voerden diverse steenfabrikanten verdergaande
vernieuwingen door. Moderniseren en mechaniseren nu niet meer als activiteit van
enkele kleurrijke en inventieve fabrikanten, maar als bewuste strategie om te
overleven.
G.B. JANSSEN
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Rond 1800 werd gietijzer meer en meer gebruikt bij de bouw van fabrieken. Om het
brandgevaar te bestrijden en in het gebouw meer ruimte te creëren verving men de houten
staanders en balken en stenen binnenmuren door gietijzeren kolommen en balken. Hier het
interieur van de in 1813 gebouwde Stanley Mill in Groot-Brittannië.
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15
IJzerconstructies
Een nieuw constructiemateriaal
IJzer in Nederland
Schaarse toepassingen in de jaren dertig en veertig
Bruggen: de kracht van gietijzer
De jaren vijftig en zestig: voorzichtige acceptatie
Een constructie als symbool
Een groeiende markt voor constructiewerk
Verdergaande specialisatie
Een nieuw station voor Den Bosch
Architecten en het gebruik van ijzer, een voortgaande discussie

Een nieuw constructiemateriaal
Naast norse fabrieksgebouwen en uitgestrekte volkswijken in revolutiebouw zijn
ijzeren bruggen en grote overkappingen de meest vertrouwde herinnering aan het
negentiende-eeuwse bouwen. Met de Eiffeltoren, met bruggen over de Medway,
de Rijn, de Seine, met het Paleis voor Volksvlijt, luxueuze winkelpassages en het
Centraal Station in Amsterdam getuigden opdrachtgevers van hun prestige en van
de ongekende mogelijkheden die de mens zich geschapen had. De ‘kunst’stof ijzer
bood de mogelijkheid tot constructies die met de natuurlijke materialen hout en steen
onvoorstelbaar waren: hoger, breder, langer, sterker en lichter - in beide
betekenissen.
Maar zelfs wanneer we het gebruik van ijzer als constructiemateriaal beschouwen
als uiting van een onmiskenbare ‘tijdgeest’, blijven ijzeren bouwelementen nauw
verbonden met zeer prozaïsche afwegingen als kosten, risico's en
materiaaleigenschappen.
De eerste ijzeren brug ter wereld laat dat al zien. De rivier de Severn, in de Engelse
Midlands, moest in de buurt van Coalbrookdale overbrugd worden omdat het verkeer
van mensen en goederen veel te druk werd voor het kleine pontveer ter plaatse.
Wie de rivier via een brug wilde oversteken, moest een omweg van tientallen
kilometers maken. De scheepvaart op de Severn mocht echter geen hinder
ondervinden van een lage overspanning, brugpijlers of landhoofden, zodat er een
hoge brug met één enkele boog van zo'n dertig meter zou worden gebouwd. Het
zou wel van hout kunnen, dat wist men. Toch werd in 1778 voor ijzer gekozen.
Degene die de verantwoordelijkheid voor de bouw op zich nam, was Abraham Darby
III, wiens hoogovens in Coalbrookdale stonden. Darby was een telg uit een familie
van beroemde ijzersmelters, en zijn vader had als eerste succesvol geëxperimenteerd
met cokes in plaats van houtskool als brandstof voor het smelten van ijzererts.
Abraham III zette die proeven in de jaren 1770 voort en verbouwde zijn hoogovens
zodat hij omstreeks 1778 in staat was om goedkoper en sneller grote hoeveelheden
gietijzer te produceren. Dit cokes-gietijzer was van een iets andere kwaliteit dan
ijzer dat met houtskoolovens werd verkregen, en Darby probeerde aan zijn produkt
grotere bekendheid te geven. Een gietijzeren brug zou volgens hem een mooi begin
kunnen zijn van een onafzienbare reeks vervolgopdrachten.
De brug in Coalbrookdale werd inderdaad in korte tijd wereldberoemd, maar
ijzeren bruggen bleven nog lang een bewonderenswaardig, doch zelden toegepast
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curiosum. In Frankrijk en Duitsland werden na enkele jaren vooral elegante
voetgangersbruggetjes aangelegd in de parken van de meestvermogenden, zelfs
in Engeland waren omstreeks 1800 pas enkele ijzeren bruggen van enige omvang
1.
gebouwd. De prijs van het ijzer was te hoog om werkelijk met hout of steen te
kunnen wedijveren.
Ook in een andere bouwsector ontstond in Engeland al vroeg belangstelling voor
ijzer. In 1781 was de grote katoenspinnerij van Richard Arkwright door brand
verwoest. Vier jaar later brandde een soortgelijke fabriek in Cressbrook af, en in
1788 gebeurde hetzelfde met een grote spinnerij in Darley Abbey. Dergelijke nieuwe
spinnerijen, vaak vijf, zes verdiepingen hoog, wemelden van het stof en textielvezels.
Avond- en nachtwerk vond plaats bij het licht van kaarsen of olielampen, en wanneer
een lamp omviel, was de ramp niet te overzien. De houten vloeren vatten meteen
vlam, temeer omdat ze doordrenkt waren van olie waarmee de machines

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

274
gesmeerd werden. Een klein ongelukje in een uithoek van het gebouw werd in korte
tijd een laaiende brand op alle verdiepingen. Het is mogelijk dat
verzekeringsmaatschappijen alleen tegen hoge premies zulke fabrieken met hun
2.
dure machines en voorraden wilden opnemen.
De textielfabrikant William Strutt had zich al in 1789 laten voorlichten over de
mogelijkheid om brandvrije gebouwen te maken. Een bevriende vooraanstaande
ijzergieter, John Walker, had voor hem in Parijs rondgekeken in het nieuwe Théâtre
du Palais Royal. Dat was al twee keer afgebrand, en met de jongste herbouw in
1786 hoopte men het brandgevaar defintief te hebben bezworen. De stenen bogen
rustten op ijzeren kolommen en voor het dak waren ijzeren spanten gebruikt terwijl
het dak zelf, net als de vloeren, gemaakt was van holle bakstenen, ‘thereby saveing
the use of timber in makeing Floors, & guarding against Fire.’ Dit laatste schreef
3.
Matthew Boulton, aan wie Strutt ook om informatie had gevraagd. Waarschijnlijk
gaf de brand in de Albion Mills in Londen, een meelfabriek die op dat moment als
het meest moderne fabrieksgebouw werd beschouwd, in 1791 voor Strutt de
doorslag. Het jaar daarop begon hij in Derby met de bouw van zijn eerste ‘brandvrije’
fabriek, binnen een jaar gevolgd door een tweede en derde, respectievelijk in Milford
en Belper.
Waar Strutt gebruik maakte van houten balken die met dunne ijzeren plaat en
pleisterwerk brandwerend waren gemaakt, bouwde zijn collega Bage in 1796 de
eerste fabriek met een geheel ijzeren skelet: gietijzeren kolommen èn balken.
Net als de brug van Coalbrookdale verwierven deze fabrieken meteen een grote
bekendheid, maar het zou wel tot het eind van de negentiende eeuw duren voordat
het gebruik van geheel ijzeren skeletten bij de fabrieksbouw algemeen gebruik
4.
werd. De ijzeren skeletten die in de tweede eeuwhelft gebouwen steunden, kwam
overigens nauwelijks gietijzer voor. Ze werden uit het veel meer geschikte smeedijzer
en later ook uit staal opgetrokken.
Het gebruik van alleen gietijzeren kolommen in plaats van houten staanders in
fabrieken met veel etages kwam sneller in zwang. Daar woog de hogere prijs op
tegen de grotere constructiemogelijkheden. Ook in fabrieken van vier of meer
verdiepingen wilde men overal de ruimte hebben om machines vrij te kunnen plaatsen
en verplaatsen.
Dragende binnenmuren zouden die vrijheid belemmeren. Kolommen waren dus
de aangewezen oplossing, maar op de onderste verdiepingen hadden staanders
het enorme gewicht te torsen van alle bovenliggende etages met hun werktuigen.
Hout was in dit geval minder geschikt dan gietijzer, dat veel grotere druklasten kan
dragen. De verhoudingen in toelaatbare belasting liggen als volgt:
2

Tabel 15.1: toegestane belasting van gietijzer en hout in kg/cm

gietijzer

trek
250

druk
500

buig
200

eikenhout

100

80

100

grenenhout

70

60

70

Bron: J.G. Wattjes, Constructie van gebouwen. Vloeren, binten, kolommen,
plafonds, skeletbouw (Amsterdam 1934).
Het genoemde verschil tussen de materiaaleigenschappen van hout en gietijzer
brengt ons op het centrale thema in dit hoofdstuk: het gebruik van ijzer als
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constructiemateriaal. Achter de verzamelnaam ijzer gaan twee hoofdsoorten, gietijzer
en smeedijzer, schuil. Staal zal in dit hoofdstuk slechts zeer summier ter sprake
komen, namelijk in verband met de bouw van spoorbruggen aan het eind van de
eeuw.
De toepassing van ijzer - en dat geldt zowel voor Nederland als voor de grote
ijzerproducerende landen - weerspiegelt de ontwikkelingen in prijs en kwaliteit die
het gevolg waren van nieuwe produktietechnieken. Een kort overzicht van de
5.
ontwikkelingen in produktiewijzen maakt dit duidelijk.
Met name door Darby's cokesprocédé voor het ijzersmelten werd gietijzer in de
eerste helft van de negentiende eeuw goedkoper, en daarmee wonnen uiteenlopende
toepassingsmogelijkheden aan economische aantrekkelijkheid. Door zijn
drukbestendigheid werden met ijzer constructies mogelijk die met hout en steen
niet te realiseren waren. Gietijzer heeft echter ook enkele eigenschappen waardoor
het niet overal kan worden gebruikt: wanneer er, zoals in balken, buigende krachten
in het spel zijn, moet een gietijzeren element een relatief grote doorsnede hebben.
Dat is kostbaar en brengt een hoog eigen gewicht met zich mee. Hout is in dat
opzicht gunstiger, en dat verklaart meteen het langdurig gebruik van houten
vloerbalken. Een volledig gietijzeren constructie wordt dan ook zo ontworpen dat
zo veel mogelijk delen op druk belast zijn. Wil men in een constructie ook ijzeren
delen op buiging of trek belasten, dan is er voor die elementen een andere ijzersoort
nodig: smeedijzer. Smeedijzer is namelijk, in tegenstelling tot gietijzer, uitmuntend
geschikt voor trek- of buigbelasting. Al in de Middeleeuwen werden smeedijzeren
trekstangen gebruikt om de spatkracht van stenen gewelfbogen en koepels op te
nemen. Een andere oude toepassing van smeedijzer in de bouw was voor
muurankers. De kracht en de zwakte van gietijzer worden grotendeels bepaald door
het koolstofgehalte, dat tussen
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de 3,5% en 6% ligt. Dat maakt het ijzer makkelijk gietbaar maar bros. Wanneer de
hoeveelheid koolstof wordt verlaagd naar minder dan 0,2%, ontstaat een veel taaier
ijzer dat grote buig- en trekkrachten kan weerstaan. De belangrijkste ontwikkeling
in de produktie van dit zogenaamde smeedijzer werd in gang gezet met het
puddelprocédé waar de Engelsman Henri Cort in 1784 oktrooi op kreeg.
Vanaf ongeveer 1820 werd het puddelen ook op het Europese vasteland
toegepast. Het voordeel van puddelen boven de klassieke methoden om ijzer met
een laag koolstofgehalte te maken, was dat men hierbij steenkool in plaats van de
inmiddels zeer schaarse houtskool als brandstof kon gebruiken. Om smeedijzer te
fabriceren werd ruwijzer van de hoogovens opnieuw gesmolten in een speciale
oven, de reverbereeroven. Er vormde zich als het ware een plas gesmolten ijzer op
de holle zandbodem van de oven, en door middel van een lange pook roerde of
‘puddelde’ een man die massa gesmolten ijzer. Tijdens dat puddelen reageerde het
ijzer met de hete lucht en verloor geleidelijk zijn koolstof. Hoe lager het
koolstofgehalte, hoe hoger het smeltpunt van het ijzer wordt, dus het werk van de
puddelaar werd allengs zwaarder. Uiteindelijk, na ongeveer 50 minuten, had hij een
klomp deegachtig ijzer aan zijn pook, de zogenaamde loep, die klaar was voor de
volgende bewerking. De loep werd nu uitgesmeed tot een staaf.
De beperkende factor in het puddelproces was de menselijke kracht, want een
puddelaar kon in zijn eentje een loep van maximaal 50 kilo in een oven hanteren.
Toch betekende dat niet dat men alleen smeedijzeren produkten tot 50 kilo kon
maken. Hier treedt namelijk het grote voordeel van smeedijzer boven gietijzer naar
voren. Waar het onmogelijk is om twee stukken gietijzer door verhitting innig samen
te voegen, leent smeedijzer zich daar wel toe. Door staven smeedijzer, dus
afzonderlijke loeps, te bundelen, opnieuw te verhitten en weer onder de hamer te
brengen, werden zeer grote en homogene stukken verkregen die men vervolgens
in de gewenste vorm kon smeden of walsen. Aan deze specifieke mogelijkheid het wellen of vuurlassen - ontleent smeedijzer de naam waaronder het in de
negentiende eeuw alom bij technici bekend stond: welijzer.
Het puddelen bleef tot ver in de negentiende eeuw arbeidsintensief mensenwerk.
Terwijl gietijzer al begin negentiende eeuw een bulkprodukt kon worden genoemd,
bleef smeedijzer nog zeker tot in de jaren veertig een produkt dat veel arbeid, energie
en tijd vergde - en dus veel duurder was dan gewoon gietijzer. De prijs werd nog
verhoogd doordat er bij de verschillende bewerkingen die het ijzer moet ondergaan,
ook nog eens ongeveer 40% ijzer verloren ging, de zogenaamde afbrand. Grote
winst in produktiesnelheid werd in de jaren dertig geboekt door het puddelproces
te verbeteren. Bij het zogeheten ‘nat puddelen’ dat toen in zwang kwam, kon men
enkele voorbereidende werkzaamheden laten vervallen die tijd en warmte kostten.
Bovendien werd het ijzerverlies tijdens het nat puddelen teruggebracht tot hooguit
25%. Gedurende de jaren dertig en veertig ondergingen verder de op het puddelen
volgende bewerkingen ingrijpende veranderingen. Met name de groeiende vraag
naar spoorrails was een niet-aflatende stimulans om te zoeken naar snellere
bewerking van smeedijzer. Het gebruik van stoomhamers en stoomgedreven
walstuigen betekende dat de loeps van een groot aantal puddelovens in hoog tempo
konden worden verwerkt.
De belangrijkste verschillen tussen gietijzer en smeedijzer kunnen als volgt worden
samengevat:

gietijzer
eenvoudig massaprodukt

smeedijzer
complexe produktie, dus duur
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uitstekend op druk, slecht op trek en
buiging belastbaar

uitstekend op trek en buiging belastbaar

bros, breekt bij stoten

taai, stootvast

kan niet gelast worden

kan gelast worden tot grote werkstukken

geschikt om ineens tot een complexe
vorm te worden gegoten

moet door middel van smeden, walsen
en verspanende bewerkingen zijn vorm
krijgen

IJzer in Nederland
In 1813, Nederland was toen nog onder Frans bewind, had de Inspecteur-Generaal
van de Waterstaat, Jan Blanken, voorgesteld om in Den Helder een nieuw
Marine-magazijn naar Engels model uit te voeren. Dit plan, waarbij de houten vloeren
en moerbalken zouden rusten op gietijzeren kolommen, werd echter niet
6.
gerealiseerd. Evenmin was men in 1816 toegekomen aan de bouw van een afdakje
7.
op gietijzeren staanders tegen de Amsterdamse korenbeurs.
Het leek er enkele jaren later op, dat ook vanuit de inheemse ijzerindustrie
aanzetten zouden kunnen komen om ijzer te gebruiken bij speciale gebouwen.
Nederland was karig met erts bedeeld, maar in 1815 werden de landsgrenzen naar
het zuiden verlegd en daarmee kwamen de ijzergieterijen van Luik en Wallonië
formeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden te liggen. Koning Willem I ontwaarde
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daar grote mogelijkheden, die naar zijn mening onvoldoende werden benut. Vooral
het hoogovenbedrijf diende zijns inziens op Engelse leest geschoeid te worden, en
wanneer dat eenmaal goedkoop en goed ijzer kon leveren, was er een basis voor
allerlei ijzerverwerkende industrieën. Vraag en aanbod van ijzer zouden elkaar dan
in een niet-aflatende wisselwerking stimuleren.
Op aandringen van enkele vooraanstaande figuren uit de zuidelijke ijzerindustrie
gaf de regering in 1821 een jonge marine-officier, Gerhard Moritz Roentgen, opdracht
8.
om in Engeland een onderzoek in te stellen naar de ijzerindustrie. Toen hij eenjaar
later zijn uitvoerige rapport indiende, ontving Roentgen de nieuwe opdracht om de
ijzermijnen, gieterijen en smederijen in de zuidelijke provincies te inspecteren en
daarover te berichten. In het verslag dat hij in januari 1823 aan de regering uitbracht,
was Roentgen weinig positief over hetgeen hij had aangetroffen. De hoogovens,
die alle nog met houtskool werden gestookt waren te klein. Voor het maken van
smeedijzer werd slechts op één plaats het puddelprocédé gebruikt, de aandrijving
van de blaasbalgen en de smidshamers door waterkracht was onvoldoende en de
waterraderen stonden bovendien een deel van jaar stil door lage waterstanden. De
interesse voor vernieuwingen bij de eigenaren was over het algemeen vrijwel nihil.
Dit bleek volgens Roentgen het duidelijkst bij de constructie van de blaaswerktuigen,
die alle ‘zeer nabij overeenstemmen in grootte en konstructie, en (waarbij) tusschen
9.
de nieuwsten en oudsten nauwelijks een verschil te ontdekken is.’
Als oplossing van de problemen stelde Roentgen in zijn rapport een modernisering
van de ijzernijverheid voor, die in een eerste stadium het best zou kunnen uitgaan
van een nieuw ‘op gouvernementskosten in werking te brengen’ hoogovenbedrijf
met gieterij. Deze moesten dan geheel worden ingericht naar Engels model met
aanvankelijk Engelse deskundigen in de leiding en indien nodig bemand met ‘van
buitenlands te nemen’ werklieden. Deze wijze van moderniseren was voordien met
succes toegepast in Rusland.
De Engelsman John Cockerill had in 1820 als eerste in de zuidelijke provincies
puddel-ovens laten bouwen bij zijn hoogovenbedrijf te Seraing, vlakbij Luik. Roentgen
had het bedrijf van Cockerill in zijn rapport omschreven als ‘bij ver de beste in het
geheele land.’ De man zelf noemde hij iemand die ‘de lust en moed heeft om dit
[werk] uit te voeren en de daartoe de nodige middelen ook aan te wenden.’ Cockerill
was bovenal Roentgens eerste keus, ‘omdat hij een kundige mechaniker is, en
omdat dit vooral nodig is voor de ijzerfabrikant, die de Engelsche bewerkingswijze
10.
in dit land wil invoeren.’
Roentgens verslagen van zijn twee dienstreizen maken duidelijk dat er in
Nederland enorm veel te doen viel alvorens men in prijs en in kwaliteit met Engeland
zou kunnen concurreren. Hij was er overigens wel van overtuigd dat ijzer een grote
toekomst had, niet alleen om er machines mee te bouwen, maar ook als
bouwmateriaal.
In zijn rapport uit 1822 over de situatie van de ijzerindustrie in Groot-Brittannië
schreef Roentgen dat ginds ‘in gebouwen van allerhande aard (...) het gegoten ijzer
[wordt] gebruikt voor bijna alle doeleindens, waartoe hout in dit en andere landen
word gebruikt, en zelfs ziet men veelvuldig, dat reeds aan het ijzer de voorkeur word
gegeven boven de onkostbare en zoo duurzame bouwstofsteen, en dat hetzelve
nog minder kostbaar is.’ Gietijzer werd in Engeland ook gebruikt voor de bouw van
bruggen en kranen en zelfs was er in Wales een aquaduct te Pont-Cysyllte van
gemaakt, ‘welke reeds bewijzen van deszelfs duurzaamheid heeft gegeven, daar
nooit de geringste ontzetting heeft plaats gevonden, noch een druppel water door
lekkagie is verloren gegaan.’ Roentgen zag grote mogelijkheden voor het toepassen
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van ijzer. Niet alleen zou hout bij de bouw van schepen worden vervangen door dit
materiaal, maar ook bij de aanleg van gasleidingen en bij de bouw van huizen en
fabrieken zou naar Roentgens verwachting steeds meer gebruik worden gemaakt
11.
van ijzer, zoals bij de aanleg van vloeren en trappen.
In 1822 was er in ons land inderdaad levendige belangstelling voor een ijzeren
bouwconstructie, en voor dit project van uitzonderlijke omvang werd Roentgen als
adviseur aangetrokken. De Ronde Lutherse Kerk aan het Singel in Amsterdam was
dat jaar door brand verwoest. In de commissie die zich met de herbouw bezig hield,
werd nu de mogelijkheid ter sprake gebracht het nieuwe koepeldak niet van hout
maar van ijzer te maken. De voorstanders wezen erop dat dit metaal in verscheidene
landen ‘met vrucht is aangewend’ bij het bouwen van ‘bruggen, daken, trappen,
schepen en wat dies meer zij....’ De commissie beschouwde het als haar plicht de
zaak te onderzoeken, vooral ook om een nieuwe brand te voorkomen ‘en de door
12.
haar opgeofferde schatten opnieuw in puin en asch verkeerd te zien.’
Men nam contact op met Roentgen die werd aangeduid als de agent ‘van de
heeren Coquerille te Luik’. Hij deelde hen mee dat ‘soodanig koepeldak of Dome
alleen van IJzer tezamengesteld kan worden, zonder dat er eenige andere materialen
in gebruik worden als verw of dergelijke kleinigheden, welke althans in dien stand
niet als brandbaar kunnen aangemerkt worden.’ Toen Roentgen verder liet weten
dat de kosten van een ijzeren koepel lager zouden uitvallen dan die van één bedekt
met koper,
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Op deze afbeelding uit 1861 zien we de gieterij van De Prins van Oranje in vol bedrijf. Links
een ijzeren kraan met kleine vlucht. Deze kraan werd uitsluitend gebruikt voor het verplaatsen
van gietkasten en vormen. Op de plaat hangt een lange en opvallend smalle gietkast in de
haak. De Prins van Oranje goot toentertijd veel molenassen en daar is deze vorm bij uitstek
geschikt voor.
Rond en voor de kraan staan enkele gietvormen waaraan nog wordt gewerkt. Ongeveer in
het midden van de prent zien we twee ronde gietkasten. Dit was een enigszins ongebruikelijke
vorm. Op de voorgrond staat een lege gietkast. De ribben in het bovenvlak van de kast
dienen om het vormzand te steunen. Rechts van deze vorm ligt, onder het bereik van de
grote gietkraan, een cirkelvormige gietpunt, met gemetselde wand. Hij is geheel gevuld met
zand.
Iets links van het midden, op de achtergond, zien we het aftappen van de koepeloven. Deze
stond buiten, op de binnenplaats van de fabriek, direct naast het gieterijgebouw. Voor het
tappen is een grote opening in de buitenmuur gemaakt. Aan weerszijden hiervan zien we
houten luiken. Deze werden pas kort voor het tappen geopend en na het einde van de
gietcampagne weer gesloten. Links van de oven staat een arbeider bij een grote gietpan
die juist wordt gevuld. Deze pan zal dadelijk worden verplaatst door de grote gietkraan.
Rechts van het tapgaat bevindt zich de ovenmeester. Hij heeft de ijzeren staaf vast, waarmee
hij de kleiprop in het tapgat kapot stoot, om het tappen te beginnen. Naast hem staat tegen
de muur een tweede staaf, met dwars op het eind een ijzeren plaatje, waarmee hij een
nieuwe prop in het gat kan stampen om het tappen te beëindigen.
In het midden staat de grote gietkraan. Deze is wat constructic betreft gelijk aan de kleine,
maar de vhicht en het hefvermogen zijn groter. De kraan is hoogstwaarschijnlijk bij het bedrijf
zelf gegoten. Aan de kraan hangt een 3-tonsgietpan, van waaruit juist een groot stuk wordt
gegoten. De heren met de hoge hoed rechts zijn waarschijnlijk de opdrachtgevers van dit
werk. Rechts van de gietpan de man met de krook, de gebogen staaf, waarmee hij de slak
op het ijzer tegenhoudt. Links aan het wiel van de gietpan de man die de pan geleidelijk
doet kantelen. Links, staand op de vorm, de gietbaas die het geheel leidt. De man juist rechts
van de gietpan moet er voor zorgen dat de pan niet onverwachts weg kan draaien. De zich
naar links uitstrekkende gietvorm is naar behoren geballast, met broodjes gietijzer, in drie
lagen krniselings op de vorm gestapeld. Rond de vorm zien we de vlammen spelen van de
eruit ontwijkende gassen.
Rechts op de afbeelding wordt het gerede gietwerk uit de vormen gebroken. De ijzeren
zwenkkraan hier is identiek aan de kraan links. In de haak hangt een gegoten molenas.

lood of leien, raakte de commissie werkelijk enthousiast. Men overwoog nu zelfs
om vrijwel het gehele gebouw van in Nederland vervaardigd ijzer te laten maken,
ook als stimulans voor de vaderlandse ijzernijverheid.
De tegenstanders van het gebruik van ijzer vestigden echter de aandacht op het
gevaar van roesten. Zou de verf van Roentgen voldoende bescherming bieden
tegen dit gevaar? De commissie besloot twee hoogleraren in de scheikunde, G.
Moll uit Utrecht en de Amsterdammer Vrolik, en de particulier Joh. Buys om advies
te vragen. Na een analyse van de door Roentgen voorgestelde verf kwamen zij tot
de conclusie dat deze wel goed was, maar dat eenmaal in de tien jaar schilderen,
13.
zoals hij had gesteld, onvoldoende zou zijn.
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Een ander bezwaar was dat het Nederlandse ijzer van slechtere kwaliteit zou zijn
dan het Engelse en bovendien duurder. Honderd oude ponden stafijzer kostten in
Groot-Brittannië ƒ 3,60 en in Nederland ƒ 12. Dat het smeedijzer in Groot-Brittannië
van betere kwaliteit was, werd vooral veroorzaakt de betere inrichting van de Britse
werkplaatsen. Ginds had men pletmachines, terwijl in Nederland het smeden nog
met hamers gebeurde. Met de pletmachines kreeg het ijzer ‘die groote taaijheid en
gelijke sterkte en kunnen vormen en afmetingen voortgebragt worden, die men
onder de Hamer niet kan opleveren’, zo kreeg de herbouwcommissie te horen.
Roentgen hoopte dit bezwaar te kunnen omzeilen, want binnenkort zou in Luik een
grofsmederij naar Brits model worden opgericht, die ook goede kwaliteit zou
14.
leveren.
Er werden nu twee bouwplannen opgesteld, een met en een zonder ijzer. Maar
voordat de kerkeraad een beslissing zou nemen, ontving men nog een mededeling
van professor Moll, waarin hij erop wees dat het ‘op natuurlijke gronden bewijsbaar
is, dat de afwisselende hitte en koude op de inkrimping en uitzettende Kracht van
het IJzer, van dien verbazende aard is, dat eene gebrekkige constructie, waarbij
dezen invloed niet behoorlijk in het oog was gehouden, de plotselinge en geheele
15.
vernieling van zoodanig IJzer koepeldak ten gevolge zoude kunnen hebben.’
De schrik sloeg de herbouwcommissie om het hart. Een instorting van de koepel
wilde zij niet op haar geweten hebben en daarmee was de ijzerconstructie voor de
kerk van de baan. De koepel werd nu net zoals vroeger vervaardigd van hout en
gedekt met koper.
Roentgen liet zich door deze tegenslag niet uit het veld slaan. In het eind 1823
op verzoek van de Nederlandse regering geschreven aanvullend verslag over de
situatie in de Zuidnederlandse ijzerindustrie
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De ijzergieterij was het belangrijkste onderdeel van de ijzerconstructiewerkplaats. Een
onderdeel van de gieterij was de vormerij, waar de gietvormen stonden opgesteld. Gietvormen
werden gemaakt uit groen zand, gedroogd zand of in leem. Hier een gietvorm van groen
zand, dat bestond uit een mengsel van scherp zand, steenkoolgruis en enig leem, in twee
vormkasten. Het houten model (E-F) (in dit geval: een spil met grove schroefdraad) ligt nog
in het zand van de onderkast (C-D). De bovenkast (A-B) is zojuist afgenomen. Elke vormkast
heeft vier handgrepen (c-d-e-f), waaraan hij opgetild en gedraaid kan worden. Aan de
bovenkast zijn vier conische ijzeren pinnen bevestigd (a-b-l-m), die precies in
corresponderende gaten in de lippen van de onderkast vallen (g-h-i-k). Hierdoor passen de
kasten ook bij het opnieuw sluiten van de vorm, na het uitnemen van het model, precies in
de oorspronkelijke stand op elkaar. De beide uitsparingen sluiten exact op elkaar aan.

lanceerde hij het plan om een ijzeren hangbrug over de Maas te bouwen tussen
Jemeppe en Seraing. Hij wilde die brug in de eerste plaats gebruiken als voorbeeld
en stimulans voor andere soortgelijke projecten en voor het doen van proefnemingen
16.
met ijzeren constructies. Maar evenals bij de herbouw van de Lutherse Kerk kwam
ook dit maal van zijn visionaire voorstellen niets terecht.
Een ander indrukwekkend project dat niet werd uitgevoerd, was dat van de
hoofdingenieur van Rijkswaterstaat, Vifquain. Hij ontwierp in 1827 een
17.
ketting-hangbrug die bij Vianen de Lek moest overspannen. Waarschijnlijk omdat
men de noodzakelijke pijler midden in de rivier een gevaarlijk obstakel bij ijsgang
vond, is het bij een plan gebleven.
In 1830 kwam echter weer een einde aan het grote Koninkrijk der Nederlanden. De
zuidelijke provincies splitsten zich af en daarmee werd de binnenlandse ijzernijverheid
weer gereduceerd tot wat er in de achttiende eeuw ook al was geweest, namelijk
de kleine hoogovenbedrijven die in de Achterhoek uit het plaatselijke ijzer-oer ruwijzer
18.
maakten. Dit ijzer was door zijn hoge fosforgehalte dun vloeiend en bij uitstek
geschikt voor dunwandige produkten zoals pannen en sierlijke decoratiestukken haardplaten, balustrades, hekken. Voor bouwtoepassingen was het minder geschikt.
Het grootste Nederlandse hoogovenbedrijf en ijzergieterij in de jaren twintig was
de firma Nederburgh, Nering Bögel & Co te Deventer. Dit bedrijf was in 1756,
overigens met een andere eigenaar, met de produktie begonnen. Rond 1800
produceerde men 400.000 tot 500.000 kg ijzer per jaar. Dit was ongeveer 100.000
kg meer dan de vier andere Nederlandse hoogovens bij elkaar. In 1826 werd de
ijzermolen overgenomen door de Zutphense rechter H.A. Nederburgh en diens
schoonzoon J.L. Nering Bögel. Deze laatste had ervaring met ijzergieterijen, omdat
hij geruime tijd leiding had gegeven aan een hoogovenbedrijf in het net over de
Duitse grens gelegen Isselburg.
Nering Bögel begon direct met de modernisering van de Deventer ijzermolen. In
1829 werd een stoommachine geplaatst om tijdens waterschaarste, wanneer de
waterraderen niet konden draaien, de blaasbalgen aan te drijven. Een jaar later
volgde een koepeloven om ruwijzer en schroot te hersmelten. Men kon nu zowel in
de eigen hoogoven gesmolten ijzer als aangekocht ruw- of gietijzer verwerken.
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Hierdoor was men beter in staat te concurreren met de opkomende gieterijen in het
westen van het land.
Van de andere, kleinere Nederlandse hoogovenbedrijven heeft, voor zover bekend,
geen enkel zich later gewaagd aan constructiewerk. Wel leverde de gieterij van
Diepenbrock & Reigers te Ulft in de jaren zestig van de negentiende eeuw gietijzeren
19.
kolommen voor onder meer de bouw van het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam.
Onafhankelijk van de Achterhoekse ijzerindustrie waren gedurende de jaren twintig
in Holland enkele nieuwe bedrijven ontstaan die ijzer konden gieten en smeden.
Roentgen, de landelijke specialist op dat gebied, richtte met overheidssteun in 1825
20.
zelf het Etablissement Fijenoord in Rotterdam op. In 1828 volgde de Amsterdamse
firma Paul van Vlissingen, Dudok van Heel. Beide ondernemingen hadden echter
vooralsnog weinig belangstelling voor bouwkundige toepassingen van ijzer, omdat
de markt voor scheepsstoommachines en scheepsreparatiewerk beduidend
lucratiever was.
Een derde belangrijk bedrijf in de Hollandse metaalsector was dat van E.B.L.
Maritz in Den Haag, die in 1824 begonnen was met het machinaal vlakwalsen of
21.
pletten van koper en lood. In 1831 omvatte Maritz & Co een kopersmelterij, een
ijzergieterij, een spijkerfabriek, een loodpletterij, een loden-pijptrekkerij en een
tinsmelterij.
Na de Belgische afscheiding werden vooral in Noord- en Zuid-Holland nog meer
bedrijven met een eigen gieterij opgericht. Leiden kreeg in 1834 de gieterij van D.A.
Schretlen op haar grondgebied, twee jaar later gevolgd door de Leidsche Grofsme-
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Gietvormen voor grote werkstukken, die bij constructies vaak werden toegepast waren zo
zwaar dat het beter was ze zo weinig mogelijk te verplaatsen. Het gieten gebeurde dus op
de plaats waar de vormen werden gemaakt. Het gesmolten ijzer droeg men aan in gietpannen,
die bij de oven werden gevuld. Aan de binnenzijde was een gietpan vuurvast bekleed met
een mengsel van leem, oud zand en paardemest. Een werkstuk moest uit een enkele gietpan
kunnen worden gegoten, want een onderbreking bij het gieten vergroot de kans op fouten
aanzienlijk. Kleine gietpannen met een inhoud van ongeveer 200 kg konden door twee
arbeiders op een juk worden gedragen. Grotere gietpannen hing men in een kraan. Zowel
het tapgat van de oven als de gietvloer moesten dan binnen het bereik van deze kraan
liggen. Hier drie gietpannen, waarvan de kleinste met een inhoud van ongeveer 200 kg. De
dwars geplaatste handvatten van het juk maakten het mogelijk, het ijzer zeer nauwkeurig
in de gietkom te gieten. De middelgrote gietpan heeft een inhoud van circa 1800 kg en moet
worden vervoerd in een gietkraan. Deze pan had aan de linkerzijde een opkomende giettuit.
Het gesmolten ijzer stroomt van onder uit de pan in de tuit. Zo voorkwam men dat de op het
ijzer drijvende slak in het gietstuk belandde. Voor het gieten werd de pan gekanteld met
twee handspaken. Voor de grootste gietpan, die een inhoud had van ongeveer 6 ton, was
dit niet goed mogelijk. Daar gebruikte men een wormwiel voor het kantelen.
Voor het gieten van zeer grote stukken werden helemaal geen gietpannen gebruikt. De
vormen voor dit soort werk maakte men in een speciale gietput, die vlak voor de ovens was
gelegen. De meeste gieterijen beschikten over drie à vier van die gietputten, die een ronde
vorm hadden en 5-7 meter diep waren.
Voor kleine stukken gebruikte men de gietlepel.

derij. De stuwende kracht achter deze onderneming was de oud-kolonel der artillerie
22.
en voormalig adjunct-directeur van de Rijks Geschutgieterij in Luik, W.A. Bake.
De Grofsmederij had vijf gloeiovens om smeedijzer te verhitten vóór het walsen,
twee walstuigen - een voor ‘het uitrollen van zwaar ijzer’ en een om dunner ijzer te
23.
walsen. Verder stond er nog een smeedhamer die door stoom werd bewogen.
Ook Den Haag kreeg er in de jaren dertig een gieterij bij, die van A. Sterkman, beter
24.
bekend als de ‘Prins van Oranje’. Er was derhalve in de jaren dertig in principe
voldoende kennis en produktiecapaciteit aanwezig om te voldoen aan een eventuele
vraag uit de bouwwereld.

Schaarse toepassingen in de jaren dertig en veertig

Bouwwerken
Gieterijdirecteur Nering Bögel diende in 1833 een spectaculair ontwerp in voor een
gietijzeren monument ter nagedachtenis aan de heldhaftige Van Speyk, dat
25.
vermoedelijk wegens de prijs - meer dan ƒ 70.000 - niet werd uigevoerd. Voor
zover bekend is dit de enige keer geweest dat er door de ijzerindustrie zelf werd
gepoogd om een markt te creëren op het gebied van de ‘schoone bouwkunde’.
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Het aantal projecten waar ijzer een belangrijke rol in de constructie speelde, was
omstreeks 1840 echter nog uiterst gering. Alleen bij de grootscheepse uitbreiding
van het Entrepôtdok in Amsterdam werden tussen 1837 en 1840 meer dan 200
gietijzeren kolommen geplaatst in een nieuwbouwgedeelte. Een ander deel van het
complex werd verbouwd en daar gebruikte men gietijzeren kolommen die ‘van
26.
inlandsche erts’ waren vervaardigd.
Het nieuwe gebouw van Arti et Amicitiae in de hoofdstad kreeg kort na 1840
gedecoreerde gietijzeren korbeelstukken ter ondersteuning van de houten
27.
dakspanten, en de matglazen ruiten in het dak waren gevat in grote ijzeren ramen.
In de jaren veertig werden bij sommige Rijksgebouwen grote dakspanten geplaatst
waarin enkele houten elementen waren vervangen door smeedijzer. De Nieuwe
Kavaleriestal in Leeuwarden (1848) is in dit opzicht wel interessant omdat hier voor
het eerst de zogenaamde Polonceauspanten werden toegepast. De grote spantbenen
waren nog altijd van grenenhout, maar in plaats van zware houten balken om de
trekkrachten in de constructie op te vangen, had de architect slanke smeedijzeren
staven gebruikt. Dit betekende een aanzienlijke besparing in het eigengewicht van
28.
de spanten, en dus een mindere belasting van de dragende muren. In datzelfde
jaar werd ook het Fouragemagazijn in Deventer voorzien van spanten met ijzeren
29.
trekstangen. Van ‘ijzerconstructies’ kan men in deze gevallen echter nauwelijks
spreken.
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Even schaars was de toepassing van ijzeren kolommen in fabrieken gedurende de
jaren dertig en veertig. De Nederlandse textielfabrieken die in die periode werden
gebouwd, waren beduidend minder reusachtig dan hun Engelse tegenhangers: drie,
een enkele maal vier verdiepingen onder de kap was wel het maximum. De drie
verdiepingen van de textielfabriek van Pieter van Dooren in Tilburg (1834) steunden
op houten staanders, en hetzelfde wordt vermoed van de Haarlemse textielfabriek
van Thomas Wilson en de Enschedesche Katoenspinnerij die ook omstreeks 1835
30.
gebouwd werden. Een zeldzame vermelding van ‘96 ijzeren staanders’ in een
bedrijfsgebouw betreft het acht verdiepingen hoge pakhuis van een nieuwe
suikerraffinaderij aan de Amsterdamse Bikkerstraat. De balklagen in dit gebouw 31.
voltooid in 1847 - waren van hout.

Architecten
Het feit dat men in Nederland in de jaren veertig slechts bij uitzondering ijzer
gebruikte, was vooral het gevolg van de hoge prijs. Als het om conventionele
gebouwen ging, waar geen uitzonderlijke functie-eisen aan werden gesteld, was
hout nog altijd onovertroffen in zijn verhouding tussen prijs en sterkte. De
Nederlandse architecten waren wel degelijk op de hoogte van wat elders gebeurde
op het vlak van nieuwe bouwmaterialen en constructies. Zij werden daarvan sinds
1843 op de hoogte gehouden door de Bouwkundige Bijdragen. Dit was het tijdschrift
van de in 1842 opgerichte Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, die zowel
in de praktijk gevormde bouwmeesters als gediplomeerden van binnen- en
buitenlandse opleidingen onder haar leden telde.
In 1843 schreef de Maatschappij onder meer een speciale prijsvraag uit voor het
ontwerp van een ijzeren kap met een overspanning van zeventien meter. Slechts
één antwoord kwam binnen, dat echter door de jury als onvoldoende werd
32.
beoordeeld. In 1848 werden alsnog vier antwoorden ontvangen, maar ook daarvan
33.
kon geen enkel de toets der kritiek doorstaan.
Een artikel dat een der voormannen van de architectenorganisatie, A.N. Godefroy,
drie jaar later publiceerde, ging in op het hoofdbezwaar dat bestond tegen het gebruik
van ijzer. Hij maakte een ‘Vergelijking der kosten van houten en ijzeren balken van
gelijk wederstandsvermogen, in verband met de toepassing van holle metalen
34.
staven’. Wegens de toenemende schaarste aan timmerhout en het brandgevaar,
schreef hij, zocht men in Engeland en Frankrijk al geruime tijd naar geschikte
ijzerconstructies. Dergelijke bouwwijzen zouden echter pas algemeen worden als
de kosten ervan niet meer zo veel hoger waren dan die van een houten constructie.
Vervolgens vergeleek hij grenenhout, eikenhout, gietijzer en smeedijzer en ging
3

daarbij uit van de volgende prijsverhouding per m : grenen 1, eiken 2, gietijzer 10,6,
smeedijzer 15. Zelfs wanneer hij rekening hield met het gegeven dat er voor een
smeedijzeren balk veel minder materiaal nodig was dan voor een eikenhouten balk
van gelijk draagvermogen, dan nog waren de kostenvoordelen van een holle
smeedijzeren ligger niet onder alle omstandigheden vanzelfsprekend. Het voordeel
van ijzer zou pas blijken bij echt grote overspanningen, die in hout uiterst
gecompliceerd worden.
De bezwaren tegen het ijzer waren divers van aard. In de eerste plaats bleef de
hoge prijs een barrière. Een aan de kosten gerelateerd bezwaar was dat ijzer kon
roesten en daarom voortdurend onderhoud vergde - hoewel ook hout onderhouden
moet worden om rotting te voorkomen. Daarnaast meende men dat ijzer in
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vergelijking met steen en hout geen degelijke indruk maakte. Bij de architecten lag
de zaak extra moeilijk, omdat bij hen tevens een esthetisch element meespeelde.
Veel aan kunstopleidingen geschoolde architecten meenden dat ijzer niet geschikt
was als materiaal bij de bouw van met name monumentale gebouwen. Ten slotte
voelden zij zich beknot in hun artistieke uitdrukkingsmogelijkheden omdat gietijzer
slechts in een beperkt aantal modellen verkrijgbaar was.
De problemen van de architecten met het gebruik van ijzer waren overigens zeker
geen exclusief Nederlandse zaak. De discussie over de toepassingsmogelijkheden,
die deels te omschrijven is als een strijd tussen ratio en gevoel, woedde in een groot
deel van de negentiende eeuw in geheel Europa. Pas vanaf de tweede helft van de
jaren zestig ontstond in kringen van architecten een streven naar synthese tussen
moderne techniek en kunstzinnige traditie. Een belangrijke rol speelde hierbij de
Franse architect en ingenieur Henri Labrouste, die consequent ijzer toepaste bij zijn
ontwerpen, zoals dat van de Bibliothèque Nationale in Parijs (1868). Zijn ontwerpen
ondervonden ook waardering in kringen van architecten die kritisch stonden ten
35.
aanzien van ijzer, en oefenden grote invloed uit.

Bruggen: de kracht van gietijzer
Het meest vond ijzer toepassing in de bruggenbouw. Daar kon men de mogelijkheden
van gietijzer ten volle benutten en aldus overspanningen maken die met hout erg
veel materiaal zouden kosten. De directeur van de Deventer ijzergieterij Nering
Bögel had in 1837 al een artikel gewijd aan de ijzeren boogbrug die tien jaar eerder
over de Spree in Berlijn was gebouwd. Hij wees erop dat de bruggen die men in
Engeland en Frankrijk van ijzer had ontworpen, zo bijzonder sierlijk waren. Omdat
in Ne-
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derland over zulke constructies echter weinig bekend was, twijfelden velen aan de
kwaliteit ervan. Hij hoopte door zijn informatieve bijdrage ‘verkeerde oordeelvellingen
voor te komen’ en maakte vervolgens duidelijk dat men zich bij het kiezen van de
juiste ijzersoort moest baseren op ervaring met dat materiaal en op proeven. Als de
constructie ‘doelmatig’ was ontworpen en de gemetselde landhoofden sterk genoeg
waren om de spatkrachten van de brugboog op te vangen, was er geen reden om
aan de degelijkheid van een ijzeren brug te twijfelen. Over de kosten die een dergelijk
36.
bouwwerk met zich mee zouden brengen, liet hij zich echter niet uit.
Het was echter niet het wegverkeer dat in Nederland de ijzeren bruggenbouw
stimuleerde, maar de aanleg van de spoorwegen. In 1839 kwam de spoorlijn
Haarlem-Amsterdam als eerste gereed, en de lijn telde zestien bruggen, waarvan
twee beweegbare om de scheepvaart door te laten. Al deze korte bruggen waren
echter van hout. In de vroege jaren veertig werd de lijn Amsterdam-Den Haag
aangelegd en daar verschenen de eerste ijzeren spoorbruggen, ontworpen door
37.
ingenieur F.W. Conrad. Over het Spaarne bij Haarlem legde hij een gietijzeren
draaibrug van 23 m lang, en de firma Dixon & Co uit Amsterdam, ook bekend als
machinefabriek De Atlas, voerde het werk uit. De tonnenzware gietijzeren liggers
werden overigens uit Engeland geïmporteerd. Conrad voerde het spoor bij Leiden
en Den Haag over respectievelijk een rolbrug en een draaibrug, waarvoor de firma
Enthoven uit Den Haag, de voorzetting van de pletterij/gieterij Maritz & Co, het ijzer
38.
leverde. Voor elk van de tientallen bruggen in de lijnen van de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij maakte Conrad weer de afweging tussen materiaalkosten
en constructievereisten. Tweemaal besloot hij om lange houten traliebruggen naar
Amerikaans voorbeeld te gebruiken. De keuze voor die oplossing is in het geval
van de 54 m lange brug bij Vogelenzang begrijpelijk, want een dergelijke
overspanning was onmogelijk van gietijzer te maken. Het materiaal zou de
buigkrachten bij een passerende trein ternauwernood kunnen weerstaan, en met
een soortgelijke brug van smeedijzer was op dat moment nog nergens ter wereld
ervaring. Hout was hier dus het aangewezen materiaal.
De gietijzeren bruggen hadden slechts een beperkte lengte - de draaibruggen
overspanden dan wel ruim 20 m, maar zij hadden een pijler in het midden.
In de verkeersbruggenbouw was minder reden om ijzer te gebruiken. De passerende
karren waren beduidend lichter dan een locomotief, en waar het verkeer een breed
water moest kruisen, waren

De brug over het Spaarne bij Haarlem was de eerste spoorbrug in Nederland die gedeeltelijk
van ijzer was vervaardigd. De brug, die in 1842 in gebruik werd genomen, had zes openingen
met gemetselde landhoofden en pijlers. Vier van die openingen hadden houten dekken. De
twee middelste werden overspannen door een gietijzeren draaibrug.
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pontveren een beproefd en goedkoop middel. Omstreeks het midden van de eeuw
waren er maar twee vaste oeververbindingen over de grote rivieren in Nederland,
namelijk de houten IJsselbrug bij Kampen en de vijftiende-eeuwse stenen
Servaasbrug in Maastricht.
Bruggen over de grote rivieren zouden zeer kostbaar worden, omdat ze een grote
overspanning moesten hebben. Immers, de scheepvaart mocht er geen hinder van
ondervinden, maar evenmin mochten pijlers of landhoofden de afvoer van ijsschotsen
in de winter belemmeren. Alleen de Maas, die in Noord-Frankrijk ontspringt, bleef
altijd gevrijwaard van gevaarlijke ijsdammen. Er zou dus een uitzonderlijk groot
verkeersaanbod moeten zijn om een zo groot bouwproject te rechtvaardigen.
In steden met havens, grachten en kanalen was de situatie heel anders. Daar was
veel van het water minder breed en het wegverkeer drukker. Ook het transport te
water was er intensief, zodat beweegbare bruggen daar een vertrouwd onderdeel
van het stadsbeeld waren.
Het is waarschijnlijk vooral dankzij de persoonlijke overtuigingskracht van de
Rotterdamse gemeentearchitect en voormalig genie-ingenieur W.N. Rose dat die
stad begin jaren veertig enkele bruggen kreeg waarvan delen in ijzer waren
39.
uitgevoerd. In het jaar van zijn aantreden (1839) gaf hij al leiding aan de vervanging
van een dubbele houten draaibrug, de Groote Draaibrug over de
Scheepmakershaven, door een dubbele basculebrug met twee gietijzeren
aanbruggen. Het beweegbare gedeelte was geheel in hout uitgevoerd, behalve de
40.
leuningen en de kwadranten van het bewegingswerk, die van gietijzer waren.
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In de loop van de jaren veertig verving de gemeente Rotterdam verder vier houten
ophaalbruggen door ijzeren basculebruggen, die alle ook een grotere
doorvaartopening hadden. Het ging hierbij om de Spanjaardsbrug, de Scheluwebrug,
de Kleine Wijnbrug en de Jan Kuitenbrug. Opmerkelijk aan deze bruggen was dat
Rose ze liet uitvoeren met integrale gesmede liggers. Deze werden bij de
Grofsmederij in Leiden gemaakt.
Een stadsarchitect kreeg echter niet altijd de steun van de autoriteiten bij het zoeken
naar vernieuwingen, zoals B. Looman, de architect van de gemeente Deventer in
1845 ondervond. Hij kreeg toen van de raad van de gemeente Goor de opdracht
om een ontwerp te maken voor een ophaalbrug over een kanaal dat de Schipbeek
met de Regge verbindt. De opdracht luidde voor een houten brug, maar op eigen
initiatief voegde Looman een tweede ontwerp bij, waarbij het hameigebint of
hameipoort en de balans van gietijzer waren.
Het gemeentebestuur van Goor koos vervolgens voor het alternatieve ontwerp,
maar dit besluit werd door de Hoofd-ingenieur van de Waterstaat in de provincie
Overijssel scherp bekritiseerd. Looman mocht na een aantal schermutselingen ten
slotte zijn brug met gietijzeren bovenbouw laten bouwen. Het hameigebint en de
balans werden gemaakt in de ijzergieterij Nederburgh, Nering Bögel & Comp. in
41.
Deventer.
De eenvoudige en goed functionerende brug bij Goor, waarvan de totale kosten
ƒ 2625 bedroegen, inclusief ƒ 1285 voor het geleverde ijzerwerk, kreeg in de tweede
helft van de jaren veertig een soort voorbeeldfunctie. Ongeveer naar hetzelfde model
werden bruggen in Maastricht, over de Zuid-Willemsvaart, te Deventer, in Groningen
42.
en twee in Schiedam gebouwd.
Van een rond 1848 voltooide Scheluwebrug ‘aan den Tarwen-akker’ over de
Scheepmakershaven, die was ontworpen door Rose, waren ‘de beweegbare
brugleggers uit een stuk van geslagen ijzer vervaardigd, in de fabriek des heeren
Wolters te Leiden’, dat wil zeggen de Leidsche Grofsmederij, het enige bedrijf in
het land dat dergelijke grote smeedstukken kon bewerken. De gegoten raderkasten
waren gemaakt ‘in de fabriek der heeren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel,
43.
te Amsterdam.’
Ook in Dordrecht en Middelburg waren gemeentearchitecten werkzaam die het
ijzer een warm hart toedroegen. G.N. Itz ontwierp in de jaren vijftig vier mooie
gietijzeren bruggen voor Dordrecht. De eerste was de zogeheten Nieuwbrug die in
1850 werd gebouwd. Vier jaar later volgde de Tolbrug en een jaar daarna kwam de
Damiatebrug, een dubbele ophaalbrug over de Wolwevershaven gereed. Begin
1856 nam men de Lange IJzeren Brug in gebruik, een voetgangersbrug die weinig
verrassend in de plaats kwam van de Lange Houten Brug.
Over de wijze waarop het beslissingsproces en de daarop volgende bouw in zijn
werk kon gaan is een goed verslag bewaard gebleven over het tot stand komen van
de Lange IJzeren Brug in Dordrecht. De bestaande houten brug bevond zich in zo
slechte staat dat reparatie neerkwam op vrijwel volledige vernieuwing. Het
gemeentebestuur, daarbij gesteund door de raad, gaf daarop in juni 1855 aan Itz
opdracht een ontwerp voor een geheel nieuwe brug te maken. We volgen nu het
verslag van Itz, waarbij hij over zichzelf in de derde persoon schrijft.
‘Dadelijk was zijne gedachte gevestigd om, zoo veel mogelijk, de ijzer-construktie
aan te wenden, en wel hoofdzakelijk alles wat beweegbaar moest zijn van gesmeed
of getrokken ijzer te nemen, daar zijne kortelings te voren opgedane ervaring
[namelijk het afbreken van een gietijzeren balanspriem bij de Damiatebrug, HS] hem
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de gevolgen had doen zien, waartoe het gebruik van gegoten ijzer voor beweegbare
deelen van bruggen, in weerwil van de grootste mogelijk voorzorgen aanleiding kan
geven. Op den 25 Oktober 1855 werd het plan van vervanging door den
gemeenteraad aangenomen: den 24 December daaraanvolgend werden de
teekeningen, bestekken en begrootingen goedgekeurd, en de openbare aanbesteding
in twee perceelen tegen 14 Januarij 1856 vastgesteld.
Van de zes gegadigden werd de heer L. Koopman, timmerman en aannemer van
publieke werken te dezer stede, als de minste inschrijver voor de timmerwerken,
daarvan aannemer voor de som van ƒ 1580, en voor de ijzerwerken, van drie
gegadigden, de heeren L.J. Enthoven & Co te 's-Gravenhage, voor de som van ƒ
11.900. Beide inschrijvingen, beneden de begrooting zijnde werden onmiddelijk
geapprobeerd.
De aannemers hebben, ieder voor zijn werk, op eene loffelijke wijze aan hunne
verplichtingen voldaan. Het is mij een genoegen hun daarvoor ook langs dezen weg
mijn openlijke hulde te betuigen. Inzonderheid doe ik dit gaarne aan den heer R.
van

De Lange IJzeren Brug te Dordrecht werd in 1855 naar een ontwerp van de stadsarchitect
G.N.Itz door de firma Enthoven gebouwd.
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Diggelen, als konstrukteur bij de firma Enthoven & Co werkzaam, wiens doorzigt,
talent en ijver, bij andere openbare kollossale werken zoo gunstig bekend geworden,
mij ook bij dit werk gebleken zijn. De brug werd op den bepaalden tijd, 31 Julij 1856,
en alzoo in het korte tijdsbestek van zes maanden, voltooid opgeleverd en voor de
passage opengesteld. De kosten beliepen, met inbegrip van eenige tariefwerken
voor de onderheijing, de aan de gemeente verbleven metsel- en hardstenenwerken,
het doortrekken der balustrades op de wederzijdese kaaimuren en afsluitingen voor
44.
de brug, ƒ 15389.’ Bij de bouw van de Lange IJzeren Brug, die nog altijd in
Dordrecht te vinden is, was 19.280 kg smeedijzer en 31.874 kg gietijzer gebruikt.
De ijzerconstructie van de Dordtse Nieuwbrug werd gemaakt bij de Leidse gieterij
45.
van de firma Schretlen, bij de overige bruggen leverde Enthoven & Co het ijzer.
In Middelburg was het de gemeente-bouwmeester G.H. Grauss die in respectievelijk
1853 en 1855 een ‘dubbele bascule-brug met gegoten ijzeren hefboomen’ en een
dubbele gietijzeren draaibrug liet bouwen. Ook bij deze bruggen waren de gietstukken
46.
afkomstig van Enthoven.
In het tijdvak tot het begin van de jaren zestig werden in verband met
stadsuitbreidingen en de aanleg van wegen en kanalen naar schatting een honderdtal
ijzeren verkeersbruggen in het hele land gebouwd. Hierbij waren geen met het
buitenland vergelijkbare spectaculaire ontwerpen. Dergelijke ontwerpen werden in
ons land overigens wel gemaakt - zoals de in 1849 door J.A. Beijerinck ontworpen
47.
hangbrug over de Maas bij Rotterdam - maar deze werden niet gebouwd. De wel
gebouwde bruggen leken sprekend op houten of stenen bruggen, waarbij de
traditionele materialen geheel of gedeeltelijk waren vervangen door ijzer.

De jaren vijftig en zestig: voorzichtige acceptatie

Gietijzer in de discussie en in de praktijk
Hoe zwaarwegend de ijzerprijs was, bleek nog eens tijdens een discussie op de
algemene ledenvergadering van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst
in 1855. Op de bijeenkomst werd de vraag behandeld ‘Welke toepassingen kunnen
met vrucht van het IJzer als bouwmateriaal gemaakt worden, bij de werken der
burgerlijke bouwkunst in den ruimsten zin?’ Enkele leden van de Amsterdamse
afdeling van de Maatschappij, die zich hiermee bezig hadden gehouden, wezen er
op dat ijzer voor het gebruik bij algemene bouwkundige doeleinden nog te veel
‘sterkte met kostbaarheid’ verenigde. En wanneer men het uitsluitend toepaste voor
de vervanging van steen en hout, ‘dan moet er eene hervorming in de konstruktie
plaats hebben. Het geslagen ijzer is het beste, maar ook het kostbaarste, zal dus
weinig ekonomie geven en kan alleen bij trekkende krachten gebruikt worden.
Gegoten ijzer heeft in het algemeen vele nadeelen en is slechts goed bij drukkende
krachten; het zal daarenboven altijd modellen vereischen en slechts voordeel geven
bij het gebruik van vele deelen volgens één model.’
Voor ornamenten, en vooral voor brandvrije gebouwen en magazijnen was gietijzer
wellicht geschikt en ook bij de aanleg van bruggen, viaducten en dergelijke had ijzer
‘zeker reeds vele voordeelen opgeleverd.’ Maar voor de bouw van huizen en
gebouwen zag men toch overwegend nadelen. IJzer kon roesten en was, zoals in
de Verenigde Staten was gebleken, ongeschikt om complete huizen van te bouwen.
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Verder zou de toepassing van ijzer ‘misschien de kunst eenigszins aan banden
leggen, en den architect minder vrij in zijn scheppend genie doen zijn.’
Voor de Nederlandse nijverheid zou het bovendien nadelig zijn steen en kalk door
ijzer te vervangen, omdat dit laatste ingevoerd moest worden, terwijl de eerste
produkten hier vervaardigd werden. In hun slotopmerking erkenden de beantwoorders
van de vraag echter dat zij weinig ervaring met de toepassing van ijzer hadden. Zij
lieten het oordeel daarom liever over aan ‘meer kundige en ervarene mannen’, die
48.
zij uitnodigden de vergadering toe te spreken. Niemand vroeg echter het woord.
Deze stilte betekende overigens niet dat er in het land geen bouwkundigen waren
die wèl ervaring hadden en kundig waren. W.N. Rose zijn wij al tegengekomen, en
verder waren er rond die tijd enkele opmerkelijke toepassingen van gietijzer in
Nederland te zien. De mogelijkheden om een sterke en toch open, lichte constructie
te maken, waren benut in het Apenhuis van Artis (1852) en in de veranda van het
landgoed Bronbeek bij Arnhem, een creatie van Rose (1855). Beduidend robuuster
was de geheel gietijzeren vuurtoren die de Marine in 1856 had laten bouwen in
Renesse. Daarbij hadden bouwkundigen van het loodswezen de recente Engelse
voorbeelden nagevolgd, die zij op hun dienstreizen hadden leren kennen. Een
eerste, met tekeningen uitgewerkt voorstel van een Nederlander om een ijzeren
vuurtoren op te richten, was overigens al in 1849 gelanceerd, maar nooit uitgevoerd.
Na de toren van Renesse volgde in 1862 een soortgelijk kustlicht in Ouddorp, en
tussen 1856 en 1899 zouden Nederlandse gieterijen 11 grote gietijzeren vuurtorens
langs de Nederlandse kust plaatsen - daarnaast bestelde de overheid nog 22 ijzeren
49.
torens voor Oost-Indië. Al deze projecten werden door
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gieterijen in eigen land gerealiseerd, en tonen aan dat die bedrijven in de jaren vijftig
en zestig tot uiterst nauwkeurig gietwerk van gewelfde platen in staat waren.

Toenemend gebruik van smeedijzer
Ondanks de bezwaren die her en der tegen ijzer werden geuit, konden smeedijzeren
constructie-elementen, vooral gewalste balken, sinds ongeveer 1850 op een
groeiende belangstelling rekenen. De reden hiervoor was dat ze in steeds
toenemende doorsneden en lengten beschikbaar kwamen en dat opende de
mogelijkheid om op eenvoudige wijze bijvoorbeeld flinke overspanningen in zwaar
belaste vloerconstructies van een pakhuis te maken.
In 1854 adverteerde de Amsterdamse firma Santen & Tilleman dat bij haar
smeedijzeren liggers te bestellen waren. Het feit dat men smeedijzeren balken op
bestelling leverde, was toen nog zo opmerkelijk dat het tijdschrift Bouwkundige
Bijdragen de aandacht vestigde op deze reclame. Het ging om een ‘nog weinig
toegepast fabrikaat’, dat in vier soorten I-profielen verkrijgbaar was. De
geïnteresseerde schrijver in de Bijdragen, wederom Godefroy, merkte op dat zulke
balken meer zekerheid gaven dan gietijzeren balken en dat ze houten balken konden
vervangen. Maar ‘in hoever deze ijzeren balken een financieel voordeel opleveren,
zullen wij niet onderzoeken, maar ons bepalen tot de opgaaf van den prijs per 100
50.
kg, die tegenwoordig bedraagt ƒ 18.’ Naar aanleiding van een discussie binnen de
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, in 1855, over de doelmatigheid van
houten, ijzeren en houten-ijzeren overkappingen, merkte A.N. Godefroy op dat men
door Nederlandse bedrijven makkelijker houten spanten kon laten maken dan
spanten van smeedijzer, omdat de smederijen over het algemeen te klein waren
51.
om kapspanten van grote afmetingen te leveren.
Het jaar daarop werd door de Maatschappij het gebruik van ijzer wederom aan
de orde gesteld. Men constateerde dat ‘in een meer algemeenen zin, ook bij de
waterbouwkunde, het ijzer zeker reeds groote voordeelen [heeft] opgeleverd; nimmer
dacht men bijvoorbeeld bij de bruggen zulke groote wijdten te kunnen overspannen
als nu door het ijzer geschiedt is.’ In diezelfde vergadering werd de kwestie aan de
orde gesteld dat er op dat moment meer en meer gebruik werd gemaakt van
smeedijzeren en gietijzeren balken in de civiele bouw. Maar welke vormen en
52.
afmetingen kon men nu het best hanteren bij verschillende toepassingen?
Dat men met smeedijzer werkelijk zwaar belastbare spoorbruggen kon bouwen met
een grotere overspanning dan met gietijzer mogelijk was, had de Engelse ingenieur
Robert Stephenson in 1850 aangetoond. Zijn Britannia-brug over de Menai Straits
werd in dat jaar opengesteld. Het was een indrukwekkend voorbeeld van wat het
taaie materiaal vermocht.
De eerste twee spoorbruggen over de Nederlandse grote rivieren werden in 1856
53.
in gebruik genomen. Het waren de brug over de IJssel bij Westervoort en de brug
over de Maas bij Maastricht. Deze bruggen, beide van smeedijzer, waren door
buitenlandse constructiebedrijven gebouwd. Het feit dat een Engelse firma de
IJsselbrug en de Luikse firma Cockerill de overspanning in Maastricht leverde, werd
mede veroorzaakt door de omstandigheid dat de aanleg van de spoorwegen in
Nederland tot 1860 in handen was van particuliere ondernemingen, die vooral met
54.
Engels, Duits en Belgisch kapitaal werkten.
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Een constructie als symbool
Van enige terughoudendheid aangaande het gebruik van ijzer was geen sprake
meer toen de vooruitstrevende burgerij van Amsterdam besloot om een Paleis voor
Volksvlijt te bouwen. Het epos van de realisatie van dit Paleis begon in 1851 met
het bezoek van de Amsterdamse arts dr. Samuel Sarphati aan de
Wereldtentoonstelling in Londen. Hij raakte daarbij diep onder de indruk van het
gebouw waarin deze expositie werd gehouden, het Crystal Palace. Dit was een
wereldprimeur op het gebied van de utiliteitsbouw, want behalve de absoluut grootste
constructie van ijzer en glas, was het ook nog ontworpen als een tijdelijk gebouw,
dat na gebruik kon worden gedemonteerd en elders weer opgebouwd. Een dergelijk
gebouw, waar industrie, handel en landbouw hun produkten konden tonen zou ook
in Amsterdam moeten verrijzen, meende Sarphati, die in de jaren veertig ondermeer
actief was geweest bij de oprichting van de Inrichting van Onderwijs voor Koophandel
en Nijverheid en andere initiatieven om het economische en sociale leven in
Amsterdam te stimuleren.
In 1852 richtte hij met enkele vrienden, onder wie de in technische kring bekende
Delftse hoogleraar dr. S.A. Bleekrode, de bankier A.C. Wertheim en dr. W.C.H.
Staring de Vereeniging voor Volksvlijt op. Deze Vereeniging, met prins Frederik als
erevoorzitter van de Raad van Toezicht, schreef vier jaar later een lening uit voor
de ƒ 1.000.000 die voor de bouw van het Paleis voor Volksvlijt, zoals het
tentoonstellingsgebouw werd genoemd, nodig was. Mede door de gunstige
55.
voorwaarden had men het geld in een dag bij elkaar.
Met het ontwerp voor het gebouw wilde het echter minder goed vlotten. Een in
1857 door de inmiddels opgerichte NV Paleis voor Volksvlijt uitgeschre-
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Een overzichtsfoto van de bouw van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. In het midden
de met stoom aangedreven takelinstallatie. Tijdens het constructiewerk deden zich enkele
ernstige ongelukken voor, waarbij twee doden vielen. In tegenstelling tot wat de bedoeling
was werd niet een, maar ruim vier jaar aan de bouw van het Paleis gewerkt.

ven prijsvraag leverde naar de mening van de jury geen bruikbare inzendingen op.
Hierna werd de opdracht gegeven aan de architect Cornelis Outshoorn, die zijn
sporen had verdiend als medewerker van de spoorwegbouwer F.W. Conrad. Ook
had hij ontwerpen gemaakt voor enkele spoorbruggen en samen met Conrad en
Tétar van Elven een ontwerp ingediend voor een gebouw voor de Londense
56.
wereldtentoonstelling. Deze plannen waren niet uitgevoerd. Wel gebouwd was
zijn ontwerp voor het Hoofdpostkantoor in Amsterdam (1852). Outshoorn
presenteerde in 1858 zijn plan van een geheel uit ijzer en glas opgetrokken Paleis
voor Volksvlijt dat, anders dan het demonteerbare Crystal Palace, als een permanent
gebouw bedoeld was. Het ontwerp had echter een scherpe controverse tot gevolg,
omdat hij zich op een beslissende wijze zou hebben laten beïnvloeden door een
57.
van de afgekeurde inzendingen voor de prijsvraag. Hoe dit ook zij, zijn ontwerp
werd aanvaard en een jaar later werd met de bouw van het Paleis voor Volksvlijt
begonnen. Het leggen van de funderingen, met als basis ‘2000 stuks zware
heimasten’ verliep voorspoedig en op tijd.
Met de bovenbouw begonnen de problemen echter opnieuw. Outshoorn had voor
de aanbesteding een model van het middenvak op een schaal van 1:20 gemaakt,
58.
‘dat de bouwlieden een uitmuntende leidraad verschafte...’. Maar een eerste
inschrijving in maart 1859 leverde geen geschikte uitvoerders op. Na een tweede
ronde in mei werd de vervaardiging van de bovenbouw voor ƒ 616.000 gegund aan
een betrekkelijk kleine Amsterdamse onderneming, het Cycloop-IJzerwerk, die werd
geleid door S.A.C. Dudok van Heel en P.H. Holtzman. Dit bedrijf was in 1855
opgericht en voor Nederlandse begrippen goed geoutilleerd. Het lag naast de
machinefabriek van Paul van Vlissingen en A.E. Dudok van Heel, een oom van
S.A.C. Dudok van Heel. Voor deze onderneming voerde men veel opdrachten van
zwaar smeedwerk voor de scheeps- en machinebouw uit, die voordien aan
59.
buitenlandse firma's waren uitbesteed.
Het Cycloop-IJzerwerk, dat in 1857 43 arbeiders telde en werkte met een
stoommachine van 5 pk en twee stoomhamers van 5000 en 2500 kg, had mede als
laagste kunnen inschrijven omdat men een overeenkomst voor de levering van het
giet- en smeedwerk was aangegaan met de Engelse firma Smith & Son in
Birmingham. De bedoeling was nu kennelijk dat de arbeiders van het Cycloop onder
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Engelse leiding het ijzeren geraamte ter plaatse zouden opbouwen. De bovenbouw
moest medio 1861 voltooid zijn.
Daar kwam echter niets van terecht. Vrijwel direct na de aanvang van de
werkzaamheden bleek dat Smith & Son in financiële moeilijkheden verkeerde en
niet in staat was om aan zijn verplichtingen te voldoen. Het ijzerwerk had, in
tegenstelling tot de bouwelementen van het Crystal Palace, geen
standaardafmetingen. Voor vrijwel elk bouwdeel moest
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De voorgevel van het Paleis voor Volksvlijt. Het voorterrein is overigens nooit in deze vorm
gerealiseerd.
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dus een nieuw gietmodel gemaakt worden. Veel van het geleverde gietwerk was
van zo slechte kwaliteit dat het werd afgekeurd. Later slaagde men erin een betere
kwaliteit te produceren, maar dit ging ten koste van de geleverde hoeveelheden.
Uitbesteding van het gietwerk aan een Engelse onderaannemer bracht geen
60.
verbetering in de situatie en ten slotte ging Smith & Son failliet.
Waarschijnlijk was het zo, dat op dat moment het ijzeren geraamte en vooral de
buitenmodel kolommen, die als het ware de ruggegraat van het gebouw vormden,
al voor een deel waren voltooid. Voor de afbouw van het Paleis, in het bijzonder
voor de constructie van het middendeel, de koepels en de gevels sloten de
directeuren Van Heel en Holtzman van het Cycloop nu contracten af met vijf
Nederlandse gieterijen. Enthoven, Schreden en De Prins van Oranje leverden de
gedecoreerde gevels, respectievelijk acht kleine koepels voor bijzalen en de
balustraden. De opdracht voor het ijzerwerk van het middendeel werd gegeven aan
de fabriek van Paul van Vlissingen, maar die besteedde het werk voor een deel uit
aan de gieterij Diepenbrock & Reigers in Ulft.
Het grootste karwei, het gietwerk en de constructie van de hoofdkoepel, viel toe aan
61.
de Utrechtse onderneming Kruseman & Van der Wall Bake. Deze onderneming
was in 1860 tot stand gekomen toen H.A. van der Wall Bake, voormalig
onderdirecteur van de Leidsche Grofsmederij, de al langer bestaande kleine
Utrechtse IJzergieterij had overgenomen. Hij verbond aan dit bedrijf een
constructiewerkplaats, waar ruim 80 extra aangenomen arbeiders het werk aan de
grote koepel van het Paleis voor Volksvlijt uitvoerden. Een deel van hen werkte in
een Amsterdams filiaal van het bedrijf, dat daar voor de duur van de bouw van het
Paleis voor Volksvlijt ‘buiten de Noordbarrière’ was gevestigd. Op het bouwterrein
zelfwaren enkele stoommachines van het Cycloop-IJzerwerk in bedrijf. Zij dreven
de blaasbalgen bij de nagelovens aan, een hamer en enkele andere werktuigen om
het ijzerwerk te boren en te zagen. Ook de hijskraan die de grote stukken moest
62.
takelen, werkte met stoomkracht.
Door het faillissement van Smith & Sons en de daar op volgende verdeling van
de opdrachten over de Nederlandse bedrijven liep de voltooiing van het Paleis voor
Volksvlijt een vertraging op van een kleine drie jaar. De opening vond niet eind 1861
plaats, maar in augustus 1864.
De verdeling van het werk over een groot aantal Nederlandse bedrijven, in plaats
van één Engelse leverancier, is begrijpelijk in het licht van de capaciteit van de
gieterijen. Een werk van deze omvang was te groot voor een enkele Nederlandse
firma, ook wat betreft het financiële risico. Met de bouw van het Paleis voor Volksvlijt
was het waarschijnlijk de eerste keer dat opdrachtgever èn leveranciers ervaring
opdeden met een zo complexe taakverdeling die zeer veel coördinatie vergde.
In alle eerlijkheid moet hierbij worden gezegd dat aan de glas- en ijzerconstructie
van het Paleis voor Volksvlijt de nodige bezwaren kleefden. In de zomer was het in
het gebouw vaak erg heet en in de winter schoot de verwarming tekort. Ook werd
er veel geklaagd over tocht en over de te sterke lichtinval. In de jaren zestig deed
in Amsterdam het volgende rijmpje de ronde.
63.

‘Glas en ijzer zaamgewrocht
Aandeelhouders zwaar bezocht
Rendez-vous van kou en tocht,
Kweekplaats van rheumatiek
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Schuiven, geeuwen van 't publiek,
Zangers van den kouden grond
Koude lijden, blauw en bont,
Donker, zuinig met het gas
Duur en slecht in kop en glas,
In de oogen strooyen zand
Door het bluffen in de krant,
Veel beloven weinig geven
Naar charlatanisme zweven.’

De reacties van vakgenoten waren over het algemeen evenmin erg positief. In
Bouwkundige Bijdragen, het blad van de Maatschappij tot Bevordering der
Bouwkunst, werd, waarschijnlijk in verband met de controverse over het ontwerp,
geen aandacht geschonken aan de bouw van het Paleis voor Volksvlijt. In De
Opmerker, Weekblad voor architecten, ingenieurs, fabrikanten en aannemers van
publieke werken, dat vanaf januari 1865 verscheen, werd in een van de eerste
nummers een zeer negatieve ingezonden reactie over het Paleis gepubliceerd,
waarin Outshoom nogmaals van plagiaat, maar ook van onkunde en (verkapt) van
64.
oplichting werd beschuldigd. In de tweede jaargang wijdde de vooraanstaande
architect J.H. Leliman maar liefst drie artikelen aan de NV Paleis voor Volksvlijt, ‘haar
prospectus, hare prijsuitschrijving en haar gebouw’. In zijn laatste, over twee
nummers van De Opmerker verdeelde bijdrage over het gebouw, bracht Leliman
eerst hulde aan Paxton, de ontwerper van het Crystal Palace. Dit vooral omdat hij
beslist niet wilde stellen dat gebouwen van ijzer niet deugden. Maar Paxton was
uitgegaan van het motto ‘geene schoonheid zonder kunstwaardigheid en eenvoud’
en had tegen de oorspronkelijke opdracht in, de ‘monsterkoepel’ achterwege gelaten.
Outshoorn, zo liet Leliman doorschemeren, was echter bezweken voor de
verleiding de bezoeker van zijn Paleis tot verbazing te brengen door de ko-
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lossale afmetingen. Dit was des te betreurenswaardiger omdat de architect ijzer als
voornaamste bouwmateriaal had gebruikt. ‘Het ijzer doet zich, ondanks zijne
voortreffelijkheid, vooral op groote afstanden, nietig in afmeting of als een loovertje
voor en mist het forsche en breede dat, bij ten hemel zich verheffende en blijvende
constructie, wil opgemerkt zijn.’
Leliman plaatste het Paleis voor Volksvlijt wel bovenaan ‘de lijst der groote
industrieele ijzerconstructiën en verschijnselen dezer eeuw’, maar volgens hem
beantwoordde het gebouw toch niet aan de eisen van de monumentale bouw. Dit
voornamelijk omdat het ijzer als hoofdmateriaal daartoe ongeschikt was. ‘Waar
gegolfde en opeengeklonken platen zijn gehangen tegen houten kruisstijlen, die
met latten of planken aaneenverbonden, de buiten- en binnenzijden van den wand
uitmaken, daar kan dat alles vernuftig gedacht en gemaakt zijn, maar dergelijke
samenstellingen hebben met de regelen eener gezonde monumentale
constructieleer, waaruit de geest en de kracht der natie moet blijken, niets gemeen’,
65.
luidde Lelimans eindoordeel.
Later werden in het Paleis ingrijpende verbouwingen uitgevoerd, maar aan zijn
eigenlijke functie, een gebouw voor permanente tentoonstellingen, heeft het nooit
werkelijk voldaan. Het onderhoud en de exploitatie van de glas-en-ijzerconstructie
bleef zeer moeizaam en gaf aanleiding tot onverkwikkelijke ruzies tussen het bestuur
66.
en de aandeelhouders. Toch kreeg Outshoorns schepping door het grote aantal
activiteiten (tentoonstellingen, concerten, beurzen enz.) dat er plaats vond, na
verloop van tijd een vooraanstaande plaats in het openbare leven van Amsterdam.
De brand die het ‘onbrandbare’ Paleis voor Volksvlijt in de nacht van 18 op 19 april
1929 volledig verwoestte, werd dan ook door velen in de stad en eigenlijk in heel
Nederland als een groot verlies ervaren.

Een groeiende markt voor constructiewerk
Aan het eind van de jaren vijftig was ijzer een beduidend minder zeldzaam materiaal
dan een decennium eerder. De al genoemde ruim honderd verkeersbruggen getuigen
ervan, maar ook in gebouwen werd ijzer steeds vaker toegepast. W.N. Rose was
in 1858 benoemd tot Rijksbouwmeester, en in die hoedanigheid liet hij in Den Haag
enkele veelbesproken projecten uitvoeren waarin hij ijzer bepaald niet schuwde. In
67.
1861 gaf hij het gebouw van de Hoge Raad een ijzeren gevel.
Controversieel was Roses aanpak van de restauratie van de Ridderzaal, waar
hij de eeuwenoude houten kapspanten liet vervangen door ijzeren spanten. Ook de
Tweede Kamer boog zich enkele malen over deze tegenstelling tussen oud en
modern, en verbaasde zich over de uitgesproken ideeën van de pas-benoemde
68.
Rijksbouwmeester, die zeer weinig gelegenheid tot discussie gaf.
Gietijzeren kolommen werden steeds vaker gebruikt, onder meer in de nieuwe
stoomweverij van G. & H. Salomonson die in 1852 in Nijverdal werd gebouwd. Het
was een gebouw ‘van ééne verdieping met een glazen dak, rustende op ijzeren
69.
kolommen’, die geleverd werden door de firma Enthoven. Andere vroege
voorbeelden zijn het gebouw van de Rotterdamsche Stoom-Rijst-Pelen Meelmolen
(1857) en de spinnerij van de textielfabriek van Blijdenstein & Co te Lonneker (1863).
In dit laatste gebouw waren ook de liggers van gietijzer. Het feit dat die liggers uit
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Engeland waren geïmporteerd , duidt vooral op de nauwe banden die Twentse
textielfabrikanten met de Engelse industrie onderhielden, en is geen symptoom van
technisch onvermogen in de Nederlandse gieterijbranche.
Hout bleef voor veel opdrachtgevers echter te verkiezen boven ijzer omdat het
goedkoper was, zoals mag worden afgeleid uit het in 1867 opgesteld Bestek en
Voorwaarden voor de Neder-Betuwsche Beetwortelsuikerfabriek te Geldermalsen.
De architect was C. Outshoorn, die zich bij zijn ontwerp voor het Paleis voor Volksvlijt
toch zeker niet terughoudend had opgesteld ten aanzien van ijzer. Voor de
‘bekapping en bindten’ van alle fabrieksgebouwen gebruikte hij echter dennehout;
voor de rest van het ‘timmerwerk’ voornamelijk grenehout. De categorie ‘gesmeed
en gegoten ijzerwerk’ bestond uit enkele tientallen smeedijzeren koppelstukken en
beugels voor de in totaal 39 houten spanten van de diverse ‘lokalen’ van de fabriek.
Het verdere ijzerwerk bestond uit 69 speciaal te gieten ijzeren ramen, 31 stuks
71.
‘ijzeren dakramen in den handel voorkomende’ en gietijzeren goten.
In zijn ontwerp had Outshoorn wèl 59 gegoten ijzeren kolommen voorgeschreven.
De kolommen werden geleverd door Van Vlissingen - die de hele fabrieksinstallatie
leverde -, en dienden hoofdzakelijk voor de ondersteuning van de bordessen waarop
zware apparatuur was opgesteld, zoals de 14 kolommen onder ‘het bordes van den
72.
kookpan en triple effet.’

Nieuw werk voor de industrie
De opdrachten voor constructiewerk namen vooral een hoge vlucht dankzij nieuwe
theorieën die in de periode 1850-1865 werden ontwikkeld over de krachtverdeling
in grote constructies. De toepassing van deze nieuwe inzichten leidde tot
vakwerkconstructies die sindsdien in alle denkbare vormen wer-
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73.

den uitgevoerd, van spoorwegbruggen tot kapspanten. Men was nu in staat om
veilige constructies te maken waarin veel minder materiaal was verwerkt en die toch
niets aan draagvermogen hadden ingeboet. De Britanniabrug was, in haar
smeedijzeren massiviteit; binnen enkele jaren een achterhaald concept geworden.
Vakwerkspanten werden samengesteld uit losse delen. Dat maakte het mogelijk,
de op druk belaste delen in gietijzer, en de rest in smeedijzer uit te voeren. Zulk
werk stelde hogere eisen aan de werkplaats van de leverancier, en diverse
Nederlandse gieterijen investeerden in een aparte constructie-afdeling, waar nieuwe
werktuigen werden opgesteld, zoals scharen om ijzeren platen te knippen tot kleinere
zogenaamde schetsplaten en buigwalsen om gebogen spanrvormen te maken. In
de jaren zestig konden Nederlandse bedrijven hun smeedijzer in enkele min of meer
gestandaardiseerde vormen aankopen, en vervolgens bewerkten zij die stukken in
hun eigen werkplaatsen. Meestal van Engelse en Duitse leveranciers betrok men
gewalste platen, strips, L- of hoekprofielen, T-ijzers en U-profielen of gootijzers. Op
speciale bestelling konden ook zware gewalste ijzeren balken met een I-vormige
doorsnede worden geleverd, maar dat waren bijzondere, en bijzonder dure,
produkten. Veel praktischer was het om uit de kleinere handelsprodukten zelf grote
doorsneden samen te stellen.
Voor dit samenstellen was het klinken een noodzakelijke voorwaarde. Bij
Stephensons grote Britanniabrug was deze methode om smeedijzeren platen te
verbinden voor het eerst op grote schaal toegepast. Gietijzeren delen kunnen alleen
met bouten onderling verbonden worden, terwijl men met rijen klinknagels dunne
platen en profielen smeedijzer op en aan elkaar kan bevestigen, al naar gelang de
sterkte van de constructie het vereist.
Voor de industrie betekende deze ontwikkeling dat sommige van de bestaande
gieterijen, zoals Enthoven en De Prins van Oranje, Nering Bögel, Schretlen zich
verder gingen toeleggen op constructiewerk naast gietwerk.
De firma Enthoven leverde, bijvoorbeeld, in de periode tot het begin van de jaren
zestig enkele tientallen bruggen, naast een aantal grotere constructies bij
bouwwerken. In 1865 bestond de kern van Enthoven & Co uit het deel van het bedrijf
waar koper en lood uit erts werden gewonnen en verder verwerkt. Maar ook de
ijzergieterij en de constructieafdelingen mochten er zijn. De gieterij voor grote stukken
had ‘vier groote ovens, door wind gedreven [dus koepelovens, HS], benevens acht
groote kranen om de gietflesschen [gietpannen] en het gesmolten ijzer naar de
respectieve vormkasten te brengen.’ In de evengrote gieterij voor kleine stukken
werden vooral ornamenten vervaardigd. De smederij telde 25 smidsvuren en de
nodige ijzerscharen. De bankwerkerij, ‘waar de groote werken worden opgesteld
en pas gemaakt’ was ruim voorzien van ‘boormachines en van snijbanken voor
bouten en moeren.’ In de modelmakerij van de gieterij werkten 80 arbeiders met
74.
behulp van ‘eenige machinale zagen.’ In 1893 beschreef de Haagse journalist
Johan Grem de ‘Bankwerkerij of constructie-werkplaats’ van Enthoven. ‘Het daglicht
dringt er hoofdzakelijk door hooge lantarens in en brengt hierdoor zulk een fel licht
en donker teweeg, dat men, al die hamerende, beukende, met vurige bouten
rondwarende figuren om zich heen ziende, in eene onderaardsche wereld verplaatst
meent te zijn.
En daar boven, aan de hooge, zwarte, berookte zoldering, daar langs de wanden,
overal waar het oog, van lieverlede aan 't halfduister gewend, rond spiedt, op
draaiende en heen en weer snorrende toestellen, is alles leven en beweging. Groote
raderen en rondsels draaien, riemen dansen op en neer, vonkelende stalen cylinders
of vlijmende lemmers schieten even te voorschijn om dadelijk weer te verdwijnen.
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Oorverdovend geweld overal!........ Ginds worden ijzeren bruggen voor Nederl. Indië
in elkaar gezet en beproefd. Bouten, die smeden aan hun fornuis gloeiend maken
[dit zijn de klinknagels, HS], doorklieven als vurige raketten de lucht en worden aan
de halfnaakte Vulkanen toegeworpen en door deze in de ijzeren platen geklonken.....
Hier is een reusachtig werktuig bezig, dikke ijzeren platen te buigen, alsof het zacht
bordpapier ware. Het is een verticale wals om het ijzer een of ander bocht te geven.
Hier zijn ijzerzagen bezig om zware, breede ijzeren staven door te zagen, alsof het
spanen doosjes voor kinderspeelgoed waren. Ontzagwekkende zagen, die
spoorwissels voor onze Spoorweg-Maatschappijen doorsnijden. Zes ijzerschaven,
alsof het iepenhouten plakjes waren, geven aan het hun onderworpen metaal den
75.
gewenschten vorm; zware ijzeren platen worden doorgeknipt als vloeipapier.’
De Haagse ijzergieterij De Prins van Oranje leverde veel werk op het terrein van de
stedelijke bruggenbouw. Zo vervaardigde men in 1854 een brug over de Amstel te
Amsterdam. Later volgden over het algemeen eenvoudig uitgevoerde, kleinere
76.
bruggen in Den Haag en in de wijde omgeving.
Tussen 1862 en 1868 zou ook de inmiddels Koninklijke Nederlandsche
Grofsmederij te Leiden zich onder leiding van een nieuwe directeur, D.L. Wolfson,
enige tijd op wat grotere schaal bezig houden met constructiewerk, zoals
overkappingen, gashouders en een draaibrug voor de Moerdijkbrug. Wolfson was
voordat hij directeur in Leiden werd, aan het Marine-Etablissement in Oost-Indië
ver-
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bonden geweest. Daaraan is het mogelijk te danken dat de Grofsmederij de eerste
volledig smeedijzeren vakwerkbrug voor Indië mocht leveren. Na deze ruim 54 m
lange brug, die kort na 1864 werd gebouwd, zouden nog vele bruggen voor het
77.
Indische spoorwegnet volgen.
Verder bleek er ruimte voor enkele nieuwkomers op de markt, zoals de firma
Wispelwey in Zwolle, die in 1851 met haar werkzaamheden begon. Oprichter G.J.
Wispelwey had zich voordien als handelaar met ijzer bezig gehouden. Het bedrijf,
waarvan vanaf het begin een kleine bankwerkerij deel uitmaakte, ging voortvarend
van start en had twee jaar na de oprichting 42 arbeiders in dienst, terwijl men tevens
kon beschikken over een stoommachine van 7 pk en 2 smeltovens. Aan het eind
van de jaren zestig was het aantal medewerkers van Wispelwey ongeveer
verdubbeld.
Het bedrijf hield zich vanaf het midden van de jaren vijftig bezig met allerlei
constructiewerk als bruggen, overkappingen, gashouders en lichttorens. Later ging
men tevens machines maken en scheepsreparaties uitvoeren. In de eerste vijftig
jaar van zijn bestaan zou Wispelwey ongeveer 150 bruggen vervaardigen, vooral
voor noordelijke steden als Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Kampen en Deventer,
maar ook in Amsterdam en Utrecht. Daarnaast maakte de onderneming
overkappingen voor gebouwen en stations in ondermeer Amsterdam (het
Rijkskledingmagazijn), Purmerend (het station) en Rotterdam (de fabriek van J.
78.
Smit). Kleine verkeersbruggen werden in de jaren vijftig en zestig incidenteel ook
gemaakt door andere metaalbedrijven, zoals de Haarlemse onderneming H. Figee.
Het opmerkelijke aan dit bedrijf was dat het waarschijnlijk toen nog geen eigen
gieterij had, maar de gegoten onderdelen bestelde bij andere ondernemingen.
De stadsuitbreidingen en de vervanging van houten en stenen bruggen leverden
sinds ongeveer 1860 met name in het waterrijke westen van Nederland een
voortdurende stroom orders op voor vaste en beweegbare bruggen. In een artikel
in Bouwkundige Bijdragen van 1876 over de situatie in Amsterdam wordt gemeld
dat daar vanaf 1854 niet minder dan 122 bruggen geheel vernieuwd waren, ‘waarbij
zoveel mogelijk de houtconstructie is ter zijde gesteld en die van steen en ijzer
toegepast, terwijl voor een aantal ophaalbruggen ijzeren en een paar houten basculen
zijn daargesteld. De kosten voor de vernieuwing en den aanleg van deze bruggen
heeft te zamen ongeveer ƒ 900.000 bedragen.’ Dit bedrag omvatte niet alleen de
bovenbouw, maar ook de onderbouw - het metsel- en grondwerk, dat vaak veel
79.
duurder was.
Voor Leiden, eveneens een stad rijk aan bruggen, bestaat een vrij volledig
overzicht van de vernieuwing en nieuwbouw van bruggen in de periode 1863-1885.
Het ging hierbij om een totaal aan orders van ongeveer ƒ 158.000, variërend van ƒ
289 voor het leveren van een ijzeren hek voor de Heerenpoortsbrug tot de
80.
vernieuwing van de Marsbrug voor ƒ 24.291.

De spoorbruggen over de grote rivieren
De uitbreiding van het spoorwegnet in Nederland kwam pas goed op gang na de
Spoorwegwet van 1860. In deze wet nam de staat een deel van de verdere aanleg
van de spoorwegen voor zijn. rekening.
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De proefbelasting van de in 1887 voltooide brug over de Beneden-Merwede bij Baanhoek.
De brug werd gebonwd door het constructiebedrijf Kloos & Zn. te Kinderdijk
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Het aantal kilometers rails in exploitatie steeg snel van 335 in 1860 tot 1854 km
twintig jaar later. In dezelfde periode werden, te beginnen met de brug over de IJssel
81.
bij Zwolle, zeventien grote vaste spoorbruggen gebouwd. Van die zeventien werden
er drie door Nederlandse bedrijven uitgevoerd, en wel de brug over de Maas bij
Hedel (door Van der Wall Bake te Utrecht), de brug over het Hollandsch Diep bij
Moerdijk (door Van Vlissingen & Dudok van Heel te Amsterdam) en de brug over
de Beneden-Merwede bij Baanhoek (door Kloos & Zn te Kinderdijk). Zij kwamen in
respectievelijk 1869, 1870 en 1888 gereed. De overige bruggen werden door
buitenlandse ondernemingen gebouwd, waarbij het Duitse constructiebedrijf Harkort
82.
te Harkorten er maar liefst vijf voor zijn rekening nam. Wel werden alle bruggen,
met uitzondering van die over de IJssel bij Zwolle, door Nederlandse ingenieurs
ontworpen.
Het was overigens niet zo dat Nederlandse bedrijven geen belangstelling voor
de bouw van grote spoorbruggen hadden. Maar de buitenlandse concurrentie werkte
in veel gevallen tegen lagere prijzen, zoals blijkt uit de lijst van inschrijvers voor
83.
bouw van de Waalbrug bij Zaltbommel, die in 1867 werd aanbesteed.
J.H. Harkort (Harkorten, Pruisen)

ƒ 1.063.700

Jacobi, Haniel & Huyssen (Sterkrade,
Pruisen)

ƒ 1.165.995

Gebr. Bennkieser (Pforzheim, Baden)

ƒ 1.199.000

J.F. Cail & Co. (Parijs)

ƒ 1.204.000

Worcester Engineering Works
(Worcester, Engeland)

ƒ 1.281.067

Ern. Gouin & Co. (Parijs)

ƒ 1.320.000

J. van der Wall Bake (Utrecht)

ƒ 1.342.000

Palmers Shipbuilding & Iron Comp.
(Londen)

ƒ 1.366.600

Van der Made & Co. (Dordrecht)

ƒ 1.384.000

L.J. Enthoven & Co. ('s-Gravenhage)

ƒ 1.396.137

Hamilton, Windsor Iron Works (Londen) ƒ 1.416.000
The Butterley Company (Butterley,
Engeland)

ƒ 1.424.823

Vitali, Charles Picard & Co. (Parijs)

ƒ 1.437.900

D.A. Schretlen & Co. (Leiden)

ƒ 1.500.000

P. van Vlissingen & Dudok van Heel
(Amsterdam)

ƒ 1.505.977

John Cockerill (Seraing, België)

ƒ 1.547.910

Buttler & Pitts (Starmingley, Engeland)

ƒ 1.621.800

Th. Brassey & Co (Birmingham)

ƒ 1.757.736

De opdracht ging naar de laagste inschrijver, Harkort.
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De Nederlandse constructiebedrijven waren vooral in het nadeel doordat zij in
feite te klein waren voor zulke omvangrijke projecten. Het was in de ogen van de
directies ook niet verstandig om grote investeringen te doen ter uitbreiding van het
bedrijf, wanneer er toch maar een beperkte binnenlandse vraag was naar dit soort
bruggen. Duitse firma's zoals Harkort hadden in dit opzicht het ontegenzeggelijke
voordeel van een veel grotere binnenlandse markt en zij konden hun investeringen
dan ook geleidelijk afschrijven over grotere aantallen projecten. Hoe financieel en
organisatorisch riskant de levering van grote spoorbruggen was voor de
niet-gespecialiseerde Nederlandse inschrijvers, bleek wel bij de bouw van de bruggen
over de Maas bij Hedel en over het Hollandsch Diep bij Moerdijk. Beide bedrijven
aan wie die projecten waren gegund, respectievelijk de Utrechtsche IJzergieterij
van Van der Wall Bake, en Van Vlissingen & Dudok van Heel te Amsterdam leden
zulke grote verliezen, dat zij na de voltooiing van de werken aan ingrijpende financiële
reorganisaties toe waren.
De Utrechtsche IJzergieterij had zo laag ingeschreven op de brug bij Hedel, dat
haar financiën uitgeput waren toen het werk klaar was. Het bedrijf werd overgenomen
door de Tilburgse machinefabrikant A.F. Smulders, die er in de volgende jaren ook
constructiewerk liet uitvoeren.
De Amsterdamse machinefabriek van Van Vlissingen schreef voor de aanleg van
de Moerdijkbrug zelfs zo laag in - de raming was ƒ 2.350.000, de inschrijving ƒ
1.466.740 - dat de directie bij de minister van waterstaat werd ontboden om na te
gaan of wellicht een vergissing in het spel was. Dit bleek niet het geval, omdat de
technisch directeur van Van Vlissingen een nieuwe, snelle en zeer goedkope manier
meende te hebben gevonden om de brug te plaatsen. De compleet gemonteerde
brugoverspanningen werden bij opkomend tij van de montagesteiger op lichters
gebracht en bij vallend tij op de pijlers gezet. De methode werkte inderdaad, maar
de verliezen op het totale project waren zo groot, dat de bouw van de Moerdijkbrug
in belangrijke mate bijdroeg aan de gedwongen reorganisatie bij Van Vlissingen in
1872. Het resultaat van die reorganisatie was het verdwijnen van de bestaande
commanditaire vennootschap en de oprichting van een nieuwe naamloze
84.
vennootschap.
In de jaren tachtig werden vervolgens nog drie spoorbruggen voltooid. De laatste
van die grotere bruggen, en wel die over de Beneden Merwede bij Baanhoek (1887),
werd gebouwd door Kloos uit Kinderdijk. Dit bedrijf rondde als enige Nederlandse
constructiewerkplaats het karwei ook in financieel opzicht geslaagd af.
Bij deze grote spoorbruggen deden de Nederlandse ingenieurs eveneens ervaring
op met het gebruik van staal. In de bruggen bij Westervoort en Maastricht waren
nog geen stalen elementen verwerkt,
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maar voor de derde grote spoorbrug in het land, die over de IJssel bij Zutphen
(1861-1864), werd een bescheiden hoeveelheid staal gebruikt: 5,8 ton, nog geen
2% van het totaalgewicht aan ijzer - en hout - waaruit de hoofdoverspanning (102
m) en bijbehorende bruggen waren opgetrokken.
Staal was juist omstreeks 1860 een revolutionair materiaal aan het worden, omdat
vooral de uitvindingen van Henry Bessemer het staalbereiden sinds 1856 op een
heel nieuw spoor hadden gebracht. Dankzij zijn nieuwe procédé kon men in Engeland
85.
staal gaan maken in hoeveelheden die tot dan toe onvoorstelbaar waren geweest.
Staal is harder dan smeedijzer, en kan ook grotere trek- en buigkrachten weerstaan.
Voor bruggenbouw is het derhalve een ideaal materiaal, omdat men met minder
materiaal een constructie kan maken die sterker, en lichter, is dan een smeedijzeren
brug. Alleen in prijs kon staal nog lang niet concurreren met smeedijzer. Bij de
Nederlandse spoorbruggen van de jaren zestig en zeventig werd daarom, net als
86.
in andere landen, staal zeer selectief toegepast. Voornamelijk de grote langs- en
dwarsbalken werden samengesteld uit stalen platen en hoekprofielen. In de vroege
jaren tachtig ontdekten de spoorwegingenieurs echter dat de stalen delen van de
bruggen bij Arnhem en Nijmegen, die nog geen acht jaar oud waren, gevaarlijk veel
aan kwaliteit hadden ingeboet. Hieruit trok men de conclusie dat staal vooralsnog
niet mocht gelden als een vervanger van smeedijzer. Behalve de zeventien
indrukwekkende spoorbruggen over de grote rivieren werden na 1860 ook honderden
kleinere bruggen en bruggetjes uit smeed- en gietijzer voor de verschillende
spoorwegmaatschappijen gebouwd. Deze orders waren voor met name kleinere
constructiebedrijven minstens zo belangrijk als de aanleg van de grote
rivierovergangen.

Stations
De uitbreiding van het spoorwegnet ging gepaard met de bouw van treinenhallen
en perronoverkappingen. Voor de overkapping van de sporen gebruikte men
aanvankelijk zogeheten sikkelspanten en later veelal kniespanten. De eerste
stationsoverkapping met sikkelspanten was de treinenhal van het station
Weesperpoort in Amsterdam, dat in 1863 werd gebouwd. Het ontwerp was van de
Britse spoorwegingenieur R.M. Ordish. De hal zelf werd door een constructiebedrijf
in Engeland vervaardigd en daarna door arbeiders van dit bedrijf in Amsterdam
87.
gemonteerd.
Latere stationsoverkappingen werden echter op enkele uitzonderingen na door
Nederlandse bedrijven gebouwd: het station van Arnhem (1869), het station Delftsche
Poort in Rotterdam (1875), het Centraalstation van Amsterdam (1889), het station
Hollandsch Spoor in Den Haag (1893) en het station van Den Bosch (1896). De
twee eerste overkappingen werden gebouwd door De Prins van Oranje, de anderen
respectievelijk door het Etablissement Fijenoord, Enthoven en een relatieve
nieuwkomer op het terrein van ijzerconstructies, namelijk E.H. Begemann & Co uit
Helmond.
Het Centraalstation in Amsterdam benaderde met zijn overspanning van 45 meter
op volle boogspanten het dichtst een buitenlands voorbeeld als het Lime Street
Station II in Liverpool, dat 46 m overspande. Het station was ontworpen door de
architecten P.J.H. Cuypers en A.L. van Gendt, waarbij de eerste het gebouw met
zijn mengeling van neo-stijlen voor zijn rekening nam en de tweede verantwoordelijk
was voor de overkapping van de perrons. Van Gendt had aanvankelijk twee kleinere
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kappen naast elkaar gepland, maar om financiële en praktische redenen veranderde
civiel-ingenieur L.J. Eijmer dit ontwerp in één grote overkapping. Het treinverkeer
zou bij het werk aan een grote overkapping minder hinder ondervinden dan bij de
uitvoering van twee kleine kappen. Maar ook het esthetische element was van
belang. Twee kleine kappen ‘op een emplacement als het onderhavige, en naast
een monumentaal gebouw zoals geen tweede van dien aard in Nederland gevonden
wordt’ zouden het geheel een ‘kinderachtig aanzien’ hebben gegeven, zo verdedigde
88.
een collega-ingenieur de beslissing van Eijmer in het Bouwkundig Weekblad.
Het stationsgebouw werd voor ƒ 1.275.000 aangenomen door een Duitse
aannemer. De aanleg van de overkapping was begroot op ƒ 725.000, maar het
Etablissement Fijenoord, dat waarschijnlijk om werk verlegen zat, schreef in voor ƒ
642.500. Daarmee was het bedrijf verreweg de laagste inschrijver en het kreeg dan
ook de opdracht.

Overkappingen
Een van de vele voorbeelden van toenemend ijzergebruik in de jaren tachtig is de
Nieuwe Zeevischmarkt te Rotterdam, die was ontworpen door W.C. van Goor. Hij
gebruikte voor zowel de werkhal in het gebouw als voor de overdekte afslagruimte
aan de haven een groot aantal gegoten ijzeren kolommen. De dakspanten boven
89.
beide ruimten waren eveneens van ijzer.
Toch bleef men ook in die jaren nog veel hout gebruiken in de utiliteitsbouw, zelfs
in de metaalindustrie, waar grotere bedrijven soms indrukwekkende hallen lieten
bouwen. In 1881 kreeg de Vlissingse werf De Schelde een hal met grote zijbeuken
die waren opgetrokken uit ijzer en steen, met glazen wanden en bovenlichten. Maar
deze
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Afbeelding links. Een handklinkploeg van vier man aan het werk.
Rechts de nageljongen die de klinknagel verhitte op een verplaatsbaar fornuis.
In het midden de slaander met zijn hamer. Aan de andere zijde van de balk de zogeheten
tegenhouder, die de klinknagel met een zwaar rondijzer (dopper) tegenhield. Links de man
die met een tang de snapper, waarop door de slaander werd geslagen, vasthield. In een
uur tijd kon een klinkploeg 20 à 40 bouten inzetten en verwerken. Rond 1860 kwamen
stoom-klinkmachines in gebruik die veel sneller konden werken en ook beter werk leverden.
Nog weer later volgden hydraulische klinkpersen en als handgereedschap de pneumatische
hamer.
Afbeelding rechts. Het maken van een geklonken verbinding in detail. De verhitte te klinken
nagel D is vanaf links in het gat gestoken en wordt aangedrukt met de dopper (A). Vervolgens
wordt de snapper (B) op de nagelkop gezet, waarna de nagel met de klinkhamer (C) wordt
gesloten.

eerste ijzerconstructie in de fabrieksbouw vond geen algemene navolging. De drie
jaar later gebouwde werkplaats voor bruggenbouw van het Utrechtse bedrijf van
A.F. Smulders had houten staanders en een houten kap. Constructiebedrijf en
machinefabriek Begemann in Helmond bouwde in 1885 voor zichzelf een nieuwe
90.
vuurwerkerij met ijzeren kolommen en spanten. De wanden van dit gebouw waren
van hout.

Verdergaande specialisatie
De bouw van de spoorwegbruggen was voor enkele grote machinefabrieken in de
jaren zeventig een soort vluchtterrein om te ontkomen aan de malaise in de machineen scheepsbouw. Van Vlissingen, Dudok van Heel raakte door het
Moerdijkbrugproject in grote financiële moeilijkheden, en ook de Utrechtsche
IJzergieterij vertilde zich aan een spoorbrug. In andere gevallen konden
machinefabrieken zich met succes handhaven op de markt van constructies en
kreeg de constructieafdeling een plaats binnen het bedrijf die gelijkwaardig was aan
de machine-afdeling.
De in Helmond gevestigde firma Begemann was door een Duitse
werktuigbouwkundige in 1871 opgericht als machinefabriek. In 1876 werd er een
ijzergieterij aan toegevoegd en ging men zich toeleggen op de vervaardiging van
kleine stoommachines en andere werktuigen, die voornamelijk werden verkocht
aan de opkomende (textiel)industrie in Oost-Brabant. De leiding van de fabriek was
inmiddels in handen van E.H. Begemann, die voordien bedrijfsleider was geweest.
Als eerste werk buiten de machinebouw leverde Begemann in 1877 een gashouder
voor de plaatselijke gasfabriek. In de jaren tachtig maakte Begemann ondermeer
ijzeren kappen voor fabrieken, reservoirs voor waterleidingbedrijven, kleine bruggen
voor Nederlands-Indië en een aantal stationsoverkappingen. Toen de onderneming
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in 1889 een NV werd, werkten er ongeveer 90 arbeiders. Een kleine tien jaar later
had men 200 personeelsleden. Vanaf de jaren tachtig legde Begemann zich wat
betreft de machinebouw toe op het maken van centrifugaalpompen. Daarnaast bleef
91.
men in de groeiende constructie-afdeling veel en groot constructiewerk verrichten.
Het bedrijf vervaardigde onder meer de overkappingen van Berlages Effecten- en
Goederenbeurs in Amsterdam, van de werkplaats van de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij in Haarlem en van het station in Den Bosch.
Een ander bedrijf liet langzamerhand de machinebouw zelfs geheel los ten gunste
van constructiewerk. De firma De Vries Robbé & Co werd in 1881 opgericht door
Willem de Vries Robbé, die toen 27 jaar oud was. De Vries Robbé had een brede
technische achtergrond. Hij was opgeleid aan de Twentsche Industrie- en
Handelsschool te Enschede, die een betrekkelijk beperkte commercieel/technische
opleiding op middelbaar niveau verzorgde, en aan het in die tijd bekende Technikum
Mitweida in Duitsland. Daarnaast had hij ook bij enkele grote Duitse en Britse
metaalbedrijven gewerkt. Tijdens zijn studie in Enschede was De Vries Robbé
bevriend geraakt met de gebroeders D.W. en H.C. Stork, de zoons van de oprichter
van de Machinefabriek Gebr. Stork & Co te Hengelo, een van de grootste
machinefabrieken in ons land. Deze relatie zou van groot belang worden, want niet
alleen leende Stork & Co hem de helft - ƒ 8.000 -
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van het aankoopbedrag voor zijn bedrijf, maar ook werd de Vries Robbé tot agent
van de Hengelose firma benoemd, terwijl bovendien Stork veel opdrachten in Gorkum
uitbesteedde.
Het bedrijf, dat kon beschikken over een stoommachine van 4 pk en waar in 1889
ongeveer 30 arbeiders werkten, hield zich aanvankelijk voornamelijk bezig met
reparaties en de bouw van kleine machinerieën. Incidenteel werd ook wel wat
constructiewerk uitgevoerd, zoals in 1886 de kap van de plaatselijke gasfabriek,
maar dit soort opdrachten nam men aan als ‘stopwerk’ om het personeel aan de
gang te houden. Het alternatief, afdanken van goede werkkrachten en stilstand van
de werktuigen, was namelijk nog nadeliger. Op dergelijk constructiewerk werd door
de vele lage inschrijvingen zelden iets verdiend. In het geval van De Vries Robbé
92.
& Co kwam daar nog bij dat men met deze opdrachten weinig ervaring had.
Vanaf het begin van de jaren negentig ging het Gorkumse bedrijf zich geleidelijk
meer richten op de vervaardiging van ijzerconstructies. Willem de Vries Robbé vatte
het idee op dat een specialisatie in die richting perspectief bood voor zijn toch maar
betrekkelijk kleine onderneming. Het begin was overigens moeilijk. Een belangrijke
opdracht van het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid voor de bouw van
dubbele sluisdeuren voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen eindigde door diverse
tegenslagen in een catastrofe die het bedrijf veel geld kostte. Slechts de helpende
hand van Stork & Co, die opnieuw kredieten verstrekte en opdrachten doorschoof,
redde De Vries Robbé van de ondergang. Een ander gevolg van het debâcle met
de sluisdeuren was, dat men in Gorkum de waterbouw aanvankelijk liet voor wat
ze was en dat men zich, voorlopig als enige in Nederland, ging concentreren op de
93.
bouw van overkappingen en ijzeren fabrieksgebouwen voor grotere ondernemingen.
Net als De Vries Robbé specialiseerde de firma Kloos zich met succes op
constructiewerk. F. Kloos was in 1843 begonnen met een smederij en molenmakerij
in het Zuidhollandse Kinderdijk. Zes jaar later begon hij met de bouw van schepen,
aanvankelijk van hout, later gedeeltelijk ook van ijzer.
Aan het eind van de jaren zestig stagneerden de opdrachten voor de scheepsbouw
en in deze periode nam Kloos zijn eerste constructie-opdracht aan: de bouw van
een spoorbrug over de Dieze bij 's-Hertogenbosch.
In de jaren zeventig en tachtig volgden verdere projecten voor verschillende
spoorwegmaatschappijen, waarvan als belangrijkste kunnen worden genoemd de
aanleg van het spoorviaduct dwars door de Rotterdamse binnenstad, het
‘Luchtspoor’, de bouw van een brug over de Donge bij Geertruidenberg en de al
genoemde grote spoorbrug over de Beneden Merwede bij Baanhoek. In de jaren
negentig volgden nog tientallen andere spoorbruggen, onder meer over de Rotte
en de Schie bij Rotterdam. De grote verkeersbrug over de IJssel bij Kampen
(1872-1874), een brug over het Voorns Kanaal (1873) en de gecombineerde
verkeers- en trambruggen over de Oude Maas bij Barendrecht (1889) en Spijkenisse
(1900-1903) werden eveneens door Kloos geleverd. Met een bezetting van ongeveer
honderd arbeiders bouwde men verder droogdokken voor de Rotterdamse haven,
tientallen sluisdeuren, een aanlegsteiger voor de veerdienst Enkhuizen-Stavoren
(1886) en bruggen voor Nederlands-Indië.
Als gevolg van de recessie die in de jaren zeventig de scheepsbouw trof, trok
Kloos zich geheel uit die activiteiten terug en richtte zijn aandacht nog uitsluitend
op het constructiewerk. Vooral de waterbouw met zijn bruggen, sluizen en
droogdokken, bleek een goed specialisme en Kloos slaagde er als een van de
weinige Nederlandse bedrijven in om buiten Europa zijn produkten te verkopen: in
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Zuid-Afrika en Australië wist de onderneming in de jaren negentig orders te boeken
94.
voor diverse spoorbruggen en een droogdok.

Een nieuw station voor Den Bosch
Stationsoverkappingen horen wellicht tot de meest karakteristieke en vertrouwde
constructies uit de negentiende eeuw. Door de bouw van één zo'n kap aan het einde
van de eeuw van zeer nabij te volgen, wordt duidelijk hoeveel nieuwe middelen en
werkwijzen, hoeveel organisatie en communicatie een dergelijk groot project vroeg.
In 1869 kreeg Den Bosch zijn eerste station aan de spoorlijn die Utrecht via Den
Bosch en Boxtel met het zuiden van het land verbond. Het was een bescheiden
bouwwerk. En toen achtereenvolgens in 1881 en 1890 de lijn Tilburg - Den Bosch
- Nijmegen en de lijn Lage Zwaluwe - Den Bosch gereed kwamen, was het station
van Brabants hoofdstad te klein. De Maatschappij tot Exploitatie van
Staats-Spoorwegen begon kort na het in gebruik nemen van de laatste verbinding
met het maken van plannen voor een groter station. Het ontwerp van de gebouwen
werd toevertrouwd aan de Amsterdamse architect E. Cuypers (een neef van P.J.H.
Cuypers), maar het uitwerken van het plan voor de stationsoverkapping viel toe aan
95.
de kort daarvoor in Delft afgestudeerde civiel-ingenieur G.W. van Heukelom. De
overkapping van het Bossche station was zijn eerste grote opdracht.
In de loop van 1894 kwam het ‘Bestek en Voorwaarden wegens het maken van
eene Overkapping op het station 's-Hertogenbosch’ gereed. Voornamelijk aan de
hand van de berekende eenheidsprij-
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Het uitgebreide industriële complex van Enthoven aan het Zieken in de ‘ambtenaren- en
soldatenstad’ Den Haag wekte bij menige ter plaatse niet bekende bezoeker de nodige
verbazing. ‘Maar wat is dat daar ginds in de hoogte voor een rooden gloed, die feller wordt
naarmate de schemering meer en meer valt? Het kan niet wezen van de ondergaande zon,
want die is aan onze linkerhand achter de kim gezonken, en die vuurgloed is regt voor ons
uit ... Ge ziet vonken spatten, ge ziet duidelijk vlam - zou er brand zijn? Stel u gerust, 't is
een schoorsteen van de fabriek van Enthoven’, zo luidde een impressie uit 1865. Het Haagse
bedrijf had in die tijd ruim 500 arbeiders in dienst en was daarmee na Van Vlissingen en
Fijenoord de grootste metaalverwerkende onderneming in Nederland.
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De laatste loodjes bij de constructie van de overkapping van het station van Den Bosch.
Hochstenbach en zijn mannen aan het werk bij het aanbrengen van sierranden. In het midden
de takel, waarmee hijswerken werden verricht.

zen van de in dit bestek opgesomde materialen kwam de Maatschappij tot Exploitatie
van de Staats-Spoorwegen tot een geraamde prijs van ƒ 315.000. Tijdens de
aanbesteding, die op 20 november 1894 plaatsvond, bleek dat alle elf inschrijvers
daar vrij ver onder waren gebleven. Bij die inschrijvers waren drie Nederlandse
bedrijven: Enthoven uit Den Haag, de kort daarvoor opgerichte werkplaats Firma
Frans Andriessens, V.A. Hillen & Co te Utrecht en de Koninklijke Nederlandsche
Machinefabriek, voorheen E.H. Begemann uit Helmond. Verder hadden vijf Belgische
en drie Duitse constructiefirma's laten blijken de opdracht te willen uitvoeren. Hoogste
inschrijver met een bedrag van ƒ 286.300 was een Belgische onderneming uit Brussel
96.
en de laagste inschrijver voor een som van ƒ 246.500 was Begemann.
Uit het proces-verbaal van de inschrijving bleek dat Begemann twee borgen had
gesteld, en wel H.C. Krauss te Helmond en G.G.G. Canter Cremers uit Culemborg,
beiden commissarissen van de in 1889 opgerichte NV. Een dergelijke borgstelling
was vereist bij dit soort grote projecten.
Direct na het bekend worden van de uitslag van de inschrijving begon men in
Helmond met de voorbereidingen voor de bouw van de overkappingen. Dankzij het
voor een substantieel deel bewaard gebleven archief van Begemann is het mogelijk
het werk aan de kappen voor het station van Den Bosch in grote lijnen te
reconstrueren.
Uit het grote aantal leveranciers en aannemers dat zich schriftelijk onder het betuigen
van de meest hartelijke gelukwensen met het verwerven van de opdracht in
november en december 1894 bij Begemann meldde voor medewerking aan het
project, werd een selectie gemaakt voor verdere onderhandelingen. Tevens werden
voorbereidingen getroffen voor de bouw en inrichting van een nieuwe
constructieloods op het terrein van het bedrijf in Helmond. De bouw van zo'n loods
was een voorwaarde van de Maatschappij tot Exploitatie van Staats-Spoorwegen
om de opdracht in Den Bosch toegewezen te krijgen. Om een zo hoog mogelijke
kwaliteit te bereiken wenste de Maatschappij namelijk dat al het werk aan onderdelen
van de overkap-
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ping in een besloten ruimte plaats vond. De zogeheten Achterste Loods werd in de
loop van 1895 voltooid. Hij was voorzien van door een eigen stoominstallatie
opgewekte elektriciteit en aan de achterzijde, in het zuurhok, bevonden zich de
beitsbaden om het ijzer voor het meniën van de zogenaamde walshuid te ontdoen.
In het begin van dat jaar sloot Begemann enkele contracten voor de levering van
materiaal. Verreweg de belangrijkste overeenkomst was die met het Rotterdamse
ijzer- en staalbedrijf Dikema & Chabot, waarvan de ondertekening op 21 januari
1895 plaats vond. Dikema & Chabot verplichtte zich hierbij om 590.710 kg
nauwkeurig omschreven ‘Profil Eisen’, 270.550 kg ‘Flach Eisen’ van verschillende
maten en 100.000 kg ‘Platten nach Skizze, 10 mm Dicke’ te leveren tegen een prijs
van ƒ 5,67 per honderd kilo ‘franco voor den wal of op wagon te Helmond.’ Het bedrijf
verklaarde zich tevens bereid zich te onderwerpen aan de in het bestek en de
97.
voorwaarden genoemde keuringseisen.
De ‘onderbouw’, dat wil zeggen het grondwerk en de aanleg van riolering en
bestrating werd voor een bedrag van ƒ 10.055, 50 opgedragen aan de Bossche
‘bouwkundige’ en aannemer H.R. Hendriks. Het schilderwerk werd voor ƒ 4781
98.
uitgevoerd door de Bossche firma van H. de Bruin. Kleinere orders voor zaken
als partijen getrokken buizen en sierplaten gingen naar verschillende Belgische en
Britse bedrijven. De schroeven en klinknagels en dergelijke werden geleverd door
Helmondse bedrijven als H. van Thiel en Everts & Van der Weyden.
Uit technisch oogpunt interessant was het contract dat Begemann al in januari
1895 sloot met P. Hochstenbach, monteur te Vlissingen. In de overeenkomst
verplichtte Hochstenbach, die waarschijnlijk eerder voor Begemann had gewerkt,
zich ‘om te stellen de ijzerwerken benoodigd voor de perronkappen 's-Hertogenbosch
welke werken voorkomen in het bestek no. 670 van de Maatschappij tot Exploitatie
van Staatsspoorwegen.’ De montage van de kappen dus. Begemann verplichtte
zich alle benodigde gereedschappen te leveren en tevens de kosten voor extra aan
99.
te stellen arbeiders te betalen. In een bijlage werd het werk kort omschreven.
Het hield in de plaatsing van:
28

hooge spanten 1e en 2e perron ƒ 30,00 p. st.

ƒ 840

44

groote spanten idem

ƒ 25,00

ƒ 1100

44

kleine spanten idem

ƒ 13,50

ƒ 594

4

glasramen

idem

ƒ 15,00

ƒ 60

540

glasramen

idem

ƒ 1,00

ƒ 540

afvoerbuizen

idem

ƒ 172
_____

Totaal

ƒ 3306

Het lossen van het ijzer ‘van een wagon voor het perron of franco wal Den Bosch’
kon à raison van ƒ 0,25 per 100 kilo door Hochstenbach apart in rekening worden
gebracht. De hiervoor vermelde bedragen werden overigens in het voorjaar van
1895 aangepast, omdat inmiddels een aanvullend contract was gesloten tussen de
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en Begemann voor de bouw
van een loopbrug tussen de het 1ste en 2de perron. Hiermee was een bedrag
gemoeid van ƒ 27.758.
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In de eerste maanden van 1895 kwam het werk aan de overkappingen op gang. In
maart kwamen de eerste partijen ijzer, die Dikema & Chabot bij een aantal Duitse
metaalbedrijven had ingekocht, in Helmond aan. De stukken werden op maat
gezaagd, gebogen, gewalst en verder in de juiste vorm gebracht. Dan werden er
gaten in geboord. Daarna volgde een zoutzuurbad en een kalkbad, gevolgd door
een behandeling met lijnolie, zodat de onderdelen niet onmiddellijk zouden roesten.
Pas dan was alles gereed voor een eerste proefmontage om te zien of alles werkelijk
passend gemaakt was. Iedere fase van het bouwproces gebeurde onder supervisie
van de door de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen aangestelde
ingenieur H.J. van Hoorn, die ook samen met enkele medewerkers de keuringen
van de gebruikte materialen uitvoerde. De volgende fase bestond uit het per trein
of schip zenden van de onderdelen van de kappen en montagemateriaal van
Helmond naar Den Bosch. De eerste partij werd op 11 mei gestuurd en bestond uit:
176 stuks L-ijzers voor teerlingen

1432 kg

352 stuks bouten voor teerlingen

1320 kg

Totaal

2752 kg

Een tweede partij volgde op 1 juni, maar daarna kwam er meer regelmaat in en
100.
werden de partijen tevens omvangrijker. Monteur Hochstenbach begon in de loop
van juni met het stellen van de overkappingen. In zeer eenvoudig Nederlands hield
deze bekwame technicus, die mogelijk van Duitse afkomst was en die in heel
Nederland montagewerk uitvoerde, de bedrijfsleiding op de hoogte van de voortgang
101.
van zijn werkzaamheden :
‘Mijnheer ik dien u te laten weten hoever ik geworden ben. Ik heb drie spanten
staan met de gordingen er in. Ik heb het voetblok met de kabel ontvangen. De kabel
is 3 kwart dik ik kan ze niet voor tuigen gebruiken. Zoo ik u laat weten als dat ik den
15 weer aan de kap begin,’ en besloot met zijn gebruikelijke groet: ‘Zoo noem ik
mijn met Hoogachting uw gewillige dienaar, P. Hochstenbach’.
Aanvankelijk vorderde het werk maar matig. Op 12 augustus 1895 liet Hochstenbach
weten dat hij niet
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opschoot. ‘Ik heb 2 spanten gesteld en die weder moet afbreken. Vanmorgen is mij
de hoogte opgegeven door den opzichter Bolland 1.93 wat opgelegd was door den
Ingenieur heeft hij mij gezegd. Toen moet hij tegen den Ingenieur gezegd hebben
dat er bauten waren waar de moer niet opkon.
Toen is den Ingenieur om 10 uren gekomen om te inspecteeren, en toen is de
Ingenieur tot besluit gekomen van 1.91 om ze te laten zakken.’
Later verliep het werk beter en regelmatig kon Hochstenbach melden hoeveel
spanten er die week gereed waren gekomen. Begin september moesten nog slechts
drie spanten van de lage kap van het eerste perron worden gemonteerd. Daarna
zou men aan het tweede perron beginnen.
Wanneer dat nodig was kon de monteur ook arbeiders in dienst nemen voor handen spandiensten als het boren van gaten, het helpen bij de montage en het uitvoeren
van grondwerk. In het begin van 1896 had hij zo zeven hulpkrachten in dienst, die
per uur werden betaald. Die betaling diende volgens contract te gebeuren door
Begemann en dat verliep niet altijd even vlot. Enkele malen moest Hochstenbach
per telegram om geld vragen en ten slotte zond hij een voor zijn doen scherpe brief
naar de ‘Waarde Heeren’ van Begemann waarin hij ze wees op het contract, waarin
stond dat hij ‘alle weken geld moet ontvangen om mijn medehelpers te betalen en
dat ik niet weer te leur gesteld wil wezen. Zoo verlies ik geheel mijn ontzag van mijn
102.
medehelpers......’
De betaling werd nu beter geregeld en in januari 1896 zette Hochstenbach zijn
werk aan de overkappingen voort. Medio april deed zich hierbij een ongeluk voor
toen twee spanten omvielen. De monteur zond direct een telegram naar Helmond,
waarin hij om de komst van directeur Begemann vroeg. De schade bleek mee te
vallen en een week later schreef Hochstenbach in zijn verslag, dat ‘de gevallen
spanten weder opgezet’ waren. Op 25 mei 1896 kon hij een telegram met de tekst
‘Laatste spant sta’ naar zijn opdrachtgevers in Helmond sturen.
In de zomer en het najaar werd het montagewerk voortgezet met het monteren
van ramen in de hoge kap van het eerste perron. De nadruk van de werkzaamheden
lag in deze periode echter op de voltooiing van het dak over de perrons. Het
gegalvaniseerde gegolfde plaatijzer dat daarvoor werd gebruikt, was voor 13.246
Mark besteld bij de Siegener Verzinkerei Actien Gesellschaft uit Geisweid in
103.
Westfalen.
Met het aanbrengen van de dakbedekking was op 7 december 1895 een aanvang
gemaakt, maar het tempo van de werkzaamheden was aanvankelijk door ‘den
ingenieur’ Van Hoorn als veel te laag beoordeeld. Vijf dagen na de start van de
werkzaamheden maakte hij Begemann op de trage uitvoering opmerkzaam en hij
voegde er aan toe dat het zijn wens was, ‘dat een tweede ploeg, minstens even
sterk als de eerste, aan den anderen vleugel van de kap onmiddellijk begint te
werken, zoodra de zending gegolfde plaat thans onderweg hier is aangekomen. Ik
heb de eer U uit te noodigen de noodige maatregelen te nemen, opdat aan mijn
verlangen worde voldaan.’
Zoals al duidelijk was geworden uit de verslagen van Hochstenbach, hield Van
Hoorn ook op de rest van de werkzaamheden scherp toezicht. Zo nodig liet hij via
een telegram blijken dat niet alles naar zijn wensen verliep. ‘Waar blijft hoge bordes
104.
tweede perron’ vroeg hij op 16 juni 1896. Ruim een maand later, op 18 juli, kon
het gehele stationscomplex feestelijk worden geopend. Het werk aan de overkapping
was toen overigens nog niet geheel gereed, maar zou in het najaar tot tevredenheid
van alle betrokkenen worden voltooid.
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Architecten en het gebruik van ijzer, een voortgaande discussie
Een stationsoverkapping is in de eerste plaats een functioneel ontwerp, waar behoudens het lichte en eventueel sierlijke lijnenspel van spanten - een architect
weinig esthetisch gevoel in kon leggen. De massaliteit en de gevraagde snelle
oplevering van zo'n gebouw stuitte bij veel architecten op weerstand. Zij voelden
zich aangetast in hun ambachtelijkheid door de voortschrijdende standaardisatie,
zowel van ijzeren bouwelementen als van versieringen.
Grote gieterijen als Nering Bögel, De Prins van Oranje en Enthoven werkten al
105.
in de jaren veertig en vijftig met catalogi waaruit de klant gietijzeren ornamenten
en later ook gegoten kolommen en balken kon kiezen. Vanaf het midden van de
jaren vijftig konden deze zaken eveneens bij de tussenhandel worden besteld. De
gieterijen breidden hun assortiment geprefabriceerde produkten regelmatig uit en
bij De Prins Van Oranje was het in de loop van de jaren zestig zelfs mogelijk uit de
catalogus een keus te maken uit enkele typen kant-en-klare gietijzeren
verkeersbruggen.
Deze toenemende vloed van industrieprodukten werd met argwaan bekeken. In
1867, toen de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst vijfentwintigjaar bestond,
werd de kwestie als eerste punt uitvoerig besproken op de algemene
ledenvergadering. Als leidraad fungeerde hierbij de vraag: ‘In welke opzigten is de
industrie aan de schoone bouwkunst al of niet bevorderlijk, vooral met het oog op
de meer algemeene toepassing van het ijzer?’ De discussie had voornamelijk plaats
aan de hand
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Een blik in de constructiewerkplaats van de firma H.E. Oving jr. te Rotterdam aan het begin
van de twintigste eeuw. Deze onderneming was opgericht in 1875 als een technisch burean
en handelsfirma in ijzenvaren. Ruim twintig jaar later voegde men een smederij aan het
bedrijf toe en in 1901 werd het uitgebreid tot een constructiewerkplaats en werktuigenfabriek.
Na een nieuwe uitbreiding in 1905 maakte Oving onder meer kranen en liften en stalen
ramen. Op de afbeelding zijn diverse loopkranen te zien, waarmee te bewerken stukken in
een juiste positie konden worden gemanoeuvreerd. Voor het interne transport maakte men
gebruik van een rails, waarop kleine platte ijzeren karretjes konden rijden. Zowel links als
rechts vooraan staan door riemdrijfwerk aangedreven kolomboormachines. In het midden
verder in de hal bevindt zich een handcirkelzaag voor het afkorten van de ijzeren delen.

van een rapport dat was opgesteld door drie leden van de afdeling Amsterdam.
Uit het rapport, dat een weergave was van enkele besprekingen in de afdeling,
kwam de ambivalente houding van veel architecten ten aanzien van het gebruik
van ijzer duidelijk naar voren. Men erkende dat het industrieel vervaardigde materiaal
voor grote kunstwerken, zoals bruggen en hallen onmisbaar was, maar de in serie
vervaardigde ornamenten en dergelijke werden omschreven als ‘een langzaam
werkend vergif, een doofpot voor originaliteit....’ Ook voor de monumentale bouwkunst
achtten de meeste leden ijzer ongeschikt. Steen die bij temperatuurwisselingen
minder uitzette of kromp en die wat betreft zijn vorm zich niet hoefde te voegen naar
de wetten van de gietkunst, was hiervoor veel beter geschikt, meende men.
In hun conclusie verklaarden de opstellers van het rapport niet de staf te willen
breken over een nog betrekkelijk jonge industrie, waarvan in de toekomst nog veel
te verwachten was. Maar hun oordeel over de huidige stand van zaken loog er niet
om. Wetenschap en industrie hadden ‘nog niet die hoogte bereikt, om de
bouwkunstenaren de onvoorwaardelijke toepassing van het ijzer te doen toejuichen.’
IJzer was naar de mening van de rapporteurs slechts geschikt voor ‘onderdelen van
konstruktieven aard’ en dan ‘nog uitsluitend op plaatsen waar het beveiligd is of kan
worden tegen alle nadeelige invloeden.’ De ijzerindustrie bevond zich nu echter
‘door de vermenigvuldiging van rijp en onrijp’ op een ‘verkeerd ingeslagen pad’ en
106.
dreigde op deze wijze ‘de schoone bouwkunst meer goed dan kwaad te doen.’
De architect W.C. van Goor hield hierna een lang betoog waarin hij opriep om
alle industrieel vervaardigde produkten voor de bouw ‘eerlijk’, dat wilde zeggen niet
gemaskeerd als traditioneel materiaal, te gebruiken. Voor het ijzer betekende dit
een zodanige toepassing, ‘dat de geheele wereld kan zien dat het ijzer is; geef er
geen vormen aan welke alleen voor steen of hout of wat anders, in de gedaanten
van kolommen, lijsten, kozijnen, ramen, kappen enz., geschikt zijn...’. Van Goor
wilde op deze wijze komen tot een nieuwe stijl van bouwen, de ijzerstijl, zoals die

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

bijvoorbeeld bij de bruggenbouw al tot stand was gekomen. Om dit ideaal te bereiken
zouden de architecten, net zoals de ingenieurs dit hadden gedaan, de industrie
moeten leiden.
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Na Van Goor was het woord aan de architect J.H. Leliman, die zich in het verleden
nogal eens kritisch over de toepassing van ijzer had uitgelaten. Ook hij verklaarde
dat ijzer vooral bij constructies als bruggen, hallen en dergelijke zeer goed bruikbaar
was. Voor de schone bouwkunst zag hij echter voor de ijzerindustrie slechts beperkte
toepassingsmogelijkheden. Die bouwkunst immers gebruikte vooral steen, ‘wat en
zoo zij verkiest; de kunstenaars kloven, beitelen en behakken dien steen met meer
of min zekere hand; die steen is vast, onwrikbaar, eeuwendurend, hij heeft vormen,
diepten reliëf, schaduwen; dat alles mist men bij het ijzer.’ Architecten echter die
ijzer op een ruimere schaal wilden gebruiken, gunde hij het voordeel van de twijfel.
107.
Pas over een eeuw zou duidelijk zijn wie in deze kwestie gelijk had.
Door enkele deelnemers aan de verdere discussie werden nu de ideeën van de
Franse bouwmeester Viollet-Le-Duc ter sprake gebracht, die het als een plicht van
de architect beschouwde om ijzer toe te passen. Ook hij stelde de ingenieurs, die
het ijzer wel op grote schaal toepasten, aan de architecten ten voorbeeld. Met dit
108.
voor de ijzerindustrie redelijk positieve resultaat werd de vergadering besloten.
In het tijdvak 1870-1900 vinden we veel van de hiervoor weergegeven discussie uit
1867 terug. IJzer werd vrijwel niet gebruikt voor monumentale doeleinden, zoals
bijvoorbeeld Rose wel had gedaan bij de gietijzeren gevel van het gebouw van de
Hoge Raad aan het Plein te Den Haag. De door Van Goor bepleite ‘ijzerstijl’ is nooit
van de grond gekomen.
In mei 1892 hield de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst ter gelegenheid
van haar vijftigjarig bestaan een Nationaal Congres voor Bouwkunst, waarbij opnieuw,
zij het minder uitvoerig aandacht werd besteed aan het gebruik van ijzer bij het
bouwen. Dit gebeurde op twee manieren. De civiel en bouwkundig ingenieur F.L.M.
Kerkhoff, directeur van gemeentewerken in Den Bosch, hield als eerste een lezing
over ‘de invloed van het ijzer op de hedendaagse bouwkunst.’ Daarna sprak de
architect Jos. Th.J. Cuypers - een zoon van de bekende architect P.J.H. Cuypers in het kader van het thema constructie over ‘ijzerconstructiën’.
Kerkhoff hield een wat filosofisch getint betoog, waarin hij het ijzer aanduidde als
het materiaal dat bij uitstek representatief was voor de moderne tijd, waarin vooral
snelheid telde. Na hout en steen was het nu, dankzij de ‘onmetelijke ontwikkeling
van den technischen tak’ van de wetenschap, de beurt aan het ijzer als de ideale
bouwstof In de ijzerconstructie zag Kerkhoff de nieuwe vormgeefster van het bouwen,
‘want de lijnen, de sierlijke, maar tevens logische krommen, die het zal scheppen,
ze zullen, evenals hare voorgangsters van voorheen, niet kunnen achterblijven hare
logica op de vormgeving in de bouwkunst over te brengen.’ Ook voor de
monumentale bouw, achtte de Bossche architect ijzer als uiting van de geest der
109.
tijd in hoge mate geschikt.
In welke mate de toepassing van ijzer bij de bouw geaccepteerd was, bleek nog
eens duidelijk uit de lezing van Jos. Cuypers, die bestond uit twee delen met een
gezamenlijke conclusie. In het eerste deel behandelde hij het gebruik van ijzer,
waarover hij opmerkte dat dit zich in de periode 1842-1892 ‘zegenrijk’ had uitgebreid,
‘niet alleen in zeer overwegende mate bij de werken van den spoorweg- en
waterstaatsingenieur; maar ook elke burgerbouwmeester maakt, veel meer dan
voorheen, van dit metaal in gegoten, getrokken of gesmeden vorm, voor zijne werken
van geringen omvang gebruik.’ Juist die uitbreiding in toepassing maakte daarom
een goede scholing noodzakelijk voor de mensen die in de praktijk met
ijzerconstructies moesten werken. Cuypers besloot dit deel van zijn lezing dan ook
met de oproep om de uitgave te bevorderen van populair geschreven zakboekjes

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

en vademecums, waaruit jonge bouwkundigen en opzichters de nodige kennis
110.
konden opdoen.
Het tweede deel van zijn lezing wijdde Cuypers aan het ‘Cement-IJzer of Systeem
Monier’(gewapend beton), dat hij kennelijk zag als een variant van de ijzerconstructie
en niet als een op zich zelf staand bouwmateriaal. Cuypers was overigens zeer
ingenomen met het cement-ijzer, dat hij omschreef als ‘een geheel modern materiaal,
dat mijne sympathie in korten tijd heeft gewonnen .....’
In zijn algemene conclusie stelde Cuypers dat de bouwkunst in de eerste helft
van de negentiende eeuw ‘niet in een bloeienden toestand’ had verkeerd en dat op
constructief gebied ‘niet veel schoone en goede zaken’ waren voortgebracht. De
‘ijzerbouw’, in het bijzonder zoals die in de praktijk was gebracht door de ingenieurs,
‘onze meer wiskundig geaarde broeders’, zoals Cuypers hen noemde, had een
doorbraak in de goede richting teweeg gebracht. Nu kon de ijzerconstructie op haar
beurt dienen als voorbeeld bij de hout- en steenconstructies. Bij zijn
collega-architecten beval hij dan ook de voortdurende studie van ijzerconstructies
aan.
‘Nieuwe toepassingen zullen zeker niet uitblijven; die studie is niet alleen noodig
om zelf ook bepaalde constructies met dat metaal te kunnen toepassen, maar ook
vooral nuttig, om een helder inzicht in onze constructies in 't algemeen te krijgen:
eene goede ijzerconstructie moet zijn als de kristallisatie van een mathematisch
111.
samenstel’, zo besloot Cuypers zijn lezing, die ‘zeer werd toegejuicht’.
H. SCHIPPERS, M.M.V.A. DEN OUDEN
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Bijlagen
Bijlage bij hoofdstuk 8
Installaties naar jaar en toepassing: Jaartal - locatie - stad - installatiebedrijf -bron

Horeca e.d.
1878 tot 1884
78

Hotel Lelygraaff, Rotterdam, Smit, Van
den Noort, 101 jaar.

79

Gebouw Kunst & Wetenschappen, Den
Haag, Wisse, Heerding, Philips.

80

Circus Carré, Amsterdam,?, Heerding,
Philips.

80

Schouwburg Frascati, Amsterdam,
Heerding, Philips.

80

Galerie W. Doom, Den Haag,?, Nooren
en Janssen, Stroom als luxe.

81

Winkel Passage, Rotterdam, Wisse,
Heerding, Philips.

81

Hotel Krasnapolsky, Amsterdam,
Mijnssen, Heerding, Philips.

81

Winkel van Rooseboom, Rotterdam,?,
Van den Noort, licht GEB.

82

Parkschouwburg, Amsterdam, Wisse,
Heerding, Philips.

82

Schouwburg, Den Haag, Wisse,
Heerding, Philips.

82

Sociëteit Sint Joris, Ridderkerk, Smit,
Hoek, Honderd jaar.

82

Leesmuseum, Amsterdam, NEM,
Delftsche Studenten Almanak, 1886, 235.

83

St. Antonius Kerk, Rotterdam, Smit,
Hoek, Smit-Slikkerveer.

83

Badhuis, Scheveningen, NEM, Nooren en
Janssen, Stroom als luxe.
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1884 tot 1890
87

Teylers museum, Haarlem, Wisse,
Delftsche Studenten Almanak 1887, 225.

89

Sociëtiet Doele, Rotterdam, Smit, Van
den Noort, Licht GEB.

89

Toneelverlichting Gust, Prat & Zoon,
Amsterdam, Croon, Van Es, Eeuw van
Croon.

1890 tot 1896
90

Nieuwe of Literaire Sociëteit, Den Haag,
?, Nooren en Janssen, Stroom als luxe.

91

Tivoli-schouwburg, Rotterdam, ?, Van
den Noort, licht GEB.

92

De Gemeenschap, Delft, Doyer, Van
Eeden, EME zestig jaar.

93

Concertzaal Sociëteit ‘De Vereeniging’,
Haarlem, ?

93

Café-restaurant Fritschy, Rotterdam, Van
den Noort, licht GEB.

95

Koffiehuis, Utrecht, ?, Boomen en
Hesselmans, ontstaan
elektriciteitsvoorziening.

95

Sociëteit Minerva, Leiden, Siemens &
Halske, Electra 1895, 282.

Nijverheid
1878 tot 1884
78-79

Fabriek van Leyenbrinck, Amsterdam,
Een ooggetuige, Port van Cleve.

79

Drukkerij, Amsterdam, Van Es, Heerding,
Philips.

79

Diamantslijperij, Amsterdam, Van Es,
Heerding, Philips.

79

Installatiebedrijf Croon & Co.,
Amsterdam, Van Es, Heerding, Philips.

79

Stoomcartonfabriek Kuipers & Co.,
Leeuwarden, Wisse, Jansma, energie
Friesland.
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79

Machinefabriek Hk. Jonker, Amsterdam,
?, Van Hooff, machinefabrieken. 92-93
uitbreiding, Mijnssen, voorgeschiedenis
Mijnssen.

80

Werkplaats Smit, Kinderdijk, Smit, Knap,
mens en bedrijf.

80

Ketelmakerij Diepeveen, Lels & Smit,
Kinderdijk, Smit, Hoek, Smit-Slikkerveer.

80

Machinefabriek Bakker, Ridderkerk, Smit,
Hoek, Smit-Slikkerveer.

80

Suikerfabriek, Breda, ?, Martijn Bakker.

81

Machinefabriek Feijenoord, Rotterdam,
?, Van Hooff, machinefabrieken.

81

Machinefabriek Wilton, Rotterdam, ?,
Van Hooff, machinefabrieken. 89:
uitbreiding? Van Rietschoten & Houwens,
Van Rietschoten & Houwens, 100 jaar
techniek (Rotterdam 1960).

82

Stoommeelfabriek J. Reynlaan (De
Weichsel), Amsterdam, NEM, Heerding,
Philips. 95? uitbreiding, Mijnssen,
voorgeschiedenis Mijnssen.

82

Suikerraffinaderij Wester, Amsterdam,
NEM, Heerding, Philips.

82-85

Suikerraffinaderij Spakler & Tetterode,
Amsterdam, NEM, Delftsche Studenten
Almanak 1886.

82-85

Spinnerij/weverij C.W. Schönebaum,
Groningen, NEM, Delftsche Studenten
Almanak 1886, 235.

82-85

Drukkerij Nijgh & Zoon, Rotterdam, NEM,
Delftsche Studenten Almanak 1886, 235.
95 uitbreiding?, ?, Van den Noort, licht
GEB.

82-85

Brouwerij De Pesters-Kooy & Co.,
Amsterdam, NEM, Delftsche Studenten
Almanak 1886, 235.
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82-85

Drukkerij C.A. Spin & Zoon, Amsterdam,
NEM, Delftsche Studenten Almanak 1886,
235.

82-85

Chocoladefabriek C.J. van Houten &
Zoon, Weesp, NEM, Delftsche Studenten
Almanak 1886, 235. 89-92 uitbreiding!
Mijnssen, Voorgeschiedenis Mijnssen.
95 uitbreiding! De Ingenieur, 1895, 392.

1884 tot 1890
82-89

Stoom-rijstpelmolen Wessanen & laan,
Wormerveer, Mijnssen,
Voorgeschiedenis Mijnssen.

82-89

Stoom-oliefabriek Wessanen & Laan,
Wormerveer, Mijnssen,
Voorgeschiedenis Mijnssen.

82-89

Stoom-meelfabriek Wessanen & Laan,
Wormerveer, Mijnssen,
Voorgeschiedenis Mijnssen.

82-89

Stoom-rijstpelmolen Bloemendaal &
Laan, Wormerveer, Mijnssen,
Voorgeschiedenis Mijnssen.

82-89

Stoom-olieslagerij Bloemendaal & Laan,
Wormerveer, Mijnssen,
Voorgeschiedenis Mijnssen.

82-89

Stoom-bierbrouwerij De Gekroonde Valk,
Amsterdam, Mijnssen, Voorgeschiedenis
Mijnssen.

82-89

Stoom-olieslagerij J. Prins, Wormerveer,
Mijnssen, Voorgeschiedenis Mijnssen.

82-89

Stoom-olieslagerij Crok & Laan, Koog
aan de Zaan, Mijnssen,
Voorgeschiedenis Mijnssen.

82-89

Stoom-rijstpelmolen K. Blans, Zaandam,
Mijnssen, Voorgeschiedenis Mijnssen.

82-89

Stoom-rijstpelmolen C. Kampjuis,
Zaandam, Mijnssen, Voorgeschiedenis
Mijnssen.

82-89

Stoom-chocoladefabriek H. de Jong,
Wormerveer, Mijnssen,
Voorgeschiedenis Mijnssen.
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82-89

Bierbrouwerij (Beiersch) De Amstel,
Amsterdam, Mijnssen, Voorgeschiedenis
Mijnssen.

82-89

Maatschappij voor Chemische industrie,
Amsterdam, Mijnssen, Voorgeschiedenis
Mijnssen.

82-89

Fabriek van Stoom- en andere
Werktuigen, Konink, Amsterdam,
Mijnssen, Voorgeschiedenis Mijnssen.

84

Scheepswerf, Kinderdijk, Smit, Hoek,
Smit-Slikkerveer.

84

Scheepswerf en machineffabriek De
Schelde, Vlissingen, (Smit 1889! 1884?),
Van Hooff, machinefabrieken.

87

Magarinefabriek Bloemendaal,
Rotterdam, ?, Van den Noort, licht GEB.

88

Scheepswerf't Kromhout, Amsterdam, ?,
Van Hooff, mamachinefabrieken.

88

Machinefabriek J.H. van Cappellen, ?,
Van Hooff, machinefabrieken.

88

Stoomsmederij Kloos & Zonen,
Kinderdijk, ?, Van Hooff,
machinefabrieken.

88

Scheepswerf en machinefabriek, Botje,
Ensing en Co., Groningen?, Van Hooff,
machinefabrieken.

88

Machinefabriek en ijzergieterij Gebr.
Stork & Co., Hengelo, ?, Van Hooff,
machinefabrieken.

88

Machinefabriek Gebr. Ledeboer, Borne,
?, Van Hooff, machinefabrieken.

89

Machinefabriek Smulders, Utrecht, Smit,
Hoek, Smit-Slikkerveer.

89

Weverij Willink en Paschen Winterswijk,
Smit, Hoek, Smit-Slikkerveer.

89

Houtzagerij Van Hessen & Co.,
Zaandam, Smit, Hoek, Smit-Slikkerveer.

89

Fabriekwerkplaats Kloos & Zonen,
Kinderdijk, Smit, Hoek, Smit-Slikkerveer.

89

Boterfabrieken van J. van Renswoud,
Kralingen, Smit, Hoek, Smit-Slikkerveer.

89

Broodfabriek Derksen, Den Haag, Smit,
Hoek, Smit-Slikkerveer.

89

Gemeentelijk Droogdok, Rotterdam,
Smit, Hoek, Smit-Slikkerveer.
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89

Stoombleekerij, Nijverdal, Groeneveld,
De Ingenieur, 1889, 157.

89

Kaarsenfabriek, Amsterdam, Groeneveld,
De Ingenieur, 1889, 157.

89

Stoommeelfabriek Kakebeeke,
Middelburg, Groeneveld, De Ingenieur,
1889, 157.

89

Instrumentmakerij Bekking, Rotterdam,
?, Van den Noort, licht GEB.

89

Smederij Herckenrath & Van Raden,
Rotterdam, Van den Noort, licht GEB.

1890 tot 1896
89-92

Stoom-olieslagerij Nourij & van der
Lande, Cleve, Mijnssen,
Voorgeschiedenis Mijnssen. 94
uitbreiding, Mijnssen, Voorgeschiedenis
Mijnssen.

89-92

Stoom-meel- en broodfabriek De
Korenschoof, Utrecht, Mijnssen,
Voorgeschiedenis Mijnssen.

89-92

Bierbrouwerij Koninklijk/Ned.(Beiersch),
Amsterdam, Mijnssen, voorgeschiedenis
Mijnssen.

89-92

Bierbrouwerij Heineken, Amsterdam,
Mijnssen, Voorgeschiedenis Mijnssen.

89-92

Bontweverij Insulinde, Hengelo,
Mijnssen, Voorgeschiedenis Mijnssen.

89-92

Magarine-boterfabriek S. van den Bergh,
Rotterdam, Mijnssen, Voorgeschiedenis
Mijnssen.

89-92

Meelfabriek Nourij & Van der Lande,
Deventer, Mijnssen, Voorgeschiedenis
Mijnssen.

89-92

Papierfabriek Van Gelder Zonen,
Wormerveer, Mijnssen,
Voorgeschiedenis Mijnssen.

89-92

Stoom-spinnerij, Werverij en Ververij,
Enschede, Mijnssen, Voorgeschiedenis
Mijnssen.

89-92

Stoom-weverij H. ten Cate Hzn & Co.,
Almelo, Mijnssen, Voorgeschiedenis
Mijnssen.
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89-92

Gloeilampenfabriek Philips & Co.,
Eindhoven, Mijnssen, Voorgeschiedenis
Mijnssen.

90

Chocolade- en suikerfabriek Karstel &
Co., Rotterdam, ?, Van den Noort, licht
GEB.

90

Houtbewerking J. Helmer, Rotterdam, ?,
Van den Noort, licht GEB.

90

Smederij Van Dooren & Köhler,
Rotterdam, ?, Van den Noort, licht GEB.

90

Maatschappij Electrische verlichting en
centrale verwarming, Rotterdam, ?, Van
den Noort, licht GEB.

91

(Rotterdamse) Stoom-, Rijstpel- en
Meelmolen, Rotterdam, ?, Van den
Noort, licht GEB.

91

Stoomwerktuigen brandspuitenfabriek
Bikkers & Z., Rotterdam, ?, Van den
Noort, licht GEB.

91

Tabaksfabriek Dobbelman, Rotterdam,
?, Van den Noort, licht GEB.

92

Maatschappij voor Tijdaanwijzing J.H.A.
Cogarn, Rotterdam, ?, Van den Noort,
licht GEB.

92

Electra Vierordt & Co., Rotterdam, ?, Van
den Noort, licht GEB.

92

Electrotechniker Van Rietschoten en
Houwens, Rotterdam, ?, Van den Noort,
licht GEB.

92-93

(Twentsche) Stoombleekerij, Goor,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

92-93

Gloeilampenfabriek Rogier, Smagghe &
Co., Breda, Mijnssen, voorgeschiedenis
Mijnssen.

92-93

(Goudsche) Machinale Garenspinnerij,
Gouda, Mijnssen, voorgeschiedenis
Mijnssen.

92-93

Stoomhoutzagerij Vermaes, Delft,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

92-93

Stoomweverij Gebr. Driessen, Aalten,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

92-93

Fabriek v/d Griendtsveen Moslitter Co
Ltd, Helenaveen, Mijnssen,
voorgeschiedenis Mijnssen.
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92-93

Draadnagelfabriek P. van Thiel & Zonen,
Beek en Donk, Mijnssen,
voorgeschiedenis Mijnssen.

93

(Koninklijke Nederlandsche Rijtuigfabriek
J.J. Beynes, Haarlem, Groeneveld, De
Ingenieur, 1894, 96.

93

Smederij Bingham & Co., Rotterdam, ?,
Van den Noort, licht GEB.

93

Spekslagerij Van Berkel, Rotterdam, ?,
Van den Noort, licht GEB.
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93

Electrotechnicus Wijmalen & Hausman,
Rotterdam, ?, Van den Noort, licht GEB.

94

Boterfabriek Hageman & Co., Rotterdam,
?, Van den Noort, licht GEB.

94

Bakkerij Rossmölder, Rotterdam, ?, Van
den Noort, licht GEB.

94

Bierbrouwerij Heineken, Rotterdam, ?,
Van den Noort, licht GEB.

94

Machinefabriek Delfshavan, Rotterdam,
?, Van den Noort, licht GEB.

94

Elektrotech. Groeneveld v.d. Poll & Co.,
Rotterdam, ?, Van den Noort, licht GEB.

94

Smederij Van Heijst, Den Haag, ?,
Nooren en Janssen, Stroom als luxe.

94

Coöperatieve Bakkerij de Volharding,
Den Haag, ?, Nooren en Janssen,
Stroom als luxe.

94

Graanmalerij Kruiswijk, Den Haag, ?,
Nooren en Janssen, Stroom als luxe.

94

Fabriek Ter Weeme & Zonen, Neede,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

94

Suikerfabriek Holland Houtrijk & Polanen,
?, Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

95

Vernis- en metaaldrukkerij, Krommenie,
Geveke, De Ingenieur, 1895, 392.

95

Werkplaats Ned. Scheepbouw
Maatschappij, ?, Geveke, De Ingenieur,
1895, 392.

95

Vruchtendrogerij Henkes & Co.,
Rotterdam, ?, Van den Noort, licht GEB.

95

Metaalbewerker R.S. Stokvis & Zn.,
Rotterdam, ?, Van den Noort, licht GEB.

95

Vijf fabriekjes, Den Haag, ?, Nooren en
Janssen, Stoom als luxe.

95

Enkele industriële ondernemingen,
Utrecht, ?, Boomen en Hesselmans,
ontstaan elektriciteitsvoorziening.

95

Stoomkistenmakerij E.T.J.W. Krepel,
Klarenbeek, Mijnssen, Voorgeschiedenis
Mijnssen.
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95

Stoomdiamantslijperij Gebr. Vigeveno,
Amsterdam, Mijnssen, Voorgeschiedenis
Mijnssen.

95

Mij. tot Bereiding Koolteerproducten,
Krimpen a/d IJssel, Mijnssen,
Voorgeschiedenis Mijnssen.

95?

Stoomdiamantslijperij Gebr. Boas,
Amsterdam, Mijnssen, Voorgeschiedenis
Mijnssen.

95?

Stoomhoutzagerij, Kuiperij etc. Arn. J.
V/den Bergh, Rotterdam, Mijnssen,
Voorgeschiedenis Mijnssen.

95?

Graanfabriek Wessanen & Laan,
Wormerveer, Mijnssen,
Voorgeschiedenis Mijnssen.

95?

Papierfabriek Van Gelder Zonen, Velsen,
Mijnssen, Voorgeschiedenis Mijnssen.

95?

Tricotfabriek G.J. Willink, Winterswijk,
Mijnssen, Voorgeschiedenis Mijnssen.

95?

Diamantslijperij Van Abbe, Amsterdam,
Mijnssen, Voorgeschiedenis Mijnssen.

Handel of Nijverheid
1878 tot 1884
78

Firma A. van Emden, Amsterdam, ?, Een
ooggetuige, Port van Cleve.

1884 tot 1890
82-89

Kantoren Wessanen & Laan,
Wormerveer, Mijnssen, voorgeschiedenis
Mijnssen.

82-89

Kantoren Bloemendaal & Laan,
Wormerveer, Mijnssen, voorgeschiedenis
Mijnssen.

82-89

Kantoren A. Boissevain & Co.,
Amsterdam, Mijnssen, voorgeschiedenis
Mijnssen.

89

Hageman & Co, Rotterdam, Smit, Hoek,
Smit-Slikkerveer.
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89

Van Capelle, Bornes, Smit, Hoek,
Smit-Slikkerveer.

1890 tot 1896
90

W.C. Broeksmit, Rotterdam, ?, Van den
Noort, licht GEB.

92

Beddenmagazijn Gogarn,
Westnieuwland, ?, De Ingenieur, 1892,
128.

93

Ned. Amerikaanse Stoomvaart
Maatschappij, Rotterdam, ?, Van den
Noort, licht GEB.

93

Pakhuizen NV Blauwhoedenveem,
Rotterdam, ?, Van den Noort, licht GEB.

94

Machinehandel F & W Bouwman,
Rotterdam, ?, Van den Noort, licht GEB.

94

Machinehandel Gebr. Hausman,
Rotterdam, ?, Van den Noort, licht GEB.

94

Kantoor Stoomvaart Maatsch. Zeeland,
Vlissingen, ?, De Ingenieur, 1895.

95

Levensverzekeringmaarschappij, Utrecht,
Mijnssen, Boomen en Hesselmans,
ontstaan elektriciteitsvoorziening.

95?

NV Vriesseveem Etablissementen,
Amsterdam, Mijnssen, voorgeschiedenis
Mijnssen.

95?

Javasche Bosch Exploitatiemaatsch.,
Amsterdam, Mijnssen, voorgeschiedenis
Mijnssen.

95?

Maatsch. Arend, Amsterdam, Mijnssen,
voorgeschiedenis Mijnssen.

95?

H.F. Jansen & Zonen, Amsterdam,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

95?

Mij. tot Exploitatie van Bad-en Zweminr.,
Amsterdam, Mijnssen, voorgeschiedenis
Mijnssen.

95?

Tabakhandel G. Harkema, Amsterdam,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

Spoorwegen
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1878 tot 1884
79

Hollandsche IJzeren
Spoorweg-Maatschappij, Amsterdam,
Van Es, Heerding, Philips.

82

Station Amsterdam, Wisse, ?, ?

83

Werkplaatsen Hollandsche IJzeren
Spoorweg-Maatschappij Haarlem, Wisse,
De Ingenieur, 1890, 4 januari.

83

Station Venlo, Smit, Barnet Lyon,
maatschappij staatsspoorwegen.

1884 tot 1890
82-89

Hollandsche IJzeren
Spoorweg-Maatschappij, Amsterdam,
Mijnssen, voogeschiedenis Mijnssen.

89

Centraal Station Amsterdam, Smit, Hoek,
Smit-Slikkerveer.

89

Station Roosendaal, ?, Barnet Lyon,
maatschappij staatspoorwegen.

89

Kantoor Maatschappij
Staatsspoorwegen, Utrecht, ?, De
Ingenieur, 1891, 55.

1890 tot 1896
90

Stationterrein Fijenoord, Rotterdam, ?,
De Ingenieur, 1890, 485.

91

Centraal Station Rotterdam, ?, Van den
Noort, licht GEB.

92

Station Utrecht, ?, Barnet Lyon,
maatschappij staatsspoonvegen.

92

Spoorwegovergang Utrecht, ?,
Locomotief, 1891-1892, 196.

92

Centraal Station Den Haag, ?,
Locomotief, 1891-1892, 213.

92

Station Gouda, ?, Locomotief,
1891-1892, 125.

93

Station Rietlanden, Amsterdam, ?, De
Ingenieur, 1894.
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93

Station Oostenburggracht, Amsterdam,
?, De Ingenieur, 1894.

93

Emplacement station Maastricht, ?,
Locomotief, 1892-1893, 78.

93

Terrein Nieuwe Vaart, Amsterdam, Smit,
Hoek, Smit-Slikkerveer.
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93

Goederenstation Blerik, eigen beheer,
Barnet Lyon, maatschappij
staatspoorwegen.

94

Havenstation Vlissingen, Mijnssen,
voorgeschiedenis Mijnssen.

94

Station Nijmegen, ?, De Ingenieur, 1895.

95

Station Holland Spoor, Den Haag, ?,
Locomotief 1894-1895.

Telegraaf
80

Hoofdkantoor Amsterdam, Wisse,
Heerding, Philips.

80

Kantoor Den Haag, Wisse,
Telegraafarchief 1852-1893, ARA Den
Haag 2.16.04.

Gevangenissen
85

Arnhem, Smit, Hoek, Smit-Slikkerveer
en Archief Ministerie van Justitie, ARA
Den Haag 2.09.35, doss.143.

86

Breda, Smit, Hoek, Smit-Slikkerveer en
Archief Ministerie van Justitie, ARA Den
Haag 2.09.35.

86

Scheveningen, Smit, Hoek,
Smit-Slikkerveer en Archief Ministerie
van Justitie, ARA Den Haag 2.09.35.

Tentoonstellingen/tijdelijk
1878 tot 1884
78

Bouwproject Kop Handelskade,
Amsterdam, Croon, Eeuw van Croon.

79

Restaurant Die Port van Cleve,
Amsterdam, Jaspar (België), Werkman,
kras=100.

80

Landbouwtentoonstelling Veendam,?
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80

Landbouwtentoonstelling Bergen op
Zoom,?

83

Koloniale en Uitvoertentoonstelling
Amsterdam,?

83

Landbouwtentoonstelling Wageningen,
Smit, Hoek, Smit-Slikkerveer.

1884 tot 1890
82-85

Uitspanningsoord Tolhuis, Amsterdam,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

82-85

Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

82-86

Feestverlichting Van Houten, Weesp,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

85

IJsclub Willemspark, Amsterdam,
Mijnssen,voorgeschiedenis Mijnssen.

86

Feestverlichting Mei, Breda, Mijnssen,
voorgeschiedenis Mijnssen.

86

Feestgebouw, Rotterdam, NMEM,
Deltsche Studenten Almanak 1887, 224.

87

Amsterdam, Mijnssen, voorgeschiedenis
Mijnssen.

87

IJsclub PC Hoofstraat, Amsterdam,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

88

IJsclub PC Hoofstraat, Amsterdam,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

88

Elektische firma Stroink, Zwolle, Stroink,
De Ingenieur, 1889, 264

89

IJsclub PC Hoofstraat, Amsterdam,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

1890 tot 1896
90

IJsclub PC Hoofstraat, Amsterdam,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

91

IJsclub PC Hoofstraat, Amsterdam,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

92

Verlichting graafwerkzaamheden
Noordzeekanaal, Croon, 100 jaar Croon.
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92

IJsclub PC Hoofstraat, Amsterdam,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

92

Feestverlichting Liefdadigheidsfeest,
Breda, Mijnssen, voorgeschiedenis
Mijnssen.

92

Landbouwtentoonstelling, Breda,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

95

Wereldtentoonstelling Amsterdam,
Geveke, De Ingenieur, 1895, 493.

Schepen
1878 tot 1884
82

Merwede I, Smit, Hoek, Smit-Slikkerveer.

83

Veerboot Dordtrecht-Rotterdam, Smit,
Hoek, Smit-Silkkerveer.

1884 tot 1890
82-89

H. Ms. Matador Koninklijke Marine,
Hellevoetsluis, Mijnssen,
voorgeschiedenis Mijnssen.

82-89

H. Ms. Habang Koninklijke Marine,
Hellevoetsluis, Mijnssen,
voorgeschiedenis Mijnssen.

86

De Buffel, NMEM, Deltsche Studenten
Almanak 1887, 224.

86

De Schorpioen, NMEM, Deltsche
Studenten Almanak 1887, 224.

86

De Wesp, NMEM, Deltsche Studenten
Almanak 1887, 224.

86

De Bulhond, NMEM, Deltsche Studenten
Almanak 1887, 224.

86

De Friesland (veerboot
Enkhuizen-Stavoren), NMEM, Deltsche
Studenten Almanak 1887, 224.

87

s.s. Amsterdam (HAL), Rietschoten &
Houwens, 100 jaar techniek.

87

Marinepantserschip Holland, Rietschoten
& Houwens, 100 jaar techniek.
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87

Marinepantserschip Friesland,
Rietschoten & Houwens, 100 jaar
techniek.

87

Marinepantserschip Noord-Brabant,
Rietschoten & Houwens, 100 jaar
techniek.

89

s.s. Amalia, Stoomvaart Maatsch. Ned.,
Rietschoten & Houwens, 100 jaar
techniek.

1890 tot 1896
92

Sleepboot Ceres van Gebr. Goedkoop,
Croon, Eeuw van Croon.

92-93

Baggervaartuig NV Werf Conrad,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

92-93

Baggervaartuig (2e) NV Werf Conrad,
Mijnssen, voorgeschiedenis Mijnssen.

92-93

H. Ms. Torpedoboot Krakatau,
Willemsoord, Mijnssen, voorgeschiedenis
Mijnssen.

95

Zwolsche nachtboot, Geveke, De
Ingenieur, 1895, 392.

Woonhuizen
1884 tot 1890
82-89

Heerengracht 272, Amsterdam, Mijnssen,
voorgeschiedenis Mijnssen.

84

Kinderdijk, Smit, Hoek, Smit-Slikkerveer.

1890 tot 1896
89-92

Villa Prins Hendrikoord, A.A.H.
Boissevain, Lage Vuursche, Mijnssen,
voorgeschiedenis Mijnssen.

92

Woonhuis Delft, Doyer, Van Eeden, EME
zestig jaar.

93

Woonhuis A. Hartog, Rotterdam, van den
Noort, licht GEB.
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Diversen
1884 tot 1890
86

L. Coenen, Rotterdam, Van den Noort,
licht GEB.

86

Landgoed Clingendaal, NMEM, Delftsche
Studenten Almanak 1887, 224.

89

Krankzinnigen Inst. ‘Coudewater’,
Rosmalen, Groeneveld, Archief
Psychiatrisch ziekenhuis Coudewater in
Rosmalen.

1890 tot 1896
95

HBS, Den Haag, ?, Nooren en Janssen,
Stroom als luxe.

95

Schutsluis IJmuiden , ?, Stroink,
ontwikkeling elektrische verlichting.

95

Ziekenhuis Den Haag, Siemens &
Halske, Electra 1896, 10.

Bijlage 1 bij hoofdstuk 10: Kaarsenproduktie in Nederland
De schatting van de smeerkaarsenproduktie is berekend op basis van gemiddeld
1,5 arbeider per bedrijf en 2.200 kg kaarsen per jaar/per arbeider. De
stearinekaarsenproduktie is geschat op basis van personeels- en produktiecijfers
van de ‘Koninklijke Fabriek van Waskaarsen’, de ‘Koninklijke Stearine-Kaarsenfabriek
Gouda’ en de stearinekaarsenfabriek ‘Apollo’. (Zie ook deel IV van ‘De geschiedenis
van de techniek’)

Geschatte kaarsenproduktie in Nederland (x 1000 kg)
jaar
1812

smeerkaarsen
1.100

stearinekaarsen
-

totaal
1.100

1851

880

220

1.100

1859

530

870

1.400

1878

100

11.000

11.100
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Bijlage 2 bij hoofdstuk 10: Binnenhuisverlichting op het negentiende
eeuwse platteland
Een onderscheid is gemaakt tussen het aantal soorten verlichtingsbronnen (items
genoemd) en het aantal voorwerpen ter verlichting dienende, die in de
boedelbeschrijvingen voorkwamen. Kwamen in een boedelbeschrijving bijvoorbeeld
twee kandelaars, één olielamp en één petroleumlamp voor, dan zijn dit drie items
en vier voorwerpen.
Een classificatie naar vier consumptiegroepen is gemaakt, waardoor eventuele
verschillen in de mate van binnenhuisverlichting tussen het gegoede- en minder
gegoede deel van de plattelandsbevolking aan het licht kan komen. (De sociale
gelaagdheid - arbeiders, boeren, burgers en middenstanders - die Schuurman
daarenboven hanteert is hier, om het overzicht te bewaren, weggelaten).
verlichtingsitems (aantal verschillende soorten
verlichtingsbronnen)

Zaanstreek

Oost-Brabant

Oost-Groningen

1830

'60

'90

1830

'60

'90

1830

(1)

2

2

1

1,6

1,6

1,4

2

(2)

3

3,7

2

2

2

2,5

1,5

(3)

5

4

2

5

3

3

3,5

(4)

5

6

4

2

'60

'90

1

2

3

verlichtingsvoorwerpen (aantal voorwerpen ter verlichting
dienende)

Zaanstreek

Oost-Brabant

Oost-Groningen

1830

'60

'90

1830

'60

'90

1830

(1)

3,3

3,3

2,3

3,4

4

2,5

3

(2)

6

6,7

4

4

4,5

4

2,5

(3)

13

9

6

13

8

9

9,5

(4)

14

12

11

6

(1)
=
(2)
=
(3)
=

'60

'90

1,3

5,5

9

arbeiders, boeren en middenstanders met een consumptiegoederenbezit van
minder dan ƒ 500,boeren, middestanders en burgerij met een consumptiegoederenbezit tussen
ƒ 500,- en ƒ 1.000,boeren en burgerij met een consumptiegoederenbezit tussen ƒ 1.000,- en ƒ
2.000,-
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(4) burgerij met een consumptiegoederenbezit tussen ƒ 2.000,- en ƒ 4.000,=

Huishoudens die bij Schuurman tot twee consumptiegroepen werden gerekend, zijn
hier bij de laagste consumptiegroep waartoe ze behoren, geteld. Boeren met een
consumptiegoederenbezit tussen ƒ 500,- en ƒ 2.000,- zijn bijvoorbeeld gerekend tot
groep 2)
Bron: A.J. Schuurman, Materiële cultuur en levensstijl (z.p. 1989). Bovenstaande
tabellen zijn samengesteld op basis van de cijfers die Schuurman geeft op blzz.
131, 133, 148-149, 160-161, 180-181, 185-186, 191, 198-199, 206-207.
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Lijst van afkortingen
AEG

Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft

AKM

Amsterdamsche Kanaalmaatschappij

APGC

Amsterdamse Pijp-Gaz Compagnie

ARA

Algemeen Rijksarchief

EKS

Enschedesche Katoenspinnerij

GA

Gemeentearchief

GEB

Gemeente-Energiebedrijf

GEBM

Groninger Electrische
Blokverlichting-Maatschappij

GEC

General Electric Company

HGF

Hollandsche Gasfabriek

ICGA

Imperial Continental Gas Association

KIVI

Koninklijk Instituut van Ingenieurs

KW

kilowatt

KWH

kilowattuur

LKM

Leidsche Katoenmaatschappij

NGC

Nederlandsche Gaz Compagnie

NHM

Nederlandsche Handel-Maatschappij

NK

Normaalkaars

NKS

Nederlandsche Katoenspinnerij

NEM

N.V.

NMEM

N.V.

NRG

Nieuwe Rotterdamsche Gazfabriek

RAG

Rijksarchief in de provincie Gelderland

TCS

Twentsch Centraal-Station

VDEN

Vereeniging van Directeuren van
Electriciteitsbedrijven in Nederland

Nederlandsche
Electriciteit-Maatschappij
Nederlandsche Maatschappij voor
Electriciteit en Metallurgie
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Lijst van tabellen en grafieken
Tabellen
Tabel 2.1: Aantal spinners in spinlokalen in Twente 1800-1831
Tabel 2.2: Mechanische katoenspinnerijen in Nederland 1815-1820
Tabel 2.3: Exploitatielasten, opbrengsten en winst van een stoomspinnerij met
een produktie van circa 600.000 kilo garen per jaar, omstreeks 1855 (exclusief
de grondstof ruwe katoen), in guldens
Tabel 2.4: Spillen in de Nederlandse stoomkatoenspinnerijen, 1861-1891
Tabel 2.5: Produktiviteit per spil (kg/jaar)
Tabel 2.6: Aantal arbeiders in de spinnerijen in Twente
Tabel 3.1: Hand- en stoomweefgetouwen in Twente 1860-1890
Tabel 4.1: Aantal katoendrukkerijen, rouleaudrukmachines en perrotincs
omstreeks 1840 in een aantal Europese landen
Tabel 4.2: Aantal katoendrukkerijen en rouleaudrukmachines omstreeks 1900
in een aantal Europese landen
Tabel 4.3: Voorbeeld van een kostencalculatie van het drukken van een partij
bruine batikdoeken met de hand en met de rouleau, uitgevoerd bij De Heyder
in 1868
Tabel 4.4: Kostenvergelijkingen van de gehele bewerking (incl. materiaalkosten)
bij handdruk, perrotinedruk en rouleaudruk bij De Heyder 1866-1888; kosten
in guldens per stuk van 24 yards
Tabel 6.1: Lantaarns, vullers en aanstekers te Rotterdam (1677-1793)
Tabel 7.1: De Nederlandse gasindustrie, 1823-1850
Tabel 7.2: Aantal oprichtingen van gemeentelijke en particuliere gasbedrijven
tussen 1851 en 1880
Tabel 7.3: Het begin van de straatverlichting met gaslicht in Nederland
Tabel 7.4: Toename gasverbruik in Amsterdam 1898-1910
Tabel 8.1: Getraceerde elektrische installaties in Nederland tot 1896
Tabel 8.2: Elektriciteitscentrales in Nederland 1883-1895
Tabel 8.3: Inrichting van de centrales 1883-1895
Tabel 8.4: Aanlegkosten van enkele elektrische centrales (inclusief het net)
1883-1895
Tabel 8.5: Aantal aansluitingen en verkoop van enkele elektrische centrales
1883-1895
Tabel 8.6: Tarieven, verlies en winst van enkele elektrische centrales 1883-1895
Tabel 8.7: Getraceerde blokstations in Nederland 1880-1895
Tabel 8.8: Inrichting van de blokstations en hun afzet 1880-1895
Tabel 8.9: Elektrisch licht in Nederland in 1895
Tabel 10.1: De oprichting van gemeentelijke gasfabrieken en
elektriciteitscentrales
Tabel 10.2: De kosten in verbruik van lichtbronnen in diverse testen 1823-1863
(index: waskaars = 100)
Tabel 10.3: Verhouding in verbruikskosten van diverse lampen bij gelijke
lichtsterkte (index: Argandlamp = 100)
Tabel 10.4: Gasleveranties aan particulieren door de APGC
Tabel 10.5: Gasprijzen voor particuliere verbruikers per kubieke meter (in
centen)
Tabel 10.6: Warmtehoeveelheden door verschillende lichtbronnen geleverd bij
een lichtsterkte van 100 NK per uur
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Tabel 10.7: Geschatte lichtconsumptie te Parijs per jaar en per inwoner (‘en
bougies décimales-heure’)
Tabel 14.1: Werknemers in de baksteenindustrie in 1866
2

Tabel 15.1: Toegestane belasting van gietijzer en hout in kg/cm

Grafieken
Grafiek 6.1: Prijs van raapolie per Nederlandsch Vat in tienjaarlijkse
gemiddelden
Grafiek 7.1: Winstontwikkeling van de Bredase gasfabriek tot 1890
Grafiek 10.1: Invoer van aard- en steenolie in Nederland, 1863-1890 (x 1000
kg.)
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Noten en geraadpleegde archieven bij hoofdstuk 7

Archieven
Algemeen Rijksarchief ('s-Gravenhage)
- Archief Binnenlandse Zaken, afd. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
1815-1848.
Gemeentearchief Haarlem
- Archief gasfabriek.
Gemeentearchief Alkmaar
- Verzamelinventaris III. Stadsarchief 1816-1919.
Bibliotheek en Archief VEG-Gasinstituut NV, Apeldoorn.
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Noten en geraadpleegde archieven bij hoofdstuk 8

Archieven
Archief Centrale Directie Posterijen, Telegrafie en Telefonie.
ARA Den Haag 2.16.04. Het Telegraafarchief 1852-1893.
Inv.no.148-158.
Archief Landré & Glinderman NV, Diemen.
Archief Ministerie van Justitie ARA Den Haag 2.09.35. Archiefgebouwen,
doss.143 (Arnhem).
Archief Psychiatrisch ziekenhuis Coudewater in Rosmalen.
Gemeentearchief Nieuw Lekkerland, Correspondentie.
Gemeentearchief Nijmegen. Stukken betreffende de aanleg van
electrischeverlichting, no.45. Notulen Commissie van bijstand voor de
Gasfabriek en Waterleiding 1885 en Handelingen gemeenteraad 1885.
Jaarverslag Gasfabriek en Waterleiding 1888.
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Noten en geraadpleegde archieven bij hoofdstuk 9

Archieven
Familiearchief Alewijnse, Ubbergen
Rijksarchief Middelburg
Gemeentearchief Eindhoven
Gemeentearchief Middelburg
Gemeentearchief Nijmegen
Gemeentearchief Rotterdam
Gemeentearchief Venlo
Philips Company Archives
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Bekker, (bagger & aann.mij) 239
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Bèlidor, B.F. de, (waterbouwkundige) 233
Bell, Th., (uitvinder) 46
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Berg, L.A. van de, (steenfabrikant) 266
Berghe, Baron van den, (fabrikant) 64
Berkel, K. van, (natuurwetenschapper) 139
Berlage, (architect) 293
Bernouilli, (architect) 205
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Bessemer, H., (uitvinder) 292
Beurs, (Rotterdam) 223
Bierhorst, Th.F., (vloerenfabrikant) 210
Bierman, A., (textielfabrikant) 33
Bikker, (uitvinder) 97
Bilderdijk, (dichter) 103
Blake, W., (dichter) 13
Blanken, A., (landmeter) 236
Blanken, J., (inspecteur-generaal) 199, 213, 243, 246, 275
Bleekrode, Drs. S.A., (hoogleraar) 284
Blijdenstein & Co., (textielfabriek) 288
Bock, O., (steenovenontwerper) 263
Boden, E., (koffiehandelaar) 164
Bolland, (opzichter) 298
Booijs, A. de, (cementhandelaar) 213
Borel, L., (steenfabrikant) 265
Bornsche Electriciteits-Maatschappij N.V. 147, 150
Bos, P.A., (bagger & aann.mij) 237, 239, 245, 249
Bos, R.W.J.M., (bedrijfseconoom) 20
Bosboom, (auteur) 199
Bosch, van den, (gouverneur generaal) 19, 64
Boskalis Westminster, (bagger & aann.mij) 240
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Bosscha, J., (hoogleraar) 140
Bouchaute, van, (natuurkundige) 103
Boudewijnse Gebrs., (handelsonderneming) 166
Boudewijnse, J., (electr.install.bedrijf) 166, 167, 169-171
Boudewijnse, Ph., (tabakshandelaar) 166
Boulet, (dakpannenfabrikant) 214
Boulton & Co., M., (fabr.v.verlicht.install.) 100, 101, 274
Boulton & Watt, (machinefabriek)104, 105
Bouquié, J.B.P., (ondernemer) 47
Bourdrez, J.J.L., (ingenieur) 211
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Bouterse, (bagger & aann.mij) 240
Bouvy, (glashandelaar) 218
Bouwkundige Bijdragen 193, 202, 213, 219, 220, 224, 280, 284, 287, 290
Bouwkundig Weekblad 211, 220, 227, 292
Bouwman, M.J., (stadshistoricus) 94
Bouwmeester, K. den, (aannemer) 199
Boyle, (machinefabriek) 219
Braacx, Th., (bouwkundig leraar) 208
Braat, (bouwmaterialenhandel) 214, 231
Brade, W.C., (auteur) 204
Bramah, J., (uitvinder) 225
Brassey & Co., Th., (constructiebedrijf) 291
Bray, S. de, (architect) 199
Bruin, H. de, (schildersbedrijf) 297
Bruinsma, (filantroop) 64
Brush Electric Light Company 163, 170, 171
Bruyn, C. de, (raffinadeur) 118, 129
Bruyn Prince, J.F. de, (textielfabriek) 32
Bryan, J., (gasingenieur) 123
Bunsen, R.W., (chemicus) 105, 131
Burn, C., (ingenieur) 246
Burt, J., (opzichter) 244, 249
Butterley Company, (constr.bedrijf) 291
Buttler & Pitts, (constr.bedrijf) 291
Buys, J., (verfspecialist) 277
Cail & Co., J.F., (constructiebedrijf) 291
Caland, A., (waterstaatsingenieur) 242, 249
Caland, P., (waterstaatsingenieur) 236, 238, 239
California, The, (schouwburg) 187
Campen, J. van, (architect) 199
Canter Cremers, G.G.G., (comm.bij Begemann) 296
Cate, D.en J., ten, 55
Cate Hzn & Co., H. ten, (textielbedrijf) 55
Cavendisch, (natuuronderzoeker) 100
Cazius, U.W.T., (cementfabrikant) 213
Centraal Station, (Amsterdam) 210, 223, 226, 273, 292
Cerlijn & de Haan, (aannemersbedrijf) 208, 228
Chamberlain, H., (vormpersfabrikant). 258
Chapman, S.D., (econoom) 16
Charleroi à Marcinelle, S.A.(teerverwerkingsbedrijf) 131
Claassen, P.C., (creosoteerhandel) 219
Claus, P.H., (textielfabrikant) 40
Clayton, (fabr.van persen) 256
Clayton, J., (natuurkundige) 103
Clegg, S., (fabrikant) 104, 105, 115, 125
Cockerill, (machinefabriek) 32, 111, 276, 284, 291
Cole, (econoom) 14, 16
Colette, J.M., (inspecteur) 145
Comblanchien, (architect) 216
Compagnie Continentale Edison 138, 143, 148
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Compagnie D'éclairage au Gaz des Pays Bas Goldsmid et Comp. 123
Compagnie Générale d'Eclairage Electrique 138, 142
Congreve, Sir W., (generaal majoor) 115, 116
Conrad, F.W., (directeur) 203, 235, 236, 247, 281, 285
Concertgebouw, (Amsterdam) 221
Coolsingel ziekenhuis, (Rotterdam) 197, 224, 227-230
Coomans, (hoteleigenaar)142, 156, 158
Corman, J., (uitvinder steenpers) 256
Corps Ingenieurs des Ponts et Chausées 236
Cort, H., (ijzergieterij) 275
Coster & CO., L., (textielfabriek) 30, 31
Coudewater, (gesticht v.krankzinnigen) 146, 147
Coulomb, (architect) 205
Crafts, N.C.R., (econoom) 14
Cremer & Comp., (steenfabriek) 219
Cremers & Co., (fabrikant van steenpersen) 256
Croker, (ingenieur) 246
Crompton, S., (uitvinder) 24
Croon, B.H., 140
Croon & Co., (electr.install.bedrijf) 140, 144
Cruijff & Schouten, (aannemersbedrijf) 208
Cruquius, (gemaal) 242, 243
Crystal Palace 242, 284, 285, 287
Cubbit, Th., (bouwondernemer) 210
Culman, K., (docent) 204
Cuypers, E., (architect) 294
Cuypers, J.Th.J., (architect) 300
Cuypers, P.J.H., (architect) 206, 222, 223, 292, 294
Cycloop-IJzerwerk, (gieterij) 285, 287
Dalhuizen, H., (machinefabriek) 260
Damman & Cassard, (asfaltfabriek) 210
Darby, A., (ijzersmelter) 273, 274
Davy, H., (uitvinder) 136, 163
Dean, A., (ingenieur) 242, 243
Deane, Ph., (econoom) 14, 16, 22
Delftsche Poort, (station Rotterdam) 292
Delprat, F.A.T., (docent) 139, 140, 143, 160
Delprat, J.L., (onderzoeker) 205
Deutsch, (colorist) 78
Deutsche Edison Gesellschaft, (gloeil.fabr.) 163
Diepenbrock & Reigers, (gieterij) 278, 287
Dieu, E., (textielfabrikant) 182
Diggelen, R. van, (constructeur) 282, 283
Dikema & Chabot, (staalhandel) 297
Dirks, J., (techn.supervisor) 247
Disraeli, (premier) 13
Dixon & Co., C.J., (textielfabriek) 33, 36, 38, 39, 281
Dobson, E., 252
Doelen Hotel, (Amsterdam) 225
Doesburgh, Dr. Th. van, (directeur N.R.G.) 119
Dooren, P. van, (textielfabrikant) 280
Doyer, H., (elec.techn.ingenieur) 160
Driessen, Gebrs., (textielfabrikanten) 40
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Driessen, F., (directeur L.K.M.) 72
Driessen, L., (directeur v/h de Heyder) 65
Driessen, W.A., (directeur v/h v. Leeuwen & co.) 65
Driessen & Zoon, H., (textielfabrikanten) 40, 49, 65, 69, 78
Droinet, F., (fabrikant) 114, 115, 118, 120, 123
Ducommun en Steinlen, 182
Dudok van Heel, A.E., (machinefabriek) 278, 282, 285, 291, 293
Dudok van Heel, S.A.C., (machinefabriek) 285, 287
Duyts, I. van, (huiseigenaar) 198
Easton & Amos, (pompenfabriek) 243
Eckhardt, W., (ovenbouwer) 266
Ecole des Ponts et Chaussees 103
Edelman, C.H., (auteur) 92, 94, 177
Eden-Theater, (Brussel) 187
Edison Electric Light Company 163
Edison & Swan, (elec.firma) 166, 170
Edison, Th.A., (uitvinder) 91, 136-138, 145, 148, 160, 163-166, 170, 171, 184,
188
Edoux, L., (uitvinder hydr.lift) 225
Effecten-en Goederenbeurs 293
Eiffeltoren, (Parijs) 273
Eijck, H. van, (textielfabrikant) 47
Eijk, J.A. van, (auteur) 180
Eijmer, L.J., (civiel ingenieur) 292
Ekker, E., (fabrikant) 47
‘Electra’ Maatschappij voor Electrische Stations, N.V. 147, 152, 154-156, 167
The Electrician 149
Electricitäts-Gesellschaft Gelnhausen M.B.H. 165, 166
Electricitäts-Gesellschaft Hamburg 231
Electriciteits-Maatschappij ‘Phaëton’, N.V. 168
Electriciteits-Maatschappij Systeem de ‘Khotinsky’, N.V. 147, 148, 150, 164-165,
168, 169, 171
Electrische Verlichting Kinderdijk, N.V. 147, 149
Electrotechnisch Bureau C. Alewijnse & Co. 168
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Elias, (uitvinder) 139
Elst & Matthes van der, (amoniumzout fabr.) 131
Elven Tétar, van, (spoorwegbouwer) 285
Emden, A. van, (elec.firma) 183
Emy, (kolonel) 202
Engberts & Co., J.J., (textielfabrikant) 36
Engers, F., (bouwmaterialen handel) 220
Enschedesche Katocnspinnerij (EKS) 32-34, 38-40
Enthoven & Co., L.J., (mach.fabrikant) 126, 128, 281-283, 287, 288, 289, 291,
292, 296, 298
Etablissement Fijenoord, (Rotterdam) 278, 292
Everts & van der Weyden, (schroevenfabr.) 297
Eyndhoven, A.J. van, (technoloog) 140
Faraday, (uitvinder) 136
Farnie, D.A. 14, 16
Feijenoord, (scheepswerfRotterdam) 229, 244
Felderhoff, J.H., (textielfabrikant) 33
Felten & Guilleaume, (bekabelingsbedrijf) 142
Fentener van Vlissingen, P., (koopman/fabr.) 65, 66, 71, 78
Ferranti, de, (uitvinder) 160
Figée, H., (machinefabr.) 290
Figée-Conrad, (fabr.v.baggermat.) 245, 246
Financial News 131
Fischer, E.J., (bedrijfseconoom) 20
Flinn 14
Fonds voor de Nationale Nijverheid 36
Fortike, (textielbedrijf) 49
Fourcroy 100
Fox & Co., (machinefabriek) 242
Fox, L., (onderzoeker) 166
Frederik, (prins), 284
Freeman, S.T., (ingenieur) 244, 247, 249
Fremery, Dr.M., (chemicus) 166
Froger, W.A., (uitv./ingenieur) 205, 246, 247
Galton, D., (proffessor) 186
Gamma Holding, (textielfabrikanten) 81
Ganz & Co., (electro-techn.install.bedrijf) 152
Garcke, E., (directeur brush elec.light co.) 170
Het Gas 182
Gas Light and Coke Company, The, 105
Gelderman, Stork & Eekhout, (textielfabrikanten) 36-38
Gendt, A.L. van, (architect) 228, 230, 292
General Electric Company (GEC) 166
Genootschap Architectura et Amicitia 221
George III, (koning), 100, 105, 115
Gibbs, J., (ingenieur) 242, 243
Giedion, S., (auteur) 217
Glorez, A., (ontwerper) 60
Godefroy, A.N., (architect) 202, 204, 211, 220, 223, 280, 284
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Goethe, 92
Goffin & Co., (steengroeven expl.) 217
Goldberg, J., 29
Goldsmid, E.E., (mach.fabr.) 118, 123
Gompertz, E., (cement depothouder) 219
Goor, W.C., (ingenieur) 292, 299, 300
Goossens, Pope & Co., E., (gloeilampen fabr.) 169, 171
Gordon, D., (uitv.gasfles) 114
Gosschalk, I., (architect) 201, 204, 208, 222, 226
Goudriaan, (ingenieur) 246, 248
Gouin & Co., E., (constructie bedrijf) 291
Gourquechon, (fabr.v.bitumineuze stoffen) 210
Grafton, (uitvinder) 126
Gramme, (uitvinder) 137, 144, 182
Grand Hotel Krasnapolsky, (Amsterdam) 186
Grange, H. La., (koffiehandelaar) 164
Grauss, G.H., (gemeente bouwmeester) 283
Greatshead, (medewerker L.P.G. comp.) 113, 114
Grem, J., (journalist) 289
Grieb, G.W., (ontwerper olielamp) 97
Griffiths, R.T., (auteur) 15, 19, 20
Groeneveld van der Poll & Co., (elec-techn.bureau) 146
Groninger Electrische Blokverlichting Maatschappij (GEBM) 157
Grothe en van Maanen, (koolteerfabriek) 131
Gugel, E., (hoogleraar) 200, 204, 216
Haaften, van, (bagger en aann.mij) 245
Haan, A.J. de, (aannemer) 207
Haan, J. de, (architect) 216, 222
Haarlemsche Katoen Maatschappij 77, 81
Hallo, F.J., (gasfabrikant) 120, 121, 123
Hals, F., (schilder) 63
Hamilton, Windsor Iron Works 291
Hanchett, (medew.v. LPGC) 112, 114
Haniël & Huyssen, J., (constructiebedrijf) 291
Hargreaves, (uitvinder) 22
Harkort, J.H., (constructiebedrijf) 291
Hart, A. van der, (stadsarchitect) 199, 202, 204, 213, 214, 227
Hartog Couvreur, (ondernemer) 46
Harvey & Co., (machinefabriek) 242
Hasselo, J.& P., (steenfabr.) 263, 264
Hattum & Blankevoort, (baggeraann.mij) 234
Hattum, J.C. van, (aann.baggerwerken) 237, 239, 249
Hattum, M.C. van, (aann.baggerwerken) 239
Hawkshaw, Sir J., (adviseur) 247, 248
Hayder, (colorist) 78
Heard, W., (octrooih.verv.b.oliegas) 114
Heek, G.J. van, (textielfabrikant) 36, 39, 54
Heemstede Obelt, Th. van, (techn.install.) 210, 225
Heerding, A., (hoogleraar) 147, 160
Heilmann, (gieterij) 182
Heineken, (bierbrouwer) 226
Heinemann, B. 252
Helder Pzn, J., (steenfabrikant) 256
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‘Helios’ A.G. für electrisches Licht und Telegraphenbau 152, 157, 161
Hemmen, L. van, (waterb. ingenieur) 243
Hendrik, (prins) 144
Hendriks, H.R., (aannemer) 297
Hendrix, J.N., (aannemer) 206
Henket, (hoogleraar) 241
Heukelom & Co., van, (steenfabrikant) 261
Heukelom G.W. van, (civiel ingenieur) 294
Heukelom, H.C. van, (ovenbouwer) 264
Heukelum, N.D. en H. van, (steenfabrikanten) 256
Heus, W.H. de, (gasfabrikant) 118, 123
Heuvel, J. van den, (steenfabriek) 266
Heyden, J. van der, (schilder/uitv.) 96-98
Heyder & Co. de, (textielbedrijf) 31, 32, 44, 49, 52, 64-66, 68-71, 77, 78
Hillen & Co., V.A., (machinefabriek) 296
Hitchcock, J.P., (architect) 226
Hobsbawn, E.J., (historicus) 14
Hochstenbach, P., (monteur) 297, 298
Hoffman, F., (ing/uitv.ringoven) 264, 265
Hofkens & Co. E.H. en L., (textielfabrikanten) 27, 30-34, 36, 37, 40, 46, 48, 49
Hofschouwburg, (München) 186
Hofstede Crull, R.W.H., (electr.-techn.ing.) 150, 157, 160, 161
Hogendorp, van, (staatsman) 29
Höhere Textielschule(Krefeld) 55
Hollandsche Gasfabriek (HGF) 180
Hollandsche Gaz Compagnie 118
Hollandsche IJzeren Spoorw.-Maatsch.(HIJSM) 145, 203, 281, 293
Hollands Instituut van Wetenschappen 213
Holtzman, Ph., (directeur Cycloop Ijzerwerk) 285, 287
Hoogduitsche Schouwburg(Amsterdam) 102, 113, 179
Hoorn, H.J. van, (ingenieur) 297, 298
Hoorn Szn, J. van, (techn.inst.bedrijf) 225
Horst, Tieleman, van der, (uitgever) 233
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Hotel du Passage (Amsterdam) 225
Houven van Oordt, H.C. van der, (steenfabrikanten) 262
Houwelingen & Co., H. van, (steenfabriek) 265
Hudig, J., (grondeigenaar) 116
Hummel, (machinefabriek) 70
Hutton, D., (ingenieur) 245, 247, 248
Huyssen, J.F., (loonspinner) 29

Illustrated London News 242
Imperial Continental Gas Association (ICGA) 107, 113-120, 123, 174, 180
De Ingenieur 135, 160
Inrichting van Onderwijs voor Koophandel en Nijverheid 284
Internationale Guano en Superfosfaatwerken 131
Itz, G.N., (architect) 282
Jablochkoff, (uitvinder) 137, 138, 144, 165, 175, 182, 188
Jacques, (colorist) 81
Jäger, J.G., (notaris) 247
Jamin, (uitvinder) 145
Jannes Gebrs., (textielfabriek) 29
Jannink, (textielfabriek) 36
Jaspar, (uitvinder) 144
Jonge, J.A. de, (auteur) 19
Jordaan, D., (textielfabrikant) 55
Joubert, Ph.L. de, (Thesaurier) 100
Journal de Paris 100
Kalis, (aann.baggerwerken) 237
Kalis Hzn., L., (aannemer) 249
Kappeyne van de Copello, j., (staatsman) 129
Kate, Berends ten, (steenfabriek) 261
Kay, (uitvinder) 22
Keizer, G.J., (steenfabrikant) 264
Kelvin, Lord, (onderzoeker) 170
Kerkhoff, F.L.M., (civil bouwk.ing.) 300
Kerkwijk, J.J. van, (ingenieur) 140, 141, 160
Kesting, (textielfabrikant) 71, 72
Keverberg de Kessel, Baron de, (gouverneur) 107
Khotinsky, A. de, (uitvinder) 148, 149, 156, 164-166, 168, 169, 171
Kind, (uitvinder grondboormach.) 245
Kirkcaldy Testing Works 221
Kirwan, (onderzoeker) 100
Kistenmaker en Zoon, Wed. Th., (zetbaas) 50
Klei 262
Kloes, J.A. van der, (professor) 211, 221, 260
Kloos, F., (smid) 294
Kloos & Zn., (constructiebedrijf) 291, 294
Kok van Ameijden van Duijm, (arch.en ing.bureau) 210
Koning, B., (predikant) 103, 107-109, 111, 117, 126, 130, 188
Koning & Bienfait, (proefstation) 221
Koninklijke Academie (Delft) 206, 233, 242
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Koninklijke Genie en Artillerieschool (Delft) 206
Koninklijke Militaire Akademie (Breda) 140, 204, 206, 214, 216, 233
Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij 128, 278, 279, 282, 287, 289, 290
Koninklijke Stoomboot Maatschappij ‘Fijenoord’ 203
Koninklijk Instituut van Ingenieurs 139, 140, 158, 202, 211, 221, 243
Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schone
Kunsten 107, 109, 199
Koninklijk Proefstation van Bouwmaterialen 221
Kooiman, (machinist) 142
Koopman, L., (aannemer publ.werken) 282
Koper & Zwaan, (aannemers) 208
Koppeschaar, (lakenfabrikant) 112
Kralingse Katoenmaatschappij 71, 72
Krasnapolsky, (café) 142, 143, 145, 156
Krauss, H.C., (comm.n.v. Begemann) 296
Krecke, F.W., (onderzoeker) 94, 98
Kremersmaten, (textielfabriek) 54
Kros, S., (sluis-en molenbouwer) 236
Kruseman & van der Wall Bake, (ijzergieterij) 287, 291
Kuile, E. ter, (textielfabriek) 55
Kuiper, G.H., (aannemer) 208, 226
Kuipers & Co., J.G., (cartonfabriek) 144
Kuyl, M. van der, (machinebedrijf) 128
Kuyper, de Erven C., (textielbedrijf) 37
Labrouste, H., (architect/ing.) 280
Lamingse, (uitvinder) 126
Landes, S., (historicus) 14, 15
Landmann, (directeur I.C.G.A.) 116
Landstädliches Theater, (Graz) 187
Lane-Fox, (uitvinder) 138
Lange, A.B., (wijndistillateur) 101, 101
Lanschot, F. van, (bankier) 46
Larochette, (architect) 217
Lavino, (textielfabriek) 47
Lavoisier, A.L., (uitvinder) 98, 100
Lebon, Ph., (uitvinder) 104, 105, 108
Lee & Son, H., (aannemers) 244, 245, 247, 249
Leeghwater(gemaal) 242, 243
Leemans, (waterbk.ing.) 239
Leembrugge, Guepin & Muysken, (bankiers) 36
Leesmuseum, (Amsterdam) 213
Leeuwen & Co. van, (handelsfirma) 65, 77, 78
Lefèvre, (machinebouwer) 60
Leidsche Katoenmaatschappij (LKM), N.V. de, 69-73, 81
Leliman, J.H., (architect) 201, 287, 288, 300
Lenoir, J., (uitvinder) 133
Lesseps, F. de, (ingenieur) 236, 239, 247
Licht, A., (stadsarchitect) 264
Liender, van, (ontwerper olielamp) 97
Lijbrink, (fabr.v.houtbewerking) 183
Limburg Gebrs., van, (aannemers) 119
Lipkens, A., (regeringsadviseur) 117, 118, 242, 243
Lissa, van, (verslaggever) 182
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Lodyguine, (natuurkundige) 165
Loman, B., (architect) 282
Loman Jzn., J., (compagnon v. Warin) 113
London Portable Gas Compagny 114
Loo, F. van de, (baksteenfabriek) 222
Lookeren Campagne, van, (ovenfabriek) 268
Louvre, (Parijs) 188
Luc, de, (uitvinder) 100
Lüders, (takelfabrikant) 219
Luyken, J. en C., (etsenmakers) 264
Lynden(gemaal) 242, 243
Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid 37, 103, 117, 118, 120, 138-140,
176, 202, 219-222, 258
Maatschappij tot Bereiding van Koolteerprodukten 131
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 200, 202, 204, 210, 211, 221,
280, 283, 284, 287, 298, 300
Maatschappij tot Exploitatie van Staats-Spoorwegen 146, 294, 296, 297
Maatschappij van Weldadigheid 51
Maatschappij voor den Werkenden Stand 208
Machinery Market 132
Macquer, P.J., (chemicus) 100, 101
Made & Co., van der, (constructiebedrijf) 291
Maere, C. de, (textielfabrikant) 44, 47, 48
Malsen, F.H., (bouwondernemer) 210, 215, 222
Man, (octrooihouder flashing proces) 170
Mannesmann, (uitvinder) 132
Mansvelt, W.M.F., (geschiedschrijver) 19
Marijt, A., (werktuigkundige) 138
Maritz & Co., E.B.L., (machinefabriek/ijzergieterij) 278, 281
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Martin, (metaalwarenfabriek) 229
Mather & Platt, (electro-techn.bedrijf) 149
Mathers, (mach.fabr.) 37
Matthijssen, J., (textielfabrikant) 71
Maxim, H.S., (uitvinder) 138, 165
Mc Cormick & Son, (aannemer)247
Meerten, L.A. van, (lid onderz.comm.mij.v.nijverh.) 118
Metzelaar, J.F., (architect/ing.) 141, 142, 146, 211
Meurs, C.T. van, (galvaniseerfabr.) 229
Mijnssen & Co., H.J.G., (electro.techn.inst.bedrijf) 138, 141, 142, 143, 160
Minckelers,J.P., (hoogleraar) 103, 125
Moises, E., (huiseigenaar op vlooienbrug) 198
Mokyr, J., (auteur) 15, 19, 20
Molewater, J.B., (ziekenhuisdirecteur) 227, 230
Moll, (uitvinder) 139
Moll, G., (hoogleraar) 277
Möller & Pfeifer, (droogtunnelfabrikant) 268
Monatschrift für Exakie Forschung auf dem Gebiete der Sanitäts Polizei 224
Monchy, R.A., de, (textielfabr.) 36, 41
Monier, J., (tuinman) 214, 219, 231, 300
Montgolfier, E. en J., (papierfabrikanten) 100, 103
Moritz Geiss, (zinkfabriek) 214
Morley, (architect) 216
Morrison, (uitvinder stoomhei) 226
Mosselman, D., (zakenman) 214
Mulder, G.J., (hoogleraar) 76
Muller, (textielhandelaar) 37, 39
Murdoch, W., (uitvinder) 104, 133
Nanninga, (steenfabrikant) 266
Napoleon, (keizer) 14, 28, 43
Napoleon, L., (koning) 199, 207, 213, 235, 236
Nasmyth, (uitvinder stoomhamer) 26
National Light and Heat Company 105
Natrus, L. van, (uitgever) 233
Navier, (architect) 205, 220
Neder-Betuwsche Beetwortel Suikerfabriek 288
Nederburg, (rechter) 278
Nederburgh, Nering Bögel en Co., (mach.fabr.) 36, 126, 278, 280, 282, 289,
298
Nederhorst, H.J., (aannemer) 236
Nederlandsche Aannemersbond (NAB) 206-208
Nederlandsche Bank 205
Nederlandsche Cementsteenfabriek 218
Nederlandsche Electriciteits Maatschappij (NEM), N.V. 138, 141-143, 145-148,
152, 155, 156, 161
Nederlandsche Gaz Compagnie (NGC) 113, 114
Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) 19, 20, 30-32, 34, 36, 43, 44, 46-50,
52, 62-67, 72, 74, 76, 77, 83-86, 117
Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij 93, 102, 105
Nederlandsche Katoenspinnerij, (NKS), N.V. 36, 40, 41
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Nederlandsche Koolteerstokerij, N.V. 131
Nederlandsche Maatschappij voor Electriciteit en
Metallurgie (NMEM), N.V. 142, 147, 150, 161
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij 117
Nederlandsche Vereniging van Steenfabrikanten 222
Nederlandsche Vereniging voor Electrotechniek 160
Nederlands-Israëlietisch Ziekenhuis (Amsterdam) 223
Nelson, (zeeheld) 13
Netscher, J.Th., (administrateur) 118, 128
Newcomen, (uitvinder vuurmach.) 243
Nicholson, (oliegas expert) 101
Nievervaart gebrs., (patentoliefabriek) 178
Nieuw-Engeland, (textielfabriek) 54
Nieuwe Rotterdamsche Gazfabriek (NRG), de, 119, 180
Het Nieuws van de Dag 176
Nolet, A.J., (mach.fabr./ijzergieterij) 126, 128
Non Plus Ultra, (textielfabriek) 64
Noorderhagen, (textielfabriek) 54
Noort, J. van den, (onderzoeker) 121, 130
Oberkampf, (textielfabriek) 57
Oldenzaalsche Weverij Maatschappij 55
Ommen van Guylick, van, (onderaann.baggerwerken) 231
Onze Bouwmaterialen 211
De Opmerker 206, 208, 210, 211, 225, 287
Oranje-Nassau Kazerne 199
Ordish, R.M. (ingenieur) 292
Orpheum, (Wenen) 187
Otis, E., (liftenfabrikant) 224
Otto, N.A., (technicus) 133
Outshoorn, C., (architect) 199, 203-205, 208, 214, 223, 285, 287, 288
Oven, van, (cand.v.steenkoolgasfabr.) 123
Owen, R., (textielfabrikant) 13
Ozinga, (aann.bedr.v.baggerwerken) 240
Paauw, van der, (architect) 179
Paleis voor Volksvlijt 193, 203, 205, 223, 227, 273, 278, 284, 287, 288
Palmers Shipbuilding & Iron Comp. 291
Panorama Gebouw, (Amsterdam) 200, 209
Parker, (lampenfabrikant) 101
Parkschouwburg, (Amsterdam) 142
Paxton, (bouwingenieur) 287
Payens, (directeur gem.gasfabr. Nijmegen) 150
Peel, (textielfabrikant) 57
Perkin, W., (uitvinder kleurstoffen) 67
Perkins, (uitv.syst.h.d.verw.) 224
Perlee(Buitendijk), (smid) 261
Perrot, (uitvinder) 25, 60
Pettenkofer, M. von, (publicist) 224
Philips & Co., (gloeilampenfabriek) 169-171
Philips & Lee, (textielfabriek) 104
Phoenix, de, (textielfabriek) 32, 49, 64
Piccaluga, A., (werktuigb.kundige) 141, 142
Pixii, (uitvinder dynamo) 136
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Poelman, (textielfabriek) 32, 44
Poelman fils & Fervaeke, (textielbedrijf) 49, 64, 117
Poll & Co., van der, (electro-techn.install.bureau) 143
Polonceau, (fabr.van spanten) 202, 211, 279
Polytechnische School(Delft) 140, 160, 201, 204, 221, 242, 243
Pope, F.R., (ingenieur) 169
Pot, A., (scheepsb.ingenieur) 142
Pot, J. van der, (bouwmaterialenhandel) 211
Potgieter, (dichter) 199
Pouyer-Quertier, (textielfabriek) 182
Prévinaire, J.B.T. en M.P.T., (textielfabrikanten) 33, 44, 49, 52, 57, 63-65, 71,
74-81, 117
Priestley, J., (uitvinder) 98, 100
Prins, (aann.baggerwerken) 237, 245
Prins van Oranje, de, (metaalfabr./gieterij) 128, 243, 279, 285, 289, 291, 298
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 182
Quinquet, (apotheker) 100, 101
Raket, A., (kaarsenmaker) 176
Ratering-Arntz, (steenfabriek) 259
Rechteren, Freule van, (eigenaresse calicotweverij) 47
Reesse, J.J., (chem./techn.) 170
Rembrandt, (schilder) 63
Remmers, H., (uitvinder steenpers) 256
Rennie, J., (ingenieur) 243, 244
Repelaer van Driel, (comm.generaal) 107
Reuleaux, (architect) 205
Rhijn, A.C. van, (ambtenaar) 141
Rhijn, B., (aannemer) 207
Rietschel & Henneberg, (techn.inst.bureau) 225
Rijksmuseum, (Amsterdam) 210, 213
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Rijkswaterstaat 206, 233, 236-238, 242, 244, 249, 281
Ringtheater, (Wenen) 187
Roberts, R., (uitvinder) 24, 49
Robertson, C.J., (ingenieur) 166, 167, 171
Roelandt & Co., L., (oliegasfabrikant) 113, 114, 116, 117
Roelfsema, W.J., 177, 179
Roentgen, G.M., 117, 118, 206, 276-278
Roessingh, (textielfabriek) 73
Rooseboom, W., 126
Roothaan & Alewijnse, (elec.bedrijf) 168-171
Rose, W.N., (architect) 202, 211, 223, 224, 227-230, 281, 282, 283, 288, 300
Rostow, (econ.historicus) 14
Rothwell, (werkt.kundige) 51
Rotterdamsche Katoendrukkerij 71
Rotterdamsche Stoom-Rijst-Pel-en Meelmolen 288
Rotterdamse Bank 149
Rotterdamse Electriciteits-Maatschappij 166, 168
Rover van Doorn, de, (steenfabriek) 264
Royal Institute of British Architects 202
Rozenkranz-Beckenbach, G.W., (textielfabriek) 29
Rubens, (schilder) 63
Salomonson, G. en H., (textiel toelev.bedrijf) 31, 36, 43, 47, 50, 51, 55, 288
Salomonson, M., (linnenkoopman) 50
Santen & Tilleman, (ijzerhandel) 284
Sarphati, S., (arts) 284
Saussure, H.B. de, (nat/scheik.leraar) 100
Savonnières, (architect) 216
Savoy Theatre, (Londen) 187
Sawyer, (octrooih.flashing process) 170
Schaap, J.W., (architect) 203
De Schelde, (scheepswerf) 292
Schilling, N.H., (directeur gasfabriek) 128
Schilvelbusch, W., (uitvinder) 92, 98, 101, 173
Schinkel, K.F., (architect) 229
Schlickeysen, C., (machine fabriek) 255, 256
Schöffer & Co., 149
Schöffer, L.W., (pres.comm.elec.mij Khotinsky) 163, 165, 166
Schols, (hoogleraar) 241
Scholten & Co., Gebrs., (textielfabrikanten) 32
Scholten, J.E., (oprichter GEBM) 157
Scholten, W.A., (architect) 202, 225
Schophaus, G., (textielfabrikant) 29
Schouten, J.H., (agent v.fa. Droinet) 115, 123
Schram, , (aann.v.baggerwerken) 240
Schretlen & Co., D.A., (ijzerw.fa.) 119, 126, 278, 283, 287, 289, 291
Schröder, M., (uitvinder) 98
Schumpeter(econoom) 14
Schütz, (metaalw.fabriek) 214, 219, 229
Schuurman, A.J. 177, 178, 182
Schwartz, P.R. 25
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Seel, (uitvinder) 170
Semper, G., (architect) 204
Seters & Co., van, (aann.baggerwerken) 239
Sevenbergen-de Lanoy, (ijzergieterij) 126
Sharp, Roberts & Co., (machinefabriek) 31, 49
Siegener Verzinkerei Actien Gesellschaft 298
Siemens & Halske, (electro-techn.bedrijf) 141, 142, 145, 147 151, 154, 157,
161, 168, 170, 184
Siemens, Sir W., (uitvinder) 130, 137, 163
Sijmons, M., (ingenieur) 231
Sillevoldt, G. van, (textielfabrikant) 64, 71
Simons, G., (ingenieur) 242, 243
Sims, J. en K., (scheepswerf) 243
Smit & Co., W., (electro/techn.fabr.) 135, 140-142, 145, 146, 149, 150, 156,
158, 160
Smit, F., (reder) 145
Smit, J., (meestertimmerman) 199
Smit, J., (fabriek in Rotterdam) 290
Smit, J. en K., (scheepswerf) 245
Smith & Son, (gieterij) 285, 287
Smits, J.F., (textielbedrijf) 32
Smulders, A.F., (machinefabriek) 246, 291, 293
Snellen, C.F., (galvaniseerbedrijf) 229
Snijders, J.A., (hoogleraar) 135, 136, 158-161
Solvay & Co., (ammoniakfabriek) 131
Spanjaard, (textielfabriek) 150
Spatz, F.W.R., (importeur) 29
Speyk, van, 279
Sprengel, (scheikundige) 163
Springer, J.B., (architect) 228
Springer, J.L., (architect) 228, 230
Springer, W., (ass.stadsarchitect) 228
Staal & Haalmeijer, (aannemersfirma) 208
Staal, J.F., (aannemer) 206, 208
Staatsdrukkerij 113
Stadnitski, R.A., (steenfabriek) 256, 258
Stadsdrukkerij, (Amsterdam) 179
Staring, Dr. W.C.H., (hoogleraar) 284
Stedelijk Museum, (museum-suasso Amsterdam) 200, 220
Stegemann, B.J., (steenfabriek) 266
Stephenson, R., (ingenieur) 284, 289
Stieljes & Co., (agent v.liften) 225
St. Joire, (architect) 216
Stork & Co., Gebrs, (machinefabriek) 156, 293, 294
Stork, Gelderman & Eekhout, (textielfabriek) 41
Storm Buysing, (samenst.leerboek waterb.kunde) 241
Storm van 's-Gravensande, C.M., (samenst.handl.mil.b.kunde) 211, 213, 220,
229, 241
Stott, (architect) 37
Straaten, J. van, (meester timmerman) 213
Stratingh, (uitvinder) 139
Stroink, (textielfabriek) 49
Stroink, J., (electro-techn.ing) 157, 159
Strutt, W., (textielfabrikant) 274
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Summerson, J., (architect/historicus) 175
Sutorius, (textielfabriek) 65
Swan, J.W., (uitvinder) 138, 145, 146, 163, 164, 166, 169, 171, 184, 187
Swan Electric Light Compagny Ltd. 163
Taylor en Martineau, (bouwers v.oliegasinstall.) 112, 113
Technicum Mitweida, (Duitsland) 293
Technische Hochschule, (Hannover) 39, 150
Tekenacademie(Amsterdam) 113, 179, 202
Telders, (hoogleraar) 241
Terwindt en Arntz, (steenfabriek) 265, 268
Tets van Goudriaan, van, (gouverneur) 107
Théâtre du Palais Royal, (Parijs) 274
Theatrum Machinarum Universale, (plaatwerk) 233
Thénard, (scheikundige) 173
Thiel, H., van, (schroevenfabrikant) 297
Thijsbaert, (natuurkundige) 103
Thomson, Sir W., (onderzoeker) 170
Thooft, C.J., (koopman) 41
Thorbecke, (staatsman) 247, 249
Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid 139, 140, 229, 260
Tilghman, (uitvinder) 218
Tilkin-Mention, (fabriek v. baggerw.) 244
Toynbee, (historicus) 20
Treumantheater, (Wenen) 187
Treussart, (ingenieur) 220
Twentsch Centraal Station voor Electrische Stroomlevering (TCS) 150
Twentsche Industrie- en Handelsschool, (Enschede) 293
Uhlenbeck, (uitvinder steenpers) 256
United States Electric Lighting Company 163
Urban, H., (hoofdingenieur) 166
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Ure, A., (chemicus) 101
Utrechtsche Asphaltfabriek 131
Vademecum der Bouwvakken 219, 227
Vaudeville-Theater, (Keulen) 187
Veder, H., (bedr.l.bij Eekhout) 41
Veen, J. van, (waterstaats ing.) 249
Veenendaalsche Stoomweverij 40
Veggel, J.A. van, (architect) 219
Verbeek van de Sande, (reder) 119
Vereeniging van Burgelijke Ingenieurs 221
Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland 128
Vereeniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland 211
Vereeniging van Nederlandsche Steenfabrikanten 271
Vereeniging voor Volksvlijt 220, 284
Vermaes, A., (bagger en aann.mij) 239, 245
Vicat, (ingenieur) 220
Vierling, A., 234, 235
Vifquain, (hoofding.rijkswaterstaat) 278
Vignola der Ambachtslieden 199
Viollet le-Duc, (bouwmeester) 300
Vitali, C. Picard & Co., (constr.bedrijf) 291
Vitrite Works, (lampvoetenfabr.) 167, 170
Vlisco, (text./lijmbedrijf) 81
Vlissingen & Co. van, (textielfabriek) 37, 65, 66, 71, 72, 77, 78, 81
Vlissingen, Dudok van Heel, van, (machinefabriek) 278, 282, 287, 288, 291,
293
Volker, A., (bagger en aann.mij) 238, 239, 244, 245
Volker-Stevin, (aann.v.baggerwerken) 240
De Volksvlijt 163, 218
Volta, (uitvinder) 136, 163
Voortman, (textielfabriek) 49, 76
Vries, W., (technicus) 293, 294
Vries, Robbé & Co., de, (constructiebedrijf) 293, 294
Vrolik, (hoogleraar) 236
Waldorp, Ir. J.J.A., (ingenieur) 247
Walker, J., (ijzergieterij) 274
Wall Bake, H.A. van den, 287, 291
Wall Bake, J. van de, (constructiebedrijf) 291
Wall en Groeneveld, H. & J. van den, (el.-techn.inst.bedr.) 143
Walsh, Th., (leraar/opzichter) 46
Warin, J., (oliegasfabrikant) 113, 114
Warnsinck, I., (redacteur) 219
Watt, J., (uitvinder) 13, 100, 101, 104, 243
Weber, Dr.R., (hoogleraar) 166
Weijers, H.F., (steenovenbouwer) 268
Weissmann, A.W., (architect) 199, 206
Wellington(admiraal) 13
Wensen, van, (textielhandelaar) 65, 69
Wentink, J.J., (ovenbouwer) 266
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Wertheim, A.C., (bankier) 203, 284
Wester Gasfabriek 132
Weston, (uitvinder) 165, 171, 227
Wilkens, W., (raadslid) 244
Willem I, (koning) 13, 19, 36, 57, 62, 80, 83, 107, 108, 111, 113, 114, 116, 117,
118, 126, 128, 243, 275
Willem II, (koning) 118
Willem III, (koning) 144, 248
Wilson, J.W., 63
Wilson, Th., (textielfabrikant) 44, 49, 57, 62-64
Winzer(Winsor), F.A., (opr.nat.light & heat co.) 104, 105
Wispelwey, G.J., (ijzerhandel) 290
Wisse Piccaluga & Co., (electr.verl.mij) 140-142, 145, 146, 150, 151, 161, 168,
182
Wits, W.K., (schildersbedrijf) 217
Wolff & Bottenheim, (calicotweverij) 47
Wolfson, D.L., (directeur K.N.G.) 289
Wolters, (grofsmederij directeur) 282
Worcester Engineering Works 291
Woschke, E., (bedrijfsl.bij seel) 170
Wynne en Powell, (uitvinders) 170
De IJssel, (machinefabriek) 261
Zeeger Deenink & Zn, (timmerbedrijf) 208
De Zwaluw, (timmerfabriek) 215

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

352

Register van geografische namen
Aalten 40, 47, 49, 52, 65
Achter Indië 52
Afrika 13, 52, 79, 81, 239, 245
Aken 160
Akersloot 108
Alblasserwaard 119
Alkmaar 129, 131
Almelo 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 46, 49, 50, 52, 55, 63
Amerika 41, 150, 165, 180, 187, 215, 218, 224, 227, 255
Amersfoort 27, 29, 47
Amstel 107, 118, 289
Amsterdam 17, 36, 41, 43, 48, 50, 51, 55, 57, 63, 65, 94, - 96, 101, 102,
111-120, 123, 124, 126, 129, 131, 132, 141-148, 150-152, 155, 156, 158-161,
170, 173, 174, 176, 177, 180, 182, 183, 186, 193, 197, 198, 200-202, 205-207,
209, 210, 212-214, 216, 217, 219-221, 223-226, 234, 238, 240, 241, 243, 244,
246-249, 256, 261, 273, 275, 276, 278-285, 287-292, 294, 299
Annonay 100
Antwerpen 17, 31, 43, 64, 107, 116, 140, 264
Appeltern 47
Ardennen 111
Argentinië 239, 247
Arnhem 47, 121, 123, 129, 141, 142, 146, 175, 180, 193, 245, 283, 292
Assen 46, 219
Augsburg 187
Australië 220, 294
Azië 13, 14, 57, 71, 73, 74
Baanhoek 291, 294
Baarn 188
Baden 291
Barendrecht 294
Batenburg 47
Bavel 97
Bedum 266
Beilen 47
België 19, 27, 28, 30-33, 36, 43, 44, 46-50, 57, 60-63, 67, 75, 76, 83, 86, 117,
131, 144, 147, 165, 166, 168, 171, 176, 197, 198, 209, 214, 216, 217, 221,
231, 239, 260, 263, 266, 278, 284, 294, 296, 297
Belper 274
Bemmel 256, 259
Beneden-Merwede 237, 243, 291, 294
Bergen op Zoom 129
Bergeyk 46
Berlijn 70, 116, 132, 141, 142, 152, 158, 166, 170, 214, 221, 229, 233, 255,
256, 265, 280
Birmingham 101, 104, 158, 285, 291
Bocholt 33, 65
Boedapest 152
Bohemen 61, 67
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Bolsward 219, 256
Borculo 47
Bordeaux 239
Borne 41, 50, 147-150, 155, 156
Den Bosch 46, 97, 124, 129, 180, 219, 273, 292-294, 296, 297, 300
Boston 160
Boulogne 239
Boven-Rijn 268
Boxtel 176, 294
Brabant 17, 176, 177, 220, 266, 268
Braunschweig 263
Brazilië 236, 239
Breda 91, 121, 124, 129, 140-142, 146, 171, 174, 180, 202, 206, 214
Bredevoort 47
Breesaap 246, 247
Bremen 154
Brittania brug(Menai Straits) 284, 289
Brugge 43
Brunswijk 263
Brussel 43, 62, 63, 74, 111, 131, 158, 168, 184, 187, 214, 217, 296
Buenos Aires 239
Buikslotertrekvaart 243
Calais 239
Calcutta 44
Canada 255, 262
Charleroi 217
Chatham 247
Chili 247
China 236, 239
Clyde 238, 244
Coalbrookdale 273, 274
Cornwall 243
Cressbrook 273
Culebraberg 239
Culemborg 226, 296
Cyprus 96
Damiatebrug(Dordrecht) 282
Danzig 264
Daours 182
Darley Abbey 273
Darmstadt 160
Delfshaven 119
Delft 115, 120, 121, 135, 136, 138, 140, 141, 160, 161, 169, 170, 174, 176,
179, 200-202, 204, 206, 210, 214, 216, 218, 221, 229, 231, 233, 241, 284, 294
Delftsche Poort(Rotterdam) 292
Denemarken 263
Deptford 244
Derby 274
Deventer 32, 36, 37, 52, 81, 103, 121, 124, 126, 174, 176, 206, 266, 278, 279,
280, 282, 290
Dieze 294
Dinxperlo 47
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Donge 294
Doornik 43, 111, 241
Dordrecht 97, 118, 119, 129, 145, 150, 177, 212, 213, 218, 282, 283, 291
Dordtse Nieuwbrug 282, 283
Dover 247
Drente 47, 92, 94, 177
Dresden 116, 221
Duffel 264
Duitsland 14, 27, 29, 40, 51, 55, 61, 67, 70, 102, 105, 108, 115, 121, 123, 128,
131, 135, 138, 140, 142, 145, 147, 150, 152, 155, 158, 160, 161, 163, 165,
166, 168-170, 173, 197, 200, 201, 204, 208, 213, 214, 217, 222, 225, 227, 229,
236, 239-241, 245, 251, 253, 255, 260, 262, 266-268, 273, 278, 289, 291, 293,
296, 297
Dusseldorf 29
Edinburg 187
Egypte 234
Eibergen 33, 47
Eifel 199, 212
Eindhoven 29, 32, 171
Elzas 61, 67, 182
Emmeloord 47
Engeland 13-17, 19-22, 24, 25, 27-34, 36-39, 43, 44, 46-51, 57, 58, 60-67, 71,
75, 78, 81, 83-88, 91, 98, 100-105, 107-109, 111-121, 123, 125, 126, 128-131,
136, 140, 158, 160, 165-167, 169-171, 173, 175-177, 193, 200, 204, 213, 214,
218, 221, 226, 238, 239, 242-249, 252, 255, 260, 273, 275-277, 280, 281, 283,
284, 285, 287-289, 291-293, 297

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

353
Enkhuizen 131, 294
Enschede 28, 29, 31-34, 36-41, 47, 49, 52, 54, 55, 73, 280, 293
Erlecom 256
Ermelo 147
Franeker 95, 129
Frankfurt am Main 116, 160, 161
Frankrijk 21, 22, 27, 28, 30, 36, 43, 57, 60-62, 67, 98, 101-104, 108, 112, 114,
115, 147, 165-167, 173, 202, 204, 213, 216-218, 220, 238-240, 244, 245, 255,
258, 273, 280, 281
Friesland 64, 103, 177, 178, 222, 243, 254, 266
Galder 97
Geertruidenberg 294
Geisweid 298
Gelderland 50, 52, 93, 222, 243, 256, 262, 263
Geldermalsen 288
Gelnhausen 164, 165, 168
Gemert 33, 46
Gendt-Hulhuizen 256
Genève 100
Gent 28, 30, 32, 36, 43, 44, 49, 111, 113, 114, 116, 117, 126, 294
Giessendam 238
Ginneken 97
Glarus(kanton) 78
Glascow 170, 244
Godalming 175
Goes 174, 177
Goor 37, 46-49, 51, 282
Gorinchem 96, 97, 129, 174, 294
Gouda 64, 114, 236
Gouderak 266
Grave 174
's-Gravenzande 176
Graz 187
Greenwich 142
Griekenland 136
Groenlo 47
Gronau 40
Groningen 47, 118, 121, 124, 150, 156-158, 175-178, 184, 200, 203, 262, 266,
267, 282, 290
Groote Draaibrug(Rotterdam) 281
Gulik 29
Haaften 268
Den Haag 94, 96, 111, 112, 114-116, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 129,
131, 133, 141-143, 145-148, 150, 155, 156, 160, 175, 180, 182, 202, 206, 210,
215, 219, 223, 224, 256, 278, 279, 281, 282, 288, 289, 291, 292, 296, 300
Haaksbergen 41, 55, 174
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Haarlem 17, 19, 29, 30, 32, 33, 44, 46, 49, 51, 52, 63, 64, 71, 75-78, 80, 81,
117, 119, 123, 129, 140, 142, 145, 159, 175, 210, 245, 246, 280, 281, 290,
293
Haarlemmermeer 238, 242, 243
Hamburg 55, 154
Hannover 39, 116, 150, 160
Harkorten 291
Harlingen 97
Hedel 291
's-Heerenberg 47
Heerenpoortsbrug(Leiden) 290
Heerenveen 129
Heeswijk 265
Heidelberg 105
Den Helder 206, 215, 237, 275
Hellendoorn 51
Helmond 29, 46, 47, 52, 65, 71, 77, 78, 81, 243, 244, 292, 293, 296-297
Henegouwen 111
Hengelerweide 50
Hengelo 41, 47, 50, 52, 54, 150, 156, 161, 293
Heukelum 265
Heusden Hout 97
Hilversum 29, 40, 47, 52, 207
Hoek van Holland 176, 238, 246
Hollandsch Diep 291
Hollandsch Spoor(Den Haag) 292
Hollandse IJssel 243, 260, 265, 266
Hongarije 169
Honselaarsdijk 176
Hoogeveen 47
Hoorn 97
Huizen 47
Hull 63, 244
Huy 111
Ile-Dieu 182
India 24, 44, 74
Isselburg 262
Italië 142, 152, 199, 236
Japan 52, 236
Java 19, 46, 62, 65, 73, 74, 77
Jemeppe 278
Jouy 57
Kampen 47, 129, 260, 261, 263, 281, 290, 294
Karlsruhe 160
Katwijk 235, 246
Kennemerland 235
Keulen 29, 152, 157, 187, 220
Kinderdijk 142, 147-149, 155, 156, 159, 175, 245, 291, 294
Kirkcaldy 221
Kleef 256
Kleine Wijnbrug(Rotterdam) 282
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Kralingen 64, 71, 119, 243
Krefeld 55
Krimpen aan de Lek 149
Krimpen aan de IJssel 131
Jan Kuitenbrug(Rotterdam) 282
Lage Zwaluwe 294
Lancashire 13, 19, 20, 37, 39, 55, 57, 61, 83, 87
Lange Houten Brug(Dordrecht) 282
Lange IJzeren Brug(Dordrecht) 282, 283
Langeveldsloo 50
Languedoc 100
Leeuwarden 64, 121, 123, 129, 142, 144, 202, 206, 266, 279, 290
Leiden 17, 30-32, 44, 49, 52, 64, 65, 77, 78, 95, 112, 119-121, 123, 126, 128,
129, 136, 159, 175, 179, 197, 200, 203, 278, 281-283, 289-291
Leipzig 116
Lek 149, 198, 278
Leuven 103
Lier 43, 44, 49, 64
Lime Street Station (Liverpool) 292
Linge 265
Liverpool 292
Lobith 268
Londen 13, 51, 62, 91, 100, 101, 105, 109, 114-116, 132, 138, 158, 160, 165,
166, 168, 170, 185, 187, 210, 221, 243, 244, 247, 255, 256, 274, 284, 291
Lonneker 33, 288
Luik 111, 116, 160, 202, 214, 256, 275-277, 279
Luxemburg 142, 217
Maas 278, 281, 283, 284, 291
Maastricht 103, 124, 129, 174, 202, 248, 281, 282, 284, 291
Madoera 19
Mallegat 235
Manchester 13, 34, 37-39, 50-52, 104
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Mark 135, 140
Marsbrug(Leiden) 290
Medway 273
De Meeren 264
Menai Straits 284
Merwedekanaal 246
Meppel 29, 47, 102
Mexico 262
Middelburg 115, 131, 166-168, 171, 174, 282, 283
Midlands 273
Mierlo 46
Mijdrecht 243
Milaan 138
Milford 274
Moerdijk 291
Moerdijkbrug 237, 289, 291, 293
Monster 176
Montpellier 100
Muiden 233
Mülheim a/d Ruhr 142
Mulhouse 61, 67, 182
München 128, 186, 221
Munster 55
Munsterland 28
Naaldwijk 176
Naarden 47
Namen 109, 111
Nederlands-Indië 19, 31, 43, 46, 47, 52, 63-66, 68, 71, 73-79, 86, 215, 246,
258, 283, 289, 293, 294
Nederrijn 236
New York 138, 187, 224
Nieuwbrug(Dordrecht) 282, 283
Nieuwe Diep 237
Nieuwe Merwede 238, 244
Nieuwe Waterweg 198, 238, 239, 244, 245, 248
Nieuwendijk 157
Nieuw-Lekkerland 149
Nijmegen 29, 124, 128, 129, 142, 147-150, 155, 160, 168, 171, 174, 175, 237,
251, 256, 258, 264, 266
Nijverdal 37, 46, 51, 288
Nizza 187
De Noord 149
Noord-Brabant 29, 72, 97, 262, 266
Noordereiland 148
Noord-Holland 52, 107, 108, 177, 178, 278
Noordhollands Kanaal 193, 238, 244, 246, 248, 249
Noordzee 19, 242, 244, 246
Noordzeekanaal 191, 233, 238, 239, 245-247, 249
Nootdorp 243
Nordhorn 50
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Nunspeet 54
Oldebroek 54
Oldenzaal 28, 29, 37, 38, 41, 46, 50, 54
Olst 262, 263
Oost-Brabant 27, 29, 34, 44, 46, 52, 177, 293
Oostenrijk 61, 67, 131
Oosterhout 129
Oostrum 266
Oostzeehavens 197
Ootmarsum 46
Ooypolder 251
Oranjesluizen 248
Ouddorp 283
Oude Maas 294
Oudenbosch 129
Ouder-Amstel 183
Oude Rijn 198
Overijssel 48, 51, 178, 262, 263, 282
Palts de 213
Panamakanaal 236, 239, 247
Pannerdenskanaal 236
Parijs 28, 55, 57, 71, 77, 94, 100-102, 104, 105, 118, 123, 137, 138, 140-143,
148, 158, 164, 165, 188, 218, 225, 233, 280, 291
Passy 28
Pforzheim 291
La Plata 247
La Platarivier 239
Poeldijk 176
Polen 61, 67
Pont-Cysyllte(Wales) 276
Pordand 247
Portsmouth 244
Portugal 239
Praag 221
Pretoria 215
Prins Alexander Polder 243
Pruisen 65, 112, 291
Purmerend 225, 290
Regge 282
Reims 114
Rekken 47
Renesse 283
Rijen 266
Rijn 197, 256, 273
Rijnland 28, 216, 235, 236
Rijssel 30
Rio Grande do Sul 236
Roemenië 72, 240, 245
Roermond 40, 174
Roosendaal 146
Rosmalen 146
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Rotte 294
Rotterdam 34, 37-39, 41, 95, 97, 116-119, 123, 124, 126, 129, 140-143, 145,
147-150, 154-156, 160, 161, 164-166, 168, 171, 175-177, 180, 182, 193, 202,
207, 219, 223, 224, 227, 229-231, 238, 239, 243, 247, 278, 281-283, 290, 292,
294, 297
Rotterdamse Waterweg 238, 249
Ruhrgebied 198
Rusland 61, 67, 112, 165, 168, 197, 230, 245, 262, 276
Ruurlo 47
Sahellanden 235
Saksen 264
Salford 37
Salzbergen 41
San Francisco 187
Scandinavië 197, 214, 236
Scharenbeck 21
Scheepmakershaven 281, 282
Schellingwoude 238
Scheluwebrug(Rotterdam) 282
Schermbeck 29
Scheveningen 141, 142, 146
Schie 294
Schiedam 118, 121, 126, 174, 177, 282
Schiehaven(Rotterdam) 155
Schipbeek 282
Schokland 47
Schokland 61, 238
Seine 140, 238, 273
Seraing 276, 278, 291
Servaasbrug(Maastricht) 281
Severn 273
Sint Niklaas 44, 47
St. Elizabethsvloed 237
St. Petersburg 114, 165
Sliedrecht 237-240, 249
Slikkerveer 128, 141, 142, 146, 161, 175
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Smeeden 157, 158
Sneek 174
Soho 104
Southwark 221
Spaame 193, 281
Spanjaardbrug(Rotterdam) 282
Spanje 165, 239, 245
Spijk 268
Spijkenisse 294
Spree 280
Starmingley 291
Stavoren 294
Sterkrade 291
Stockholm 102, 187
Stratum 29
Stuttgart 221
Suez Kanaal 236, 244, 246, 247
Talcahuano 247
Ter Heide 176
Terneuzen 294
Thames 105
Tiel 129
Tilburg 17, 29, 114, 129, 175, 268, 280, 294
Tolbrug(Dordrecht) 282
Turnhout 264
Twente 17, 19, 20, 27-34, 36-41, 44-53, 55, 62, 64, 72, 83-86, 88, 150, 174,
200, 211, 212, 288
Ubbergen 251
Uden 46
Udenhout 268
Ulft 278, 287
Ulster 19
Ulvenhout 97
Utrecht 17, 29, 52, 76, 93, 94, 115, 118, 120-124, 129, 131, 144, 146, 147,
175, 177, 178, 180, 213, 220, 246, 254, 264-266, 277, 287, 290, 291, 293, 294,
296
Valignac 100
Vecht 198
Veenendaal 36, 38, 40, 52, 93
Velsen 247, 248
Veluwe 20, 54
Venlo 29, 146, 159, 168, 169, 171, 174, 180
Verenigde Staten 13, 14, 138, 166, 255, 268, 283
Vesuvius 212
Vianen 278
Vilvoorde 241
Vlaanderen 17, 19, 27, 28, 43, 44, 83, 88
Vlissingen 119, 146, 169, 174, 180, 214, 292, 297
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Vlooienbrug(Amsterdam) 198
Vollenhove 47
Voorburg 256
Voor-Indië 57, 58, 73
Voorns Kanaal 294
Waal 175, 236, 251, 256, 260, 268
Waalbrug(Zaltbommel) 291
Wageningen 135, 142, 221
Wales 276
Wallonië 275
Warnsveld 262
Weesperpoort(A'dam) 292
Weimar 116
Wenen 19, 132, 167, 187, 221
Werkendam 237, 238
West-Afrika 77, 79
Westervoort 243, 263, 284, 291
Westfalen 198, 298
West-Friesland 234, 235
West-Indië 52, 265
Westland 176
Westminster 105
West Vlaanderen 43
Westzaan 177
Wezel 197
Wijkermeer 244, 246, 249
Wijnhaven(Rotterdam) 148
Willemsoord 193
Willesko 266
Wilp 264
Winterswijk 30, 47
Woerden 114
Wolwevershaven(Dordrecht) 282
Worcester 291
IJ 213, 234, 243, 244, 246, 247
IJmuiden 176, 238, 245, 248
IJpolders 246
IJssel 236, 252, 260-263, 265, 266, 284, 291, 292, 294
IJsselbrug(Kampen) 281, 284
IJsselstein 264
Zaandam 177
Zaandijk 177
Zaanstreek 144, 177
Zalk 261
Zalmhaven 116, 119, 126
Zaltbommel 129, 226, 291
Zeeland 50, 52, 234, 241, 242
Zeist 176, 214, 229
Zevenbergen 135
Zierikzee 97, 121, 174
Zuid-Afrika 215, 236, 294
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Zuid-Amerika 236, 245
Zuiderzee 234, 241, 246
Zuid-Holland 177, 178, 234, 243, 254, 262, 278, 294
Zuid Limburg 156, 260
Zuidplas 243
Zuid-Willemsvaart 244, 248, 282
Zürich 204, 221
Zutphen 129, 263, 278, 292
Zwijndrecht 131
Zwitserland 41, 57, 61, 67, 75, 77, 78, 168, 204
Zwolle 37, 121, 129, 156-158, 290, 291
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Over de auteurs
E. Berkers (1965) studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen. Hierna werkte hij bij het Nederlandsch Economisch Historisch
Archief, waarvoor hij het historisch archief van het Gemeenschappelijk
Administratiekantoor inventariseerde. Ook schreef hij de brochure naar aanleiding
van het 40-jarig jubileum van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor. Sinds
september 1991 is hij verbonden aan de Stichting Historie der Techniek.
H. van Bruggen studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Zij is
sinds 1988 werkzaam bij Philips International B.V..
G. Dil (1915) studeerde werktuigbouwkunde aan de M.T.S. ‘Amsterdam’ en was
daarna in verschillende bedrijven werkzaam. Na zijn pensionering in 1980. studeerde
hij geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
A.N. Hesselmans (1956) studeerde economische- en sociale geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. Tussen 1986 en 1991 was hij verbonden aan de Werkgroep
Geschiedenis der Elektrotechniek van de Technische Universiteit Delft. Daar werkte
hij aan zijn proefschrift Clarence Feldmann (1867-1941), ingenieur en adviseur in
de electriciteitsvoorziening van Nederland. Dit proefschrift verschijnt in 1994.
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. Hij promoveerde in
1993 op het proefschrift Van beroep ‘Chemiker’. De opkomst van de industriële
chemicus en het polytechnisch onderwijs in Duitsland (1790-1850).
W.H.P.M. van Hooff (1951) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen en is sinds 1982 werkzaam aan de Technische Universiteit Eindhoven
op het vakgebied van de geschiedenis der techniek. In 1990 promoveerde hij op
het proefschrift In het rijk van de Nederlandse vulcanus. De Nederlandse
machinenijverheid 1825-1914.
G.B. Janssen (1931) volgde een militaire loopbaan die hij in 1986 afsloot als majoor
voor speciale diensten der infanterie. In zijn vrije tijd behaalde hij de aktes
Geschiedenis MO-I (1975) en MO-II (1980). Hij werd in 1980 toegelaten tot de studie
‘Nieuwe Geschiedenis vóór 1870’ aan de Katholieke Universiteit Nijmegen waar hij
in 1982 afstudeerde. In 1987 promoveerde hij aan de Katholieke Universiteit Brabant
op een proefschrift over de Nederlandse baksteenfabricage 1850-1920. Hij werkt
thans als free-lance historicus en publiceert over baksteenfabricage, onderwijs,
woningbouw, maatschappelijke gezondheidszorg, vestingbouw, krijgsgeschiedenis,
kerkgeschiedenis, archeologie, verenigingsleven en sociale en economische
onderwerpen uit de negentiende en twintigste eeuw.
W.R.F. van Leeuwen (1953) studeerde kunstgeschiedenis (specialisatie
architectuurgeschiedenis) en geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Hij is werkzaam als free-lance architectuurhistoricus en publiceert vooral op het
terrein van negentiendeeeuwse architectuur en beeldende kunst. Hij schreef onder
meer Een spoor van verbeelding. 150 Jaar monumentale kunst en decoratie aan
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Nederlandse stationsgebouwen. Momenteel (1993) inventariseert hij, met steun van
NWO, het onderzoek op het gebied van de ne-
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gentiende-eeuwse architectuurgeschiedenis.

A. den Ouden (1949) studeerde werktuigbouwkunde aan de H.T.S. te Rotterdam;
natuurkunde en meeten regeltechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven,
Hij stichtte in 1980 zijn eigen op technisch erfgoed gespecialiseerde uitgeverij ‘De
Archeologische Pers’ (Eindhoven). Daarnaast adviseert en ondersteunt hij op
free-lance basis (voornamelijk technische) musea bij het verzamelen, preserveren,
restaureren, documenteren, exposeren en interpreteren van historische apparatuur,
machines en processen. Zijn belangrijkste vakgebieden zijn machinebouw en
drijfkracht (stoom en motoren), elektrotechniek, metallurgie, procestechnologie,
historische warenkennis, staalconstructie en bouwhistorie. Over deze onderwerpen
publiceerde hij tal van boeken en brochures. In NRC Handelsblad verscheen van
zijn hand Oude Techniek, een tweejarige reeks artikelen over historische produkten
en produktie. Op dit moment werkt hij aan een gedenkboek over de Nederlandse
constructiewerkplaatsen, 1840 - heden.
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 publikaties op het terrein van
de politieke en techniekgeschiedenis.
G.P.J. 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.
S.W. Verstegen (1956) studeerde geschiedenis te Utrecht. Van 1984 tot 1987
verrichtte hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de
ontwikkelingen in de Nederlandse en Duitse dienstverlenende sector in de twintigste
eeuw. In 1989 promoveerde hij op een proefschrift over de sociale en politieke
verhoudingen op het Veluwse platteland in de periode 1650-1830. Sedert medio
1989 is hij als docent Economische en Sociale Geschiedenis verbonden aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Aldaar verrichtte hij voor het ministerie van
Economische Zaken onderzoek naar diffusie-processen van nieuwe technologie in
de textielindustrie en de transportsector. Meer in het bijzonder doceert hij aan de
Vrije Universiteit Ecologische Geschiedenis. Daarnaast is hij betrokken bij het project
‘reconstructie Natonionale Rekeningen’ dat wordt uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit
Utrecht onder leiding van J.L. van Zanden.
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Summary
Textiles

Chapter 1. Textiles and industrialisation.
In international historiography, cotton is inseparably linked with the Industrial
Revolution. In the following chapters will be on cotton, too, as a representative of
the entire sector of textiles. The Dutch cotton industry of the early 19th Century did
not show the dynamics of its foreign counterparts. However, this should not be
interpreted as a mere sign of conservatism or ignorance. The new methods of
production that had been developed in Britain, could not be used in the existing
Dutch setting.

Chapter 2. Cotton spinning.
In the Southern Netherlands (e.g., Ghent) steam powered spinning began shortly
after 1800. In the Northern Provinces spinning mills remained extremely rare. By
the time of the Belgian Secession (1830), cheap imports of foreign yarn discouraged
various attempts to mechanise spinning in the North. In the East of the country
attempts to set up steam powered mills were more successful than in the West.

Chapter 3. Weaving.
The Belgian Secession virtually meant a new start for Dutch cotton weaving. The
traditional cottage industry in the Eastern provinces was rapidly transformed during
the 1830s by the introduction of the latest type of handlooms. British experts and
skilled labour were of vital importance in this transformation. After 1850 powerlooms
began to take over. Foreign technology and expertise were easily accessible to
Dutch entrepreneurs, who were also stimulated in upscaling their production through
the use of new technologies by the quickly improving infrastructure of canals and
railways.

Chapter 4. Calico printing.
Within a few years after 1830 a number of complete cotton printing works were
brought over from Belgium to the Netherlands. The industry's rebirth was based on
exports to the East Indies (Java). The special products for this market led to the
development of additional technologies. Block printing, obsolete though it may seem,
was brought to a very high standard and produced the most expensive products
throughout the century.

Chapter 5. A different pattern.
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The Dutch development of the cotton industry differed from the British experience.
Mechanisation in spinning and weaving started some 30 years later. Especially from
the 1840s onwards, the transfer of new foreign technologies went very fast. The
size and type of markets for which the Dutch firms produced, accounted for much
of the choice of technology.

Gas, light and electricity

Chapter 6. The old light.
The Argand lamp of the 1780s was the first step towards a modernisation of interior
lighting. At first this improved oil lamp was mainly used in public buildings, like
theaters, cafés, shops, and in the homes of the rich. The common people were to
use candles and traditional oil lamps until the mid-19th Century. Already in the 17th
Century, most towns lit their streets and squares with oil lanterns. This was not just
a safety measure, but also a status symbol.

Chapter 7. Gas.
Experiments by the Rev. Bernardus Koning in 1816 showed gaslight to the Dutch
public. Technical problems, fear of unhealthy consequences, high initial costs and
government policy put up considerable barriers to a fast development until 1840.
Then, however, lower prices, improved
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purification of coal gas and a change in policy made that a increasing number of
towns turned to gaslight for the illumination of their streets. The network of gaspipes
used for those lamps could also serve the growing market of private consumers.

Chapter 8. Electricity.
The early period of electricity supply shows three types of installations: private
installations, block stations (serving only one block of houses) and central stations.
Until the First World War, electric lighting would play only a minor role.

Chapter 9. The incandescent lamp.
In 1883 the first incandescent lamps were produced in the Netherlands. Between
1887 and 1891, four more manufacturers followed, thereby laying the basis for a
new branche of electrotechnical industry.

Chapter 10. Lighting up the 19th Century.
The various sources of lighting during the 19th Century are compared. In the streets,
gaslight gradually replaced oil lantems after 1840. In areas where coal gas was too
expensive, oil lanterns or paraffin lamps (after 1860) were used. Electrical street
lighting began to appear in 1886. In interior lighting, stearine candles remained the
common source of light. Whereas the rich in urban areas gradually turned to gaslight,
the paraffin lamp lit the houses of the less wealthy and in the country; electric lighting
remained an exceptional luxury until the 20th Century.

The building trade

Chapter 11. A complex sector.
The building trade is made up of innumerable branches and sub-branches, where
innovations of very heterogeneous nature led to new products and new trade
relations.

Chapter 12. Houses and public utilities.
The building process involves various actors: principals, architects, engineers,
contractors, subcontractors and suppliers. Each of those groups was influenced in
its role by the development of new technologies. New materials, like artificial cement
and zinc, and new methods of processing glass and timber, next to mechanisation
on the building site and the development of installations revolutionised the entire
sector.
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Chapter 13. Hydraulic engineering.
In hydraulic engineering important changes were based on the establishment of a
State Department of Waterways and Public Works (Rijkswaterstaat) in 1798, and
the rise of large hydraulic engineering companies after 1860. Major changes
developed in dike building, drainage, dredging and digging, culminating in the huge
Noordzee Kanaal between Amsterdam and the North Sea.

Chapter 14. Brickmaking.
Dutch brickmaking technology developed slower than, e.g., in Germany or Britain.
The evolution of brickmaking machinery and the brickkiln show that, next to
entrepreneurial attitudes, the quality of local clay deposits was an important cause
for this phenomenon.

Chapter 15. Iron.
Due to its high price, iron remained rare as a building material. Factories being
relatively small, their construction hardly ever required the use of cast iron columns
or wrought iron beams. After 1850, international developments in the production of
wrought iron and in construction theories stimulated the construction of large railway
bridges and innumerable smaller road bridges. Especially the building of railway
stations by the end of the 19th Century shows how the scale of operations, speed,
organisation and the use of ready made iron parts differed from building projects
earlier in the century. Among architects, the use of cast iron and wrought iron remaind
a very debatable topic.
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