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Turfwinning in Groningen, ca. 1900.
Bij droge vervening werd het veen boven de grondwaterspiegel afgegraven. De afgraving
gebeurde door een ploeg arbeiders, elk met een specifieke taak.
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1
Mijnbouw
Delfstoffen in Nederland
Steenkolenwinning aan de grens
‘Vive Davy, Honneur à Davy!’
‘Moet men in kou zitten?’
Techniek en produktiviteit

Delfstoffen in Nederland
Voor veel Nederlanders in de negentiende eeuw was het evident: Nederland was
arm aan grondstoffen, in het bijzonder aan steenkolen. Weliswaar werden in
Zuid-Limburg - nabij het grensriviertje de Worm - van oudsher steenkolen gedolven,
maar de winning was een curiositeit. Frusterend was, dat Nederlanders niet
woekerden met het weinige dat zij bezaten. Waarom, zo vroeg het blad De Ingenieur
in 1889, bleef Nederland voor ‘het brood zijner nijverheid’ afhankelijk van het
buitenland, als het land zelf een ‘zeer kostbare goed ontginbare hoeveelheid
steenkool’ bezat? Terugkijkend stelden anderen vast, dat het gebrek aan steenkool
een ‘gewichtig, natuurlijk nadeel’ was geweest voor de modernisering van de
samenleving. Uiteraard kon ook in landen zonder delfstoffen een
consumptiegoederen-industrie bloeien, ‘maar de industrie in zulke landen blijft een
basis missen ... de meest karakteristieke verschijning, het kulminatie-punt van het
1
industrieel kapitalisme: het gecombineerd reuzen-bedrijf...’
De communis opinio van de laatste tijd is dat het ontbreken van delfstoffen voor
Nederland uiteindelijk geen merkbaar nadeel was. Mijnbouw was dus ook niet het
ten onrechte verwaarloosde stiefkind van de Nederlandse ondernemingslust. Enkele
buitenlandse auteurs benadrukken echter de voordelen van een overvloed aan
bodemschatten. Dit zou de basis hebben gevormd van industrieel leiderschap op
wereldniveau. Hollands Gouden Eeuw met zijn energie-intensieve trafieken was
gebaseerd op turf. Steenkolen stelden Engeland in staat nummer één te worden,
2
later opgevolgd door de Verenigde Staten. Dit thema is te complex voor een korte
samenvatting. Ik volsta met een enkele opmerking. In de consumptie van energie
waren er aanzienlijke verschillen tussen naties. In tabel 1.1 is energiegebruik
gerelateerd aan de bevolkingsomvang en aan cijfers over het binnenlands produkt,
3
cijfers die een voorlopig karakter hebben. In de Gouden Eeuw was de Republiek
een energie-intensieve economie. Engeland streefde haar rond 1700 voorbij. Echt
energieintensief was de Nederlandse economie na 1800 niet meer. Gezien de
onzekerheid van de cijfers was op dat ogenblik het verschil met de continentale
kopgroep, uitgezonderd België, niet dramatisch. De kloof met Duitsland groeide
toen dit land na 1850 industrialiseerde.
Interessant is hoe gering de verschillen waren tussen Nederland en Frankrijk,
absoluut en in ontwikkeling, want in de ogen van sommige auteurs was de Franse
weg naar de twintigste eeuw superieur aan de Engelse. De Franse industrie
produceerde een hogere toegevoegde waarde, hoewel Frankrijk niet rijkelijk was
begiftigd met delfstoffen. Grondstofarmoede was dus geen onoverkomelijke handicap;
een moderne samenleving kon ook ontstaan zonder het Engelse model te volgen.
Binnen het geheel van de Europese landen behoorden overigens Nederland en
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Frankrijk tot de landen die vroeg een bepaalde inkomensdrempel overschreden,
4
vroeg industrialiseerden en ook vroeg veel steenkolen consumeerden.
Verschillen in de energie-intensiteit van een samenleving hadden te maken met
de omvang van de industriële sector en daarbinnen met het aandeel van
bedrijfstakken die veel energie slokten. Ook andere factoren speelden een rol. In
Nederland was het aandeel van de huishoudens groot. Dat lijkt een logisch gevolg
van een minder zware industriële sector. In Engeland, een land met een bijzonder
hoog energiegebruik, was de vraag van de huishoudens ook groot, terwijl in Duitsland
deze sector minder belangrijk was. Vergeleken met huishoudens over
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de grens werden Nederlandse woningen goed verwarmd. Door het as van steenkolen
produceerden Amsterdammers per hoofd meer afval dan Berlijners, maar minder
5
dan de inwoners van Londen. Rond de eeuwwisseling, juist toen een grote
mijnindustrie in Limburg werd opgebouwd, brak de toename in de energie-intensiteit
af, een teken van een blijvend hogere produktiviteit bij het gebruik van energie. Na
1918 begonnen de uiteenlopende niveaus van landen te convergeren. Deels hing
dit samen met een toenemende efficiëntie bij het omzetten in energie en het
toenemend belang van secundaire energiebronnen, met name elektriciteit.

Tabel 1.1: Energieconsumptie (in giga Joules) per hoofd van de
bevolking en per eenheid binnenlands produkt (in lopende prijzen en
miljoen guldens) in Nederland, Duitsland, Frankrijk en België Tussen
1815 en 1913

1815

Nederland
per
per
hoofd
BBP
16,4
86,9

Duitsland
per
per
hoofd
BBP
24,4
-

Frankrijk
per
per
hoofd
BBP
14,3
120,8

België
per
hoofd
-

1850

19,8

109,6

18,5

185,2

23,3

123,1

30,9

1855

20,5

95,2

22,3

174,5

27,1

112,4

40,7

1860

22,7

99,2

24,0

160,0

28,4

107,5

44,2

1865

26,8

114,9

30,6

199,7

29,4

113,3

52,3

1870

29,8

120,0

33,4

181,8

30,6

100,4

63,2

1875

30,7

105,6

38,5

152,6

34,2

101,9

64,8

1880

34,8

124,0

43,4

195,5

36,6

113,4

69,2

1885

34,5

132,9

49,6

208,6

37,5

119,4

71,4

1890

34,9

135,9

57,6

202,3

42,3

117,2

81,1

1895

35,3

145,3

61,1

212,0

42,8

126,2

77,7

1900

39,1

143,9

73,8

216,7

50,0

123,3

90,7

1905

39,7

139,1

75,9

198,7

48,9

120,2

92,3

1910

45,4

129,2

86,0

205,2

55,0

110,9

105,4

1913

53,4

133,5

96,1

207,2

60,4

100,9

105,5

Bron: Eigen schatting op basis van uiteenlopende bronnen
Deels met een verschuiving in de aard van de technologische vooruitgang: van
fysiek kapitaal gebruikend naar onzichtbaar kapitaal gebruikend. Een volledig
6
bevredigende verklaring is er nog niet.
De bereidheid steenkolen te gebruiken was, in de woorden van de befaamde
7
historicus D. Landes, tekenend voor ‘a deeper rationality’. Steenkool betekende
een vergroting van de pre-industriële energiebasis. Aan het begin van de industriële
revolutie consumeerde een Engelse mijnwerker dagelijks een vijfde van wat een
paard at en leverde ongeveer vier keer zo veel mechanische energie via de
8
stoommachine, ook al had die een rendement van 1 procent. Zonder deze delfstof,

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

zo lijkt het, geen energie-intensieve modernisering. Maar was steenkool
gepredisponeerd uit te groeien tot dé energiebron van de moderne samenleving?
Het is de vraag of gegeven de beschikbare voorraden en de calorische waarde, turf
uiteindelijk de basis had kunnen vormen voor de industriële ontwikkeling van de
negentiende eeuw. In theorie was echter een andersoortige industriële ontwikkeling
denkbaar. Het was niet onmogelijk een stoommachine te stoken met turf. De
stoommachines van Roentgens scheepsbouw- en machinebedrijf konden zowel
steenkool als turf stoken. In zijn geval was turf een optie. De stoomketel van de
eerste Nederlandse papiermachine werd met turf verhit. Dat de machinale
papierfabriek van Van Gelder, Schouten & Co een mislukking was, had alles te
maken met de aanwezigheid van een weldra goedkoper alternatief: steenkool. Toch
9
kreeg in 1854 nog altijd een vijfde van de stoommachines zijn energie van turf. Turf
was ook tot 1860 de belangrijkste fossiele energiebron in Nederland.
De technische ontwikkeling in de mijnen, veengebieden en olievelden bepaalde
de relatieve prijzen van de energiebronnen en daarmee ook hun aantrekkelijkheid.
Prijsgegevens zijn schaars. De beschikbare cijfers lijken een eenvoudig
substitutieverhaal niet te ondersteunen. Tot in het midden van de negentiende eeuw
nam de prijs van turf toe. In die tijd waren, rekening houdend met hun
verbrandingswaarde, de kosten van turf en steenkool waarschijnlijk even hoog. Het
lijkt alsof in de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw weer een marge
ontstond tussen turf en de duurdere steenkool, maar niet voldoende om de
geleidelijke vervanging van turf tegen te houden.
Concentratie op de winning van delfstoffen doet licht vergeten, dat voor veel
consumenten de prijzen ter plekke op de veenderij of mijn niet bijzonder relevant
waren. Voor de eindgebruikers betekenden veranderingen in het vervoer van de
steenkolen vanaf de mijn meer dan veranderingen op of onder het mijnterrein zelf.
Er kwam een nieuwe infrastructuur met nieuwe vervoermiddelen. De transportkosten
daalden dramatisch. Al voor de transportrevolutie bestond een duidelijk geografisch
patroon. In Noord-Holland was de consumptie van turf belangrijker dan steenkool,
in Zuid-Holland was het andersom. De nieuwe transporttechnologie bevoordeelde
vooral activiteiten en regio's die veel steenkolen consumeerden en stimuleerde zo
10
indirect de mijnindustrie.
Van de diverse vormen van delfstoffenwinning veranderde de steenkolenmijnbouw
het meest. Een moderne steenkolenmijn zag er rond 1900 anders uit dan een nieuwe
mijn in 1800. Dat is de reden waarom in dit hoofdstuk over de winning van delfstoffen
uitsluitend de steenkolenindustrie aan de orde komt. De techniek van het aan snee
brengen van turf was technisch eenvoudig en bleef eeuwenlang
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dezelfde. De belangrijkste veranderingen kwamen tegen het eind van de eeuw. Na
1880 ontstond de produktie van turfstrooisel: handig bij het verpakken van tomaten
of als bedekking in de bloembollenvelden. Iets later verscheen in de Bijlmermeer
de eerste Nederlandse stoomveentrekker en gingen in het hoogveen
stoomlocomobielen turf winnen.
Omdat de techniek tot 1880 zo statisch was, blijft turf buiten beschouwing, ondanks
11
het belang van deze ‘echt nationale brandstof’.
De groep delfstoffen omvat meer dan steenkolen en turf. Het winnen en verwerken
van klei geschiedde op grote schaal en is in Deel III van dit overzichtswerk behandeld.
IJzeroer werd lange tijd in het oosten van Nederland gewonnen, maar de laatste
hoogoven die inheems ijzeroer verwerkte, doofde in 1890 zijn vuur. Het
ijzeroer-graversbedrijf leidde daarna een marginaal bestaan. In Zuid-Limburg dolf
men op kleine schaal mergel en vuursteen. De technische ontwikkeling was bij deze
delfstoffen even statisch als bij turf.
Het grootschalig exploiteren van zand-, steen- of grintgroeven was iets van de
twintigste eeuw. Het gebruik van kalksteen voor cement was op zijn best een vage
belofte voor de toekomst. Een zoutindustrie kwam niet voor 1918 tot stand. Niet
alleen bij zout waren initiatieven in Nederland een reactie op succesvolle exploratie
aan de andere kant van de grens, vooral in Duitsland. Dat was tevens bij het boren
naar steenkolen het geval en dat zou het later ook zijn bij het zoeken naar olie. Bij
de ontwikkeling van het Noordduitse olieveld bij Wietze waren Nederlandse firma's
betrokken en het succes van de Maatschappij tot Exploitatie van Oliebronnen in
1900 was de start van een boom aldaar. Kennis en kunde vergaard in Indië en
interesse van kapitaalbezitters maakten olie een Nederlands specialisme buiten de
landsgrenzen; exploratie, vooral boren in opdracht, was juist een Duits specialisme
12
geworden, ook binnen Nederland.

Steenkolenwinning aan de grens
Volgens een apocrief verhaal, geloofden nog na 1900 respectabele financiers niet,
dat er in Nederland ontginbare steenkolenlagen waren. De ongelovige Thomassen
moesten naar Heerlen worden gehaald om ondergronds met hun eigen hand ‘de
13
zwarte diamant’ aan te raken. De mijnstreek aan weerszijden van de grens was
een nauw verweven geheel, het Wormgebied of de mijnstreek nabij Aken. Omstreeks
1900 verschoof het zwaartepunt aan de Nederlandse zijde naar Heerlen. De
Domaniale mijn te Kerkrade lag toen exact op de grens van het Zuidlimburgse en
het Akense mijngebied. Aan het eind van de Franse tijd onderzochten vier
ondernemingen of steenkoolproduktie lonend zou
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Gezicht op de werkzaamheden in de turfveenderij te Drenthe, circa 1840. De verschillende
fases in de turfwinning zijn hier afgebeeld. Allereerst zien we linksachter de veentrekker
bezig met de turfwinning met behulp van een beugel. Nadat de natte turf over het veenland
is verspreid en behoorlijk is uitgedroogd, wordt de massa door de turftrappers met treeborden
tot vier à vijf keer toe vast aangetrapt. Daarna is het de beurt aan de turfsteker (rechts
afgebeeld) en de opzetter die de afgestoken turven optast om ze verder te laten drogen.

zijn in het departement van de Nedermaas, min of meer de huidige provincie Limburg.
Vier andere mijnondernemingen produceerden toen samen ruim 33.000 ton
steenkolen per jaar. Daarvan kwam bijna 15.000 voor rekening van de Domaniale
mijn en 13.000 voor de Neuprick. In het totaal is geen rekening gehouden met de
mijn Bleierheide. De kolen gedolven in de concessie Bleierheide werden omhoog
gebracht in mijnschachten in een concessie binnen het departement van de Roer,
later Pruisen. De gezamenlijke produktie in beide concessies aan weerszijden van
de departementsgrens was ruim 12.000 ton. De getallen zijn niet spectaculair. In
Luik produceerden 140 mijnen meer dan 500.000 ton per jaar. Toch maakte de
produktie in het later Nederlandse deel van de Wormstreek toentertijd eenderde uit
van het ‘vaderlands’ gebruik.
Bij het grenstractaat van 1816 werd een deel van het steenkolenterrein
overgedragen aan Pruisen. Het Nederlandse gebied omvatte nog de concessies
Neuprick en Bleierheide en het exploitatieterrein van de Domaniale mijn. Binnen
het Verenigd Koninkrijk was het Limburgse mijngebied goed voor twee van de 243
in 1819 getelde mijnen. Met de Belgische afscheiding veranderden de procentuele
verhoudingen uiteraard dramatisch. Het vermoeden dat het steenkolenterrein zich
uitstrekte tot ver in Limburg bestond al in de achttiende eeuw. Boorcampagnes
leverden na 1850 het bewijs, maar de wetenschap dat zich daar steenkolen
bevonden, had tot 1900 nauwelijks economische waarde.

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

16

Het Limburgse mijngebied vormde een geheel met de mijnstreek rond Aken. Oorspronkelijke
waren er twee kernen: een strook aan weerszijden van het riviertje de Worm ten zuiden van
Kerkrade en Herzogenrath en de Indestreek bij Eschweiler. De gebouwen van Domaniale
mijn uit 1828 en later lagen pal aan de rijksgrens, maar het concessiegebied liep ondergronds
door tot voorbij Herzogenrath. In de loop van de negentiende eeuw verschoven de grenzen
van het mijngebied, eerst in noord-oostelijke richting (Alsdorf), later binnen Nederland in de
richting van Heerlen. Deze kaart uit 1889 laat zien, dat de ‘nieuwe mijnstreek’ rond Geleen
toen nog niet was ‘ontdekt’.
De kaart geeft een indruk van het spoorwegnet, dat vanuit Nederlands perspectief geenszins
ideaal was. Het oudste was de lijn van Antwerpen via Aken en Eschweiler, Düren naar
Keulen. ‘Aantrekking van steenkolentransporten’ was een doel van de Aken-Maastrichtsche
Spoorwegmaatschappij. Behalve bij de Domaniale mijn, was deze geïnteresseerd in een
deel van de lijn naar Herzogenrath en in de zijtak halverwege in oostelijke richting naar een
Duitse mijn. De zijtak naar de Domaniale kwam er pas in 1871. Ook van de in 1889 nog niet
gerealiseerde lijn van Sittard naar Heerlen en verder verwachtten sommigen vooral een
verbetering van de conurrentiepositie van de Duitse mijnen bij Alsdorf.

In de beschrijving van de technische ontwikkeling van de Nederlandse
steenkolenmijnbouw zal vooral de Domaniale mijn centraal staan. De abdij
Kloosterrade besloot in 1742 voor eigen rekening steenkolen te gaan delven en
slaagde er in het noordwestelijk deel van het Wormgebied in handen te krijgen. In
1796 confisceerden de Fransen de mijnen en werden deze vervolgens voor rekening
van de dienst der domeinen en later het Amortisatie Syndicaat geëxploiteerd. De
overheid verpachtte de Domaniale mijn in 1846 aan de Aken-Maastrichtsche
Spoorweg-Maatschappij. De meeste aandelen in de spoorwegmaatschappij waren
spoedig in handen van Duitsers. Duitse mijnondernemingen hadden veel invloed
op het bestuur en zo op de leiding van de Domaniale mijn. De
verpachtingsvoorwaarden zorgden er echter voor, dat de Domaniale geen deel
uitmaakte van de concentratiebeweging in het Wormgebied onder aegis van de
Vereinigungs-Gesellschaft für Steinkohlenbergbau im Wurm-Revier. Deze
onderneming verwierf wel de eigendom van de Neuprick, de tweede mijn in
ontginning.
De eigendomsverhoudingen in de mijnen veranderden sterk; de mijnen in het
Wormgebied liepen voorop bij zulke institutionele innovaties. De afzetmarkt was
daarentegen uitermate statisch. Het produkt van de Franse mijnen aan de bovenloop
van de Loire werd tot na 1850 afgezet in Parijs; het transport over deze afstand
14
vergde zes tot acht maanden. De grens van de markt van de mijnen in de
Wormstreek was in één, soms twee dagmarsen bereikt. Bij München-Gladbach en
Venlo werden steenkolen uit het Ruhrgebied goedkoper. Naar het oosten strekte
het afzetgebied zich uit van Aken tot Düren, maar gewoonlijk niet tot Keulen.
Steenkolen uit Luik en omgeving overheersten in Maastricht en in de Maasvalei.
Op geringe afstand was de concurrentie van andere mijngebieden merkbaar. In
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Rotterdam werd geen Limburgse brandstof verkocht. Daar concurreerden steenkolen
afkomstig uit Luik, maar vooral uit het Ruhrgebied of Engeland. Het afzetgebied van
mijnen in deze gebieden was zo veel groter, omdat hun afvoerwegen zo veel beter
waren. Prijsverschillen loco mijn waren onbetekenend vergeleken met de
vervoerskosten.
In de omgeving van Aken werden vroeg spoorwegen aangelegd en de
spoorwegdichtheid was spoedig groot. Desondanks veranderde de komst van nieuwe
vervoermiddelen weinig. Tekenend was het gedrag van de industrieel P. Regout.
Met andere Maastrichtse industriëlen stak hij aanvankelijk veel energie in de
Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij, vooral vanwege de Domaniale mijn
die deze zou gaan exploiteren. Nog maar kort geleden bevond Nederland zich in
staat van oorlog met België. Nederlandse en Duitse steenkolen zouden de
afhankelijkheid van dat land moeten verminderen. Toen de spoorweg klaar was had
Regout geen belangstelling meer. Hij raakte al in het begin gebrouilleerd met de
Maastrichtse directie en moest gedwongen worden om bij te storten op zijn aandelen.
Het was echter ook spoedig evident, dat rationele consumenten in Maastricht hun
steenkolen kochten bij de Luikse mijnen.
De aanleg van bestrate wegen of van spoorwegen leidde tot een tijdelijke in- of
uitstulping van het afzetgebied. De grenzen van de afzetgebieden waren op lange
termijn nagenoeg stabiel, omdat mijngebieden aan weg of spoor geen voor hen
exclusief en blijvend concurrentievoordeel ontleenden. Aan het voordeel dat de
mijnen bij Aken ontleenden aan de spoorwegverbinding met Keulen, kwam een
einde toen de bruggen over de Rijn gereed waren en het geen moeite meer kostte
vanuit het Ruhrgebied treinen naar de andere oever te sturen. De grens van het
afzetgebied van de mijnen bij Aken kwam weer daar te liggen waar zij was toen
steenkolen met
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In 1824 liet Brixhe, Ingenieur van het Staatstoezicht op de Mijnen in het tweede district
(Charleroi), de minister van Binnenlandse Zaken ontwerpen voor uniformen toekomen. In
zijn betoog uitte Brixhe ook de gevoelens van zijn collega's. Onder zeer moeilijke
omstandigheden moest hij orde scheppen. ‘Burgermans kledij leent zich volstrekt niet hiertoe
en is vaak geen steun bij het herkennen van mijn autoriteit. Een uniform zou daarentegen
elke moeilijkheid, elke neiging tot weerstand doen verdwijnen, want wij moeten omgaan met
onwetend plebs, en ook de marechaussee, waarvan ik vaak gebruik maak en die in het
algemeen weinig genegen is haar burgerlijke taak uit te breiden, zou met meer ijver mij
bijstaan bij mijn werk.’ In Duitsland bestond sedert de achttiende eeuw een traditie met en
detail voorgeschreven uniformen voor tal van functies van hoog tot laag in de ‘Bergstaat’.
De directe aanleiding voor Brixhe's brief was de officiële vaststelling enige maanden eerder
van het uniform voor waterstaatsingenieurs, terwijl deze toch een ‘eenvoudiger, beter
voorspelbare en meer regelmatige taak’ hadden dan de mijningenieurs.
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paard en wagen werden vervoerd: bij Düren. Hierin kwam verandering toen in de
laatste decennia van de eeuw de prijzen in belangrijke mijnbouwgebieden structureel
omhoog gingen. Bovendien zorgden de opkomst van nieuwe markten en andere
geografische verschuivingen voor nieuwe verhoudingen tussen de mijnstreken.
De markt van de Kerkraadse mijnen was het noordwestelijk segment van het
gebied aangegeven voor de mijnen nabij de Worm. Vanwege de goede
wegverbindingen was in de achttiende eeuw een aanzienlijk deel van de steenkolen
afgezet in Aken en naar het noorden in het land van Gülick (Jülich) en in de omgeving
van Roermond. Direct na de Franse tijd ging ongeveer een derde van de Limburgse
produktie naar Pruisen. De Duitse markt viel in de loop van 1820 weg. De ijdele
hoop om in de richting van België hiervoor compensatie te vinden vervloog in 1830.
Toen de Europese staten geleidelijk overstapten op een vrijhandelsregime, bleef
de nationale grens als barrière fungeren door afspraken tussen de ondernemingen
in de streek. Vergeleken met de mijnen aan de andere kant van de grens, profiteerde
de Domaniale dan ook weinig van de tijdelijk betere afzetkansen in Pruisen na 1850.
De grens met het afzetgebied van de Luikse mijnen was nauwelijks in beweging te
krijgen; door de spoorweg verschoof

GRAFIEK 1.1: DE PRODUKTIE VAN DE DOMANIALE MIJN TUSSEN 1800 EN 1910

die enkele kilometers, van Valkenburg naar Meerssen, maar in Maastricht bleef de
concurrentie dominant.
Grafiek 1.1 laat zien, dat na 1880 de produktie van de Domaniale begon te groeien.
De markt van de mijnen in het Wormgebied gezamenlijk werd geografisch veel
groter in die jaren. Steenkolen gingen naar Keulen, verder dan voorheen in de
richting van het Ruhrgebied en naar Midden-Nederland, maar vooral naar België
en Oost-Frankrijk en vervolgens naar Zuid-Duitsland, een groeimarkt waar men van
hout overstapte op steenkolen. Voor de Domaniale werden evenzo de
afzetmogelijkheden in Duitsland beter. In 1884 ging 43 procent van de verkochte
steenkolen daarheen.
Met een aandeel van negen procent in de totale produktie, behoorde de mijnstreek
bij Aken tot de grote mijnbouwgebieden in Napoleons Frankrijk. Veel kleiner dan
Henegouwen, maar niet al te ver achter Luik en ruim vier maal groter dan het
Saargebied. De groei van de mijnen rond Aken, inclusief de Nederlandse, bleef ver
achter bij die elders. Rond 1860 was bijvoorbeeld het Saargebied ruim driemaal zo
belangrijk. Het Ruhrgebied stond toen nog aan het begin van zijn stormachtige
ontwikkeling. Het aandeel van de Akense mijnen in de Duitse produktie liep dan
ook terug tot twee procent tegen het eind van de eeuw. Het percentage
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De toegang tot een mergelgroeve in de Pietersberg bij Maastricht, gefotografeerd rond 1910.
Rond 1880 was de winning en het vervoer van kalksteen een bedrijf waarmee zich
bijvoorbeeld boeren tijdens de winter bezig hielden. Het blokbreken ontwikkelde zich
vervolgens tot een echte nijverheid, maar bleef kleinschalig. In 1905 werkten in 8 bedrijven
gemiddeld 21 personen gedurende 208 dagen per jaar. In de steenkolenmijnbouw vormden
vertikale schachten de toegang tot het ondergrondse bedrijf; bij de mergelwinning horizontale
of schuine gangen. Winning met schachtjes was in deze sector kenmerkend voor primitieve
exploitatie; bijvoorbeeld was bij het maken van een waterput iemand op mergel gestuit.

zou slechts weinig hoger zijn als de produktie binnen Nederland hierbij werd opgeteld.
Het relatief achterblijven hing deels samen met de aard van de ontgonnen
steenkolen. Gasarme steenkolen, antraciet, vormden een aanzienlijk deel van de
produktie. De Domaniale was bij uitstek een magere steenkoolmijn. Antraciet was
bovenal huisbrand, maar werd ook gebruikt in bierbrouwerijen, bij het bakken van
stenen en had in de zinkindustrie bijzondere voordelen. De sterkste groei in de
consumptie van steenkolen had echter plaats in bedrijfstakken en in de
transportsector, die vette, gasrijke steenkolen verbruikten.
Een kleine en relatief kleiner wordende markt betekende niet, dat de mijnen in
economisch of technisch opzicht slecht werden geleid of als bedrijf onbeduidend
waren. De Domaniale was een grote mijn. Het aantal arbeidskrachten varieerde
sterk. Het bedroeg in 1795 346 arbeiders, in 1812 281, in 1819 509 en in 1826 98
arbeiders. In Engeland werkten rond 1800 tachtig tot honderd personen op en in
een doorsnee mijn. Op dat tijdstip was in het Ruhrgebied het gemiddelde tien
arbeiders, veertig in 1840 en 100 in 1860. Daarna veranderden de verhoudingen.
Het gemiddelde van 390 per ‘Schachtanlage’ in 1880 lag ruim boven het aantal
15
arbeiders in dienst van de Domaniale: 190.
De geografisch beperkte omvang van de markt maakte mijnexploitanten in de
Wormstreek voortdurend bang voor overproduktie. De mijnen bevonden zich niet
op de produktiemogelijkheden curve, maar er binnen. De ‘theoretische’ capaciteit
van de Domaniale mijn lag aanzienlijk boven de feitelijke produktie. Met behulp van
moderne technologie achtten Luikse experts het in 1822 mogelijk per dag 150 ton
steenkolen naar boven te brengen. Met dit tonnage zou de onderneming binnen
Engeland zijn ingedeeld in de categorie grote mijnen. De theoretische produktie
was ruim het dubbele van de feitelijke. Het investeringsprogramma werd uitgevoerd,
maar de bij de nieuwe techniek horende capaciteit werd niet gehaald. De norm van
150 ton gold nog altijd als de ‘normale’ capaciteit toen de overheid in 1846 het
particulier initiatief deze mijn liet exploiteren. De werkelijke produktie was toen minder
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dan een derde van de norm. Door kleine veranderingen nam de theoretische
capaciteit toe. Ingefluisterd door mijndirecteur Egon van der Elst vermeldde Staring
in 1860, dat zonder vergroting van de stoommachines de produktie tot het viervoudige
16
kon worden opgevoerd, het dubbele van de norm van 1822. Pas enkele jaren voor
1890 werd het plafond van 1822 definitief doorbroken.
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‘Vive Davy! honneur à Davy!’
Geen enkele beschrijving van de technische geschiedenis van de mijnbouw is gelijk.
Er is geen communis opinio wat het meest belangrijke was. Vele hooggestemde
plannen, die via de vakbladen techniekhistorische handboeken haalden, hadden
voor het bedrijf van alledag geen enkel belang. De feitelijke technische ontwikkeling
was divers; tal van bescheiden apparaten of weinig spectaculaire veranderingen
maakten mijnbouw modern. Juist omdat modernisering vooral bestond uit kleine
vindingen is beperking geboden en is enige willekeur onvermijdelijk. Ik heb gekozen
voor de introductie van de Davy-lamp, een veiligheidslamp, die illustratief is voor
17
het innovatieproces in de mijnbouw. Andere innovaties heb ik elders behandeld.
De Davy-lamp was rond 1880 een zinnebeeld van moderne mijnarbeid. Nog
onlangs karakteriseerde een historicus de veiligheidslamp als een van de twee
18
echte innovaties in de geschiedenis van de moderne steenkolenmijnbouw. Het
psychologische belang van licht kan in de mijnbouw niet worden overschat. Het
ondergrondse bedrijf was aardedonker en voortdurend waren gekraak, geritsel,
gesis of doffe dreunen te horen. De Davy-lamp bracht licht in de duisternis tijdens
de Engelse industriële revolutie. Deze innovatie werd vooral een symbool, omdat
de lamp menslievende vooruitgang representeerde. De sage die vertelt hoe een
actiegroep van Engelse dominees en ondernemers de meest vooraanstaande
geleerde van die tijd benaderde, Sir Humphry Davy, en hoe hij verbluffend snel een
veiligheidslamp ontwikkelde, begin 1816 liet testen en als een ware weldoener afzag
van octrooi en geldelijk gewin, moest wel tot de verbeelding spreken.
De werkelijke geschiedenis kwam niet geheel overeen met het populaire verhaal.
Geluk, maar vooral goede public relations, de titel Sir en de status als officiële
wetenschapper zorgden ervoor, dat Davy's naam werd verbonden aan de
veiligheidslamp en niet die van George Stephenson. Deze kwam maximaal drie
weken na Davy met zijn lamp, die weliswaar veiliger was, maar half zo lichtsterk en
ook duurder. Belangrijker is dat de verspreiding anders verliep dan men zou
verwachten bij een goedkoop instrument, dat gasexplosies kon voorkomen, waarbij
zelfs de lucht in de longen vlam kon vatten. Aan de hand van de geschiedenis van
de Davy-lamp kan daarom goed geïllustreerd worden hoe diverse groepen van
betrokkenen de technische ontwikkeling beïnvloedden. Daarbij waren niet alleen
uitvinders, fabrikanten of arbeiders van belang, maar ook de overheid en haar
representanten ter plaatse.
In Pruisen en vervolgens in Frankrijk raakte de overheid na 1750 er van overtuigd,
dat zij bij de mijnbouw een sterk regulerende rol diende te spelen. In deze industrie
was de verleiding groot problemen af te wentelen, bijvoorbeeld andere
mijnexploitanten de kosten te laten dragen van het verwijderen van mijnwater. Dat
de overheid algemene regels stelde om de veiligheid te bevorderen was niet
uitzonderlijk. Uitzonderlijk voor deze bedrijfstak was, dat de staat produktie als een
nationaal belang zag. Delfstoffen dienden daadwerkelijk te worden ontgonnen en
bij de winning dienden verspilling en roofbouw te worden voorkomen. Het opstellen
van ontginningsplannen, waaraan ondernemers zich individueel hadden te houden,
was een middel om de kans op externe effecten bij voorbaat te beperken en achteraf
het aansprakelijk stellen te vergemakkelijken. Daarenboven konden zulke plannen
worden gebruikt om de technische vooruitgang te bespoedigen.
Tijdens de Franse tijd lieten de vertegenwoordigers van het staatstoezicht zich
in Limburg nauwelijks zien. De overheid concentreerde zich op het administratief
vastleggen van de eigendomsverhoudingen. Zo bepaalde zij welke van de sociëteiten
van mijnwerkers (verenigingen van eigenaren) gerechtigd waren steenkolen te
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ontginnen. De overheid had een voorkeur voor kapitaalkrachtige ondernemers. Door
bijvoorbeeld te eisen, dat mijnen zelf een afwateringskanaal moesten hebben en
dat huren van capaciteit bij andermans afwateringskanalen niet acceptabel was,
stuurden de autoriteiten de ontwikkeling. Frequent toezicht werd pas mogelijk met
de Mijnwet van 1810 en de betere organisatie van het Staatstoezicht op de Mijnen.
In het Wormgebied was het effect pas merkbaar onmiddellijk nadat de Fransen
de aftocht hadden geblazen. In 1816 begaf Chevremont, ‘ingénieur special’ en
‘controleur’ van het Nederlandse Staatstoezicht op de Mijnen, zich met een zwaar
19
gemoed, financiële zorgen en twijfels over zijn verstaanbaarheid naar Limburg.
De achternaam alleen al suggereerde in Kerkrade het soort verandering waar men
niet echt op zat te wachten. Een deel van de gemeente heette sedert de zeventiende
eeuw Chevremont, naar het Waalse dorp waarvan de mijnwerkers, die ondernemers
bij wijze van innovatie hadden aangetrokken, afkomstig waren. Chevremont
vertegenwoordigde een overheidsdienst die vergaande ambities had. Dit gold ook
voor de collega's van het Duitse staatstoezicht. Enkele maanden voordat Chevremont
arriveerde was de mijnondernemers in de buurt de komst van Pruisische ambtenaren
koud op het lijf gevallen. Het was niet meer zoals onder de keizer: ‘wie sie arbeiteten,
20
wie sie wirtschafteten, darin waren sie so frei wie jeder Hausvater’. Nu verschenen
overheidsdienaren op het mijnterrein, die vertelden dat alles anders moest. De
ambtenaren van het staatstoezicht waren bijna
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Voor de Davy-lamp waren in de mijnbouw allerlei meer of minder open olielampen in gebruik,
zoals de afgebeelde ijzeren ‘Frosch’. Melhaan kon bij de winning van steenkool vrijkomen
en was vermengd met lucht explosief, als er aanstekers in de nabijheid waren, zoals open
lampen. Bij concentraties boven 15 procent ontplofte mijngas niet meer, maar verbrandde
met grote hitte. Davy-lampen zorgden voor grotere veiligheid, maar de lichtsterkte van de
eerste modellen was ⅕ van een ‘normaal’ kaars en tijdens de werktijd liep de lichtsterkte
nog met de helft terug. De veiligheidslamp werd vooral gebruikt als men wist dat
ontploffingsrisico's hoog waren. Naar schatting gebruikten rond 1850 2 op de 3 Duitse
mijnwerkers ‘traditionele’ lampen. Rekenen we hierbij ook de onveilig gemaakte Davy-lampen,
dan was op de Domaniale mijn het aandeel nog groter.

onmiddellijk op de hoogte van het bestaan van de lamp van Davy. Reeds in de
zomer van 1816 introduceerde Delpaire, een Mijningenieur aan het begin van zijn
carrière, de lamp in een Luikse mijn. In 1818 experimenteerde Chevremont ermee
bij Kerkrade. Erg geschikt was de omgeving niet. De steenkolen bevatten weinig
‘knal-lucht’. De meeste mijnen in de regio, het Wormgebied, waren gasarm. Toch
kon een proef worden georganiseerd. Samen met de meester-mijnwerker van de
Domaniale en diens collega's van andere Nederlandse en Pruisische
mijnondernemingen daalde Chevremont af in een Duitse schacht. In een proefpijler
bewoog de ingenieur de Davy-lamp hevig, maar er gebeurde niets. Een open
olielamp, merkwaardigerwijs ‘Frosch’, kikker, genoemd, werd erbij gehaald en
aangestoken. Direct volgde een ontploffing, zo krachtig dat Chevremont omver werd
geblazen. Gelukkig, zo rapporteerde hij, raakte de steekvlam hem niet. ‘Toen riepen
de aanwezige mijnwerkers met enthousiasme uit: Vive Davy, Honneur à Davy!’ Allen
21
beloofden plechtig voortaan uitsluitend de veiligheidslamp te gebruiken.
Het propageren van de lamp zo kort na Davy's uitvinding is opvallend. Kerkrade
was een uithoek. Bovendien wonnen de mijnwerkers er uitsluitend
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Het principe van de Davy-lamp was, dat aan de ene kant van een metalen gaas methaan
kon ontvlammen en verbranden. Het gaas kon echter enige tijd de hitte zo goed afvoeren,
dat aan de andere kant het mijngas niet op een temperatuur werd gebracht dat het ontvlamde.
De licht- en hittebron moest dus worden ingepakt in een korf van gaas. Omdat de vlam onder
invloed van gas toenam in grootte en helderheid fungeerde de Davy-lamp als
waarschuwingsinstrument voordat de situatie kritiek was. De functie van de lamp was het
opsporen van mijngas. Vooral ventilatie diende te zorgen voor het verwijderen ervan. Wind
kon echter de vlam tegen het gaas blazen of er doorheen, waardoor alsnog explosies
ontstonden. Vandaar dat de Korf bij de vlam werd omhuld met veiligheidsglas. Niet alleen
technische, maar ook sociale problemen lokten innovaties uit. Zo ontwikkelde in 1823
ingenieur Chevremont een konische vorm in plaats van een cilinder, omdat de korf zo beter
was schoon te maken, Dat was toen een taak van de mijnwerkers zelf. Hij zorgde er ook
voor dat een draad nagloeide, zodat als de lamp uitging door veel gas, mijnwerkers niet in
volslagen duisternis een goed heenkomen moesten zoeken.
22

antraciet, een veilige soort steenkool. De werkelijkheid was banaal. Het experiment
was een instrument bij de carrièreplanning. Toen Chevremont het mijngas liet
ontploffen, wist hij dat zijn frustrerend verblijf in Limburg er op zat. Hij had promotie
gemaakt en binnen enkele weken zou hij het district Bergen (Mons) van het
staatstoezicht onder zijn hoede nemen. Zijn rapport was dan ook bedoeld om indruk
op het ministerie te 's-Gravenhage te maken en deed dat ook. Inspiratie had
Chevremont aan de andere kant van de grens opgedaan. Hij
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De spil van het afwateringsysteem van de Domaniale vastgelegd in 1822. De Franse revolutie
betekende een breuk met de laatste ontginningsstrategie van de abdij, daterend van
omstreeks 1775. De dienst der domeinen koos voor een minder kapitaalintensieve vorm
van steenkolenwinning. In plaats van twee waterraderen werd in 1805 een door een rosmolen
bewogen pomp de spil van het afwateringssysteem. In plaats van schachten op het laagste
punt in het steenkolenterrein, eindpunten van op 125 meter diepte gelegen
afwateringskanalen, kwam op het hoogste punt een pompschacht van 125 meter. Het water
werd niet helemaal naar boven gebracht, maar op 55 meter van de oppervlakte geloosd in
een al omstreeks 1750 aangelegd en regelmatig verlengd oud afwateringskanaal. De
rosmolen bleef tot het eind van de jaren 1820 in gebruik.

noemde het niet in zijn rapport, maar zijn collega's van het Pruisische ‘Bergamt’
hadden eind januari 1818 de Davy-lamp voorgeschreven.
Op instructie van de minister, voerde Chevremonts collega in Luik vergelijkbare
aanschouwelijke experimenten uit in 1821. Uitgerekend de beste, meest moderne
mijnexploitanten in dit gasrijk gebied vonden dat de lamp meer nadelen dan
voordelen had. De mijnwerkers dreigden met een staking. In Bergen had Davy
hoogst persoonlijk de lamp gedemonstreerd voor de Kamer van Koophandel. Het
landelijk hoofd van het Staatstoezicht was in 1821 niet ontevreden over de
verspreiding van de lamp in wat toen Chevremonts district was, terwijl daar toch
slechts één steenkolenlaag veel mijngas bevatte. De snelheid van verspreiding had
dus weinig te maken met de mate van onveiligheid. Het was sneu, dat juist een
explosie in zijn gebied drie jaar later de aanleiding moest zijn een landelijke regeling
te ontwerpen, die de lamp verplicht stelde in gasrijke mijnen.
In Chevremonts oude werkterrein was intussen niets terecht gekomen van de
belofte van de meester-mijnwerkers uit 1818. De moeizame verspreiding van zo'n
evident ‘goede’ uitvinding als de veiligheidslamp lijkt een illustratie van in de literatuur
herhaaldelijk gesignaleerde kenmerken van de mijnbouw. De ondernemers waren
stuitend conservatief. De overheid moest hen met zachte en soms met harde hand
dwingen tot vernieuwingen. De arbeiders waren onwillig zelfs als zij er beter van
werden. De Franse prefect in Maastricht vergeleek de psyche van de Limburger
met die van exotische nomaden. ‘De mijnwerker lijkt op de Lap, die niets mooier in
23
de wereld vindt dan zijn hut in zijn streek bedekt met ijs’. De continuïteit van de
klachten van tijdgenoten met technische aspiraties over de ‘enorme macht van de
gewoonte’ signaleren dat er meer aan de hand was. Het deed er overigens weinig
toe of zij mijnondernemers en mijnwerkers in Limburg, Luik of het Ruhrgebied voor
ogen hadden.
Volgens J. Mokyr had de industriële revolutie allereerst in Engeland plaats, omdat
daar de overheid personen die innoveerden weinig in de weg legde, terwijl het hen
24
elders moeilijk werd gemaakt. In de mijnbouw op het continent poogde de overheid
innovaties te stimuleren. Het staatstoezicht probeerde technische vooruitgang af te
dwingen.
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Wellicht had dit te maken met de precaire positie van de dienst. Na het vertrek
van de Fransen moest het Staatstoezicht op de Mijnen in Nederland (en België)
weer worden opgebouwd; er was één ingenieur van het keizerlijk corps
achtergebleven. Daarentegen waren er altijd wel personen die stelden, dat het
‘niet-liberale principe’, de vergaande bemoeienis van de overheid, niet in
overeenstemming was met de vrijheid van de ondernemer. De Ingenieurs en de
Conducteurs, de lagere ambtenaren van het Mijnwezen, benadrukten, dat zij
essentieel waren bij het herscheppen van de industrie overeenkomstig de laatste
stand van de techniek en ontginningswijzen. In hun ogen waren ondernemers vooral
verantwoordelijk voor het materieel, zij moesten voor de nodige financiën zorgen.
De Nederlandse overheid liet hen bij de prijsstelling verder vrij, een handelingsruimte
die de mijnexploitanten in het Pruisische Ruhrgebied ontbeerden. Terwijl het
Nederlandse staatstoezicht zich vooral concentreerde op de techniek in brede zin,
bemoeide het Duitse zich meer met de sociale verhoudingen binnen de bedrijven
en met de arbeidsmarkt.
Het Pruisische toezicht met zijn ‘Direktionsprinzip’ gold als autoritair, totdat de
liberale mijnwet van 1865 daaraan een eind maakte. Het Nederlandse toezicht deed
daar niet voor onder. Conducteur Faschamps bood de directie en leidende
mijnwerkers van de Domaniale ‘in vollen ijver slagen ... aan’. Deze assistent van
Mijningenieur Vincken joeg de ondermeester-mijnwerker ‘door zijne verschmadelijkste
woorden zoo in schreck .. dat hij zoo bleek als een lijk er af is geweest’. Dezelfde
Faschamps controleerde wel op een heel drastische wijze de administratie. Aan het
eind van de dienst sloot hij het luik boven op de schacht af. Hij liet de mijnwerkers
van drie uur 's middags tot zeven uur wachten, om
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hen vervolgens één voor één naar buiten te laten en te vragen naar werktijden en
verdiensten. Het was een wonder, zo klaagde de directeur van de mijn, dat de
ladders niet waren bezweken onder het gewicht van de mensenmassa.
De agressie van de ambtenaren van het staatstoezicht was een teken van frustratie
bij juist aangestelde ambtenaren over hun opponenten, een lokale elite van
gerontocraten. In de Franse tijd was een astmatische bejaarde jarenlang directeur
van de Domaniale mijn. Nu was dit vooral een administratieve, commerciële functie,
maar de technische leiding bestond evenmin uit mensen in de bloei van hun leven.
Vincken en Faschamps hadden te maken met een technisch directeur van 72 jaar
oud, die op zijn 66e de benoeming had aanvaard op conditie dat zijn zoon hem kon
helpen. Deze Schümmer was slechts vrijdags op de mijn aanwezig. Nog sterker
werd in de correspondentie met Den Haag benadrukt dat hij in Pruisen woonde.
Schümmer had bij andere mijnen een vergelijkbare functie, bezat aandelen in
sociëteiten en werd vaak ingeschakeld als expert.
Meester-mijnwerkers, het lagere echelon, werkten om dezelfde reden vaak
part-time. Het werken in deeltijd was niet de ware steen des aanstoots. Toen
Chevremont in Kerkrade was gestationeerd, was hij even vaak afwezig als aanwezig.
Later achtte hij zich in staat toezicht uit te kunnen oefenen vanuit Bergen; een bezoek
per maand was voldoende. Het grootste probleem was, dat een plaatselijke elite
van oudsher de hogere functies bij de regionale mijnen bezette. De bejaarde
functionarissen waren daarvan de zichtbare uiting.
De ingenieurs van het staatstoezicht waren op een enkele uitzondering na
buitenstaanders, die letterlijk niet verstaanbaar waren. Een hoge ambtenaar
rapporteerde, dat de 72 jaar oude technisch directeur in de regio doorging voor een
zeer bekwaam mijnwerker. Maar het kon zijn, dat hij het niet goed begrepen had.
Zijn mening was het resultaat van gesprekken, die hij eigenlijk niet had verstaan,
hoewel hij toch Frans, Duits en Vlaams beheerste en zich in het Hollands
verstaanbaar kon maken. De verhoudingen tussen leidinggevenden en
aandeelhouders in de diverse mijnwerkerssociëteiten waren voor vreemden weinig
inzichtelijk. Groepen overlapten elkaar, hadden belangen in meerdere mijnen,
werkten soms samen of bevochten elkaar. Weliswaar was het eigendom bij de
Domaniale geconcentreerd, eerst bij de abdij, later bij de overheid, maar de uitvoering
was een plaatselijke zaak. Waarschijnlijk waren de conflicten er intenser, omdat het
staatstoezicht van de overheidsmijn een modelbedrijf wilde maken, terwijl men naast
de plaatselijke elite ook had te maken met de Dienst der Domeinen, een
overheidsorgaan met eigen belangen en opvattingen. In zulke omstandigheden
werden buitenstaanders gemakkelijk paranoïde. Zij ontwaarden alom complotten
en het was moeilijk lokaal bondgenoten te vinden. Chevremont recruteerde
magazijnbediende Vincken, in zijn ogen een ijverig man met de juiste
geestesgesteldheid en vol ijver. Deze Vincken deelde in Kerkrade Chevremonts
frustraties, vertrok spoedig na hem om elders binnen het staatstoezicht carrière te
maken. Als Mijningenieur verantwoordelijk voor onder meer Limburg kwam hij na
1820 terug en zag de geschiedenis zich herhalen: ‘Mijn goede zorgen hebben geen
resultaat gehad. Men doet bijna altijd het tegenovergestelde van wat ik opdraag
25.
...’. In de optiek van de Mijningenieurs diende de macht van de plaatselijke elite
en mijnwerkers te worden gebroken door mensen zonder banden met de provincie
aan te trekken. Echo's daarvan weerklonken tot in de twintigste eeuw. In een rapport
uit 1930 kan men pleidooien lezen voor leidinggevenden ‘technisch goed onderlegd
... met eenig theoretisch fond en op geen enkele manier verbonden met de
26.
Kerkraadse arbeiderswereld.’
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De ervaringen van Chevremont of van Vincken waren geen incident. Dezelfde
cyclus van problemen herhaalde zich op de Domaniale mijn een aantal malen op
identieke wijze. De mijn was niet uitzonderlijk. Ook elders stuurden ambtenaren
meester-mijnwerkers weg of dwong het Nederlandse staatstoezicht eigenaren een
geschoold directeur in dienst te nemen die het vertrouwen van de dienst genoot.
Met vergelijkbare problemen werden ook de Periers - in hun tijd de machtigste
bankiers-ondernemers in Frankrijk -, geconfronteerd, toen zij van buiten af de mijnen
27.
van Anzin bij Valenciennes wilden moderniseren. Een kenmerk van plaatsen
gedomineerd door mijnarbeid was de massieve geslotenheid van de plaatselijke
samenleving.
De fricties signaleerden echter ook de inbreuk op vertrouwde ontginningswijzen
door de nieuwe visies en strategieën verwekt door de stoommachinetechnologie.
De technische ontwikkeling was niet eenduidig en creëerde daarom onzekerheid.
Zo was ook de trage diffusie van de Davy-lamp niet louter het resultaat van een
irrationele mentaliteit. Reeds in het begin van de negentiende eeuw kon men in
Engeland en op het continent horen, dat de veiligheidslamp in feite de onveiligheid
vergrootte. Ondernemers zouden lagen laten winnen, waarvan men zich vroeger
28.
verre had gehouden. In het Wormgebied met zijn gasarme steenkolenlagen was
hiervan geen sprake. De lamp was daar weinig populair vanwege de geringe
lichtsterkte. Bij gebruik werd die nog minder, omdat stof zich gemakkelijk aan het
gaas rond de vlam hechtte. Kortom, de veiligheidslamp bracht minder licht in de
duisternis dan de ‘Frosch’, de traditionele lamp. Meer tijd ging verloren aan
schoonmaken en omdat houwers
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Voor het eerst waren de mogelijkheden van een stoompomp op de (later) Domaniale mijn
bekeken in 1774. Uit experimenten leidde men af, dat magere steenkolen niet geschikt
waren. Omstreeks 1810 wist men dat dit niet een echte handicap was, hoewel alleen in de
regio Aken in de negentiende eeuw stoommachines massaal op deze soort steenkolen
draaiden. De eerste stoommachine op een (later) Nederlandse mijn werd in 1812
geïnstalleerd, maar de exploitanten pan de Bleyerheide gaven spoedig de steenkolenwinning
op. Op de Domaniale mijn was er telkens weer uitstel. Pas in 1826 werd besloten tot een
ingrijpende modernisering, met als kern de aanleg van een bijzonder diepe schacht en de
aanschaf van een grote stoommachine. De levering van de machine werd door het Amortisatie
Syndicaat aan de laagste inschrijver, Tassin, gegund, hoewel de minister van Binnenlandse
Zaken bezwaar had tegen de geringere ‘netheid of liever uitwendige sierlijkheid’ van zijn
machines.
Uiteindelijk trok toch nog Cockerill aan het langste eind. Met de stoommachine en bouw van
schoorstenen en ketelhuis kreeg de mijn het moderne uiterlijk, dat in 1830 werd vastgelegd.
Prominent was boven de toegangspoort het koninklijk wapen aangebracht. Ondanks het
aandeel van 50 procent van de staat in zijn bedrijf en de ‘zwakke zenuwen’ van de overbelaste
John Cockerill, werd deze in 1826 gedwongen een soortgelijk wapen te verwijderen, dat hij
zonder toestemming had aangebracht. Alleen bedrijven volledig in handen van de overheid
mochten de koninklijke leeuw voeren.

in accoord werkten betekende dat minder loon.
De nadelen van de veiligheidslampen zelfwaren te reduceren door technische
verbeteringen, investeringen of afwenteling. Er kwamen nieuwe veiligheidslampen
die meer licht gaven. In diverse landen ging in de ontwikkeling hiervan veel werk
zitten van de nationale diensten van staatstoezicht, maar het loonde. ‘Le plus beau
titre de gloire des ingénieurs liégeois’ zei men van de lamp die Mijningenieur
29.
Mueseler in 1840 uitvond. De directie van de Domaniale liet in 1835 een
lampenkamer bouwen, waar de dagelijkse reiniging en controle werden
gecentraliseerd. De Pruisische mijnen waren toen reeds een decennium hiertoe
verplicht. Intensieve controle ondergronds was moeilijk en vergde kosten die
bedrijven liever niet maakten. De eigendomsverhoudingen creëerden hun eigen
problemen. In mijnen waar de lampen eigendom waren van de mijnwerkers zelfwat overigens niet zo was op de Domaniale - was het gebrek aan reservelampen
een endemisch probleem. Bovendien gingen houwers ervan uit, dat hun handlangers,
de slepers, voor licht zorgden.
Innovaties moesten een lange weg van aanpassingen doorlopen voordat zij waren
geaccepteerd. Omdat de onzekerheid over technische vernieuwingen groot was,
technische veranderingen sociale vernieuwingen vergden en tegelijk economisch
succes niet was gegarandeerd, was voor het midden van de negentiende eeuw de
spanning niet altijd te dragen. Zijn werk maakte Vincken uiteindelijk krankzinnig en
hij pleegde in 1830 zelfmoord. Enkele jaren eerder was hij naast zijn functie als
Mijningenieur kort directeur geweest van de Domaniale. Zijn benoeming betekende,
dat de scheiding tussen technisch en commercieel beheer werd opgeheven en de
ingenieurs van het staatstoezicht eindelijk aan hun modelmijn konden gaan werken.
Vincken legde spoedig de directeursfunctie neer, maar deze positie werd toegewezen
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aan een vertrouwd iemand, zijn Conducteur, de Belg Pairou. Deze voerde de
Davy-lamp na 1826 in en claimde enkele jaren later dat de lamp deel uitmaakte van
de standaarduitrusting van de mijnwerker.
Pairou betreurde spoedig, dat hij op eigen initiatief de Davy-lamp had ingevoerd.
Nu merkte hij zelf wat het was overgeleverd te zijn aan een ingenieur van het
staatstoezicht. Deze vreesde dat het gemakkelijker was arbeiders te ontwennen
dan te wennen aan zo'n effectief veiligheidsmiddel. Wat was het geval? Door een
zomerse hittegolf functioneerde het ‘natuurlijke’ systeem van ventilatie ondergronds
nauwelijks. Begin augustus 1830 doofden de lampen al tien meter onder de mond
van de schacht. Verlichting met veiligheidslampen stelde dus ook minimale eisen
aan het ventilatiesysteem. Met een stoommachine kon men garanderen dat de
buitentemperatuur geen invloed had op de luchtcirculatie ondergronds. Waren echter
dergelijke uitgaven verantwoord voor uitzonderlijke perioden? De veiligheidslamp
zelf was al zo'n instrument voor bijzondere omstandigheden, maar bij hitte zorgde
dit instrument er voor dat het werk stil kwam te liggen. Voor de directeur was dit
meer dan genoeg reden om te pleiten voor het weer invoeren van de traditionele
lampen, temeer omdat hij nu ook wel wilde toegeven, dat de ‘Frosch’ de veiligheid
niet echt in gevaar bracht. Integendeel, misschien bevorderde de open lamp deze
wel in de dikke steenkolenlaag die mijnwerkers net ontgonnen. Het dak en loszittend
gesteente waren niet goed te zien met de veiligheidslamp.
Ook in Kerkrade duren hittegolven zelden langer dan een dag of tien. Er waren
bijkomende omstandigheden die de gemoederen bleven verhitten en de
onaangename briefwisseling gaande hielden. Op de tweede Limburgse mijn, de
Neuprick, waren veiligheidslampen niet in gebruik; mogelijk waren zij nog niet
standaard in de naburige Pruisische mijnen. Uiteenlopende concurrentieverhoudingen
waren
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Gezicht op de mijn Teut in 1780. Deze voor rekening van de stad Aken geëxploiteerde mijn
gold in de Wormstreek als een modelmijn. De door de abdij in 1774 en volgende jaren
aangelegde diepe pompschachten waren een eenvoudiger uitvoering van het voorbeeld.
Centraal stonden ook daar de waterraderen, die door transmissiestangen de pomp in de
schacht in beweging brachten. De mijnen hadden echter geen oven en schoorsteen; men
vertrouwde op ‘natuurlijke’ ventilatie. Rechts is de omheinde voorraadhoop getekend met,
nauwelijks zichtbaar, de karren die op hun vracht wachtten.
Voorraden waren toentertijd regelmatig gigantisch. De prent geeft goed het agrarische
karakter van de mijnbouw weer. Tot ver in de negentiende eeuw was dit kenmerkend voor
de meeste mijnen.

een doorn in het oog van een mijndirecteur. Pairou meende dat goede mijnwerkers
de Domaniale verlieten vanwege de veiligheidslamp. De ingenieur van het
staatstoezicht gaf geen krimp: ‘voor de veiligheid van de arbeiders ..., moet volgens
30.
mij alles wijken wat te maken heeft met geldelijke belangen’. Hij trok voorlopig aan
het langste eind. Het seizoen bracht andere zorgen. Zeven- à achthonderd
booswichten uit Verviers en mijnwerkers uit Herve, de streek juist ten zuiden van
Limburg, brandschatten wat boerderijen en brachten de Belgische afscheiding nabij.
Het zou opmerkelijk zijn geweest als de mijnwerkers met massale acties de
technische ontwikkeling hadden beïnvloed. Gedurende de eerste decennia van de
eeuw trokken zij van tijd tot tijd massaal op naar de plaatselijke autoriteiten om hun
ellende te laten zien en werk te vragen. ‘Een hartverscheurend tafereel’, zo
rapporteerde de burgemeester van Kerkrade rond 1800, ‘ik heb met hen meegehuild,
een schrale troost voor deze arme lieden.’ Toen Mijningenieur Vincken en Conducteur
Faschamps hun gezag probeerden te laten gelden en lieten weten de helft van het
personeel te ontslaan, waarschuwden de plaatselijke ambtenaren van de Dienst
der Domeinen dat de mijnwerkers hadden gedreigd en masse naar Maastricht te
trekken. Faschamps zei alleen maar gemerkt te hebben, dat hij nu op straat met
meer respect werd bejegend en het ontslag ging door. Van collectieve acties gericht
tegen innovaties, is geen spoor. Weerstad had een ander karakter. Vertrekken of
het dreigen ermee was een probaat middel om de arbeidsverhoudingen te
beïnvloeden, maar de ‘onwillige geest’ was ook van belang als de leiding het werk
van alledag wilde veranderen.
Mijnwerkers moesten ervan overtuigd zijn dat nieuwe instrumenten of technieken
ook in hun belang waren. Dwang en intensief toezicht was in het donkere en
verbrokkelde bedrijf ondergronds kostbaar. Bij een gemakkelijk te misbruiken
instrument als de Davy-lamp was dit dan ook een permanent probleem. Voorlichting
was nog het goedkoopste alternatief voor intensief toezicht. Met name in Duitsland
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investeerde men daarin. Om de paar maanden las leidinggevend personeel ten
overstaan van de verzamelde ondergrondse ploeg de verordening voor op het
gebruik ervan. Tot het eind van de eeuw stelde het staatstoezicht dit ritueel bijzonder
op prijs. Aan de Nederlandse kant van de grens zag de overheid hierin niet veel.
Zij kon leven met enige discrepantie tussen voorschrift en uitvoering.
De intensiteit van de conflicten onder de leidinggevenden nam rond 1850 af.
Mijnen werden niet meer geleid door meester-mijnwerkers met boven
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hen één of enkele actieve ondernemers uit een groep passieve investeerders in
een sociëteit. In sommige sociëteiten verwierven moderne ondernemers het
overwicht, zoals James Cockerill in de Neuprick. De komst van de trein en vergrote
concurrentie van andere mijnstreken bevorderden concentratie van eigendomstitels
en nieuwe financieringswijzen. Zo ontstonden de Eischweiler Bergwerksverein en
de Vereinigungs-Gesellschaft für Steinkohlenbergbau im Wurmrevier. Binnen
Duitsland hoorden zij bij de oudste industriële naamloze vennootschappen.
Ook intern begonnen mijnen meer te lijken op ‘moderne’ ondernemingen.
Ingenieurs dicteerden niet meer van buiten af de weg, maar werden in de organisatie
opgenomen. Een grotere arbeidsmarkt en mobiliteit tussen ondernemingen en
diensten van het mijnwezen slechtten tegenstellingen. De Vereinigungs-Gesellschaft
maakte iemand uit het Pruissische staatstoezicht technisch directeur. Liberalisering
van de samenleving maakte het overheidsdienaren moeilijker hun ideeën op te
leggen aan het bedrijfsleven. De onzekerheid over de richting van de technische
ontwikkeling werd minder; tegelijk werd verscheidenheid bij concrete toepassingen
meer acceptabel.
Ook bij de veiligheidslamp was te zien, dat kennis van goed en kwaad niet meer
was voorbehouden aan een speciale groep met een bijzondere ‘esprit de corps’.
Hoe ferm ook het staatstoezicht zich rond 1830 had opgesteld, compromissen tussen
veiligheid en economische belangen waren onvermijdelijk.
Een nieuwe generatie ingenieurs maakte die afweging. In januari 1852 schreef
ingenieur E. van der Elst bij wijze van sollicitatie naar de directeursfunktie een rapport
over de Domaniale mijn. Het gebruik van de Davy-lamp kon ‘zeer prijselijk’ zijn.
Vanwege de hoge kosten was gebruik echter laakbaar waar de lamp niet absoluut
nodig was. ‘Eene tegenwerping te maken dat wellicht de mijnwerklieden zoozeer
aan het gebruik der Davy lampen verslaafd zijn, (dat) zij zich niet zonder deze buiten
gevaar bevinden vervalt direct, dewijl (ik) op vele plaatsen enkel het onderdeel der
31.
lampen zonder de gevlochten cijlinder in gebruik heb gezien.’ De mijnwerkers
hadden dus zelf al van de Davy-lamp een onveilige open lamp gemaakt. Elst zou
spoedig merken, dat er een spanning was tussen enerzijds veiligheid en anderzijds
economische overwegingen. Nog hetzelfde jaar betekende een explosie de dood
van vier arbeiders op de Domaniale. Derhalve pleitte hij in december vooral voor
reparatie van de veiligheidslampen en aanschaf van reservelampen. Toen Egon
van der Elst zelf hoofd van het Staatstoezicht op de Mijnen was, legde hij in het
‘reglement betrekkelijk de ontginning van steenkolenmijnen’ van 1877 regels vast.
Weliswaar moesten de veiligheidslampen van ‘de beste soort’ zijn, maar open
lampen waren niet verboden, ook al diende het gebruik beperkt te blijven tot speciaal
aangewezen plaatsen. Dit was een compromis, maar zelfs in dit geval was
handhaving niet eenvoudig en stond toezicht onder druk als de mijnindustrie veel
mensen kon gebruiken. Rond de eeuwwisseling namen in de nieuw aangelegde
mijnen in Limburg mijnwerkers hun ‘Frosch’ mee. Stallantarens waren nog de meest
veilige lampen waarmee ‘winterwerkers’, bijverdienende boerenzonen, aan de slag
gingen. Het staatstoezicht stelde zich pragmatisch op. Daarvan getuigden
verordeningen tegen vervuiling van lucht en roetvorming door wat zeker geen
veiligheidslampen waren.
‘De ingenieurs aan de macht’ zo vat Caulier-Mathy de ontwikkeling na 1850 in
Luik samen. De invloed van de ingenieurs van het staatstoezicht nam af, maar die
van de ingenieurs als beroepsgroep nam toe. Formeel geschoolde mijningenieurs
verdrongen van beneden opgeklommen directeuren en academisch geschoolden
met een niet-technische achtergrond uit mijndirecties. Daarnaast maakten
mijningenieurs in toenemende mate carrière buiten de mijnindustrie. Chevremont
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verliet uiteindelijk de Belgische dienst van het mijnwezen ‘pour s'occuper d'affaires
32.
industrielles’.
Binnen Nederland schrompelde het Staatstoezicht op de Mijnen na 1839 in tot
een eenmansdienst. Tegelijk nam de invloed toe van tot ingenieur opgeleide
employés. De benoeming van Van der Elst tot directeur van de Domaniale mijn
onmiddellijk na zijn afstuderen in Delft was daarvan een teken. Het aantal
leidinggevende posities in de mijnen was beperkt, maar ook het aanbod van
Nederlandse kant. Toch waren er in Limburg banden tussen de mijnindustrie en
andere grote industrieën. P. Bogaert, van 1851 tot 1876 hoofd van de Nederlandse
dienst van het mijnwezen, was in Maastricht commissaris bij de Koninklijke
Nederlandsche Papierfabriek. Zijn kennis van stoomketels en zijn tweede functie
als ingenieur bij het Toezicht op het Stoomwezen maakten hem voor het bedrijf
interessant. Vaker nog werkten in deze bedrijven mijningenieurs die in het buitenland
waren opgeleid. De uit Henegouwen afkomstige mijningenieur G. Lambert werd in
1859 belast met de leiding van de Société Céramique, een van de Maastrichtse
aardewerkfabrieken. Enkele jaren later werd hij lid van de Raad van Bestuur, waarin
tevens G. Dumont, een befaamd Luiks mijnbouwkundige, zitting had. In de jaren
1870 zouden Lambert en Dumonts zoon er in België de aandacht op vestigen hoe
33.
veelbelovend het nog niet ontgonnen Limburgse mijngebied was.
Er waren echter grenzen aan de macht van de ingenieurs. Zelfs met steun van
de overheid was de ontwikkeling slechts ten dele te sturen. De staat moest,
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Het steenkolenfront gefotografeerd omstreeks 1910. De houwer sloeg brokken steenkool
los, nadat hij in de steenkolenlaag horizontale en verticale sleuven had gemaakt. Hij hield
tevens rekening met de splijtvlakken bij de keuze of de delfstof weg werd genomen langs
het pijlerfront of dat hij eerst schuin of rechthoekig zou inkerven in het front, zoals bij de foto.
De pikhouweel of hak was het belangrijkste instrument. Daarnaast waren hamers en
houwelen, eventueel buskruit, en schoppen in gebruik. Op de foto is ook de bijl te zien, die
een houwer nodig had voor het pas klaar maken van de houten ondersteuningen. De
Davy-lampen zijn nog net links en rechts zichtbaar.

oh ironie, de Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij dwingen de Domaniale
mijn via een zijtak te verbinden met de spoorweg. Het was heel wat moeilijker
investeringen op te leggen, die niet contractueel waren afgesproken. In het midden
van de jaren 1850 wilde directeur Egon van der Elst een schacht met toebehoren
aanleggen in het in Duitsland gelegen deel van de concessie om zo daar de afzet
te vergroten. Hij werd hierin met verve gesteund door de Ingenieur der Mijnen, die
na de verpachting van de Domaniale als regeringscommissaris bij de
spoorwegmaatschappij moest waken over de belangen van de staat. De Nederlandse
directie van de spoorwegmaatschappij ging in de plannen mee, maar aan de Duitse
kant stuitte het voornemen op problemen. De begonnen aanleg van de schacht
werd spoedig gestaakt. In de plaats daarvan kwamen contractuele marktafspraken
met de Vereinigungs-Gesellschaft.
Niet alleen vanwege de gecompliceerde eigendomsverhoudingen waarbinnen
mijningenieurs en andere leidinggevenden moesten werken, waren grootse en
meeslepende daden in het Limburgse mijngebied niet te verwachten. De Domaniale
mijn was een kleine marktpartij. Bovendien was het ook na 1850 vaak niet evident
welke nieuwigheden daadwerkelijk een verbetering betekenden. Bij de
Vereinigungs-Gesellschaft domineerden tussen 1837 en 1888 twee uit het Pruisische
staatstoezicht afkomstige ‘Spezialdirektoren’ de ontwikkeling. Zij profileerden zich
als technici en verwierven een goede naam. De resultaten van hun werk waren
gemengd. Zo was de grootscheepse concentratie van het ondergrondse
vervoersysteem geen inslaand succes. Achteraf zag men dat deze projecten ver
34.
voorliepen op de technische mogelijkheden van de tijd. Aan Nederlandse kant viel
de technische ontwikkeling niet op als uitzonderlijk. Egon van der Elst en zijn
navolgers volgden de ontwikkelingen in de directe omgeving. Gegeven de
verhoudingen was dit optimaal.
Kenmerkend voor de voortkabbelende ontwikkeling van na 1850 was dat spoedig
functies weer regionaal werden opgevuld en dat tot 1900 evenveel mijningenieuren
uit Delft in Limburg terecht kwamen als in Suriname: één. Toen Van der Elst in
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Deze plaat uit de Katholieke Illustratie van 1879 gaf een romantisch en niet waarheidsgetrouw
beeld van het vervoer van steenkolen ondergronds. Kolenboeren bovengronds sjouwen
steenkolen in zakken; in havens was het eveneens lang gebruikelijk. In de mijn brachten de
slepers de wagens zo dicht mogelijk bij de steenkolenhouwers. Tegen het eind van de eeuw
werd op de Domaniale een deel van de steenkolen ondergronds grof gesorteerd, maar dit
was een toestel waarbij de wagens werden omgekeerd en de delfstof via roosters in een
wagen viel.

1876 zijn directeursfunctie bij de Domaniale mijn opgaf om Ingenieur der Mijnen te
worden beval hij de directeur van een naburige mijn van de
Vereinigungs-Gesellschaft, J. Schümmer, aan als zijn opvolger. Dit was een verwant
van de Schümmer, die rond 1825 zo veel weerstand had opgeroepen bij het
staatstoezicht. De familie was leidinggevende posities blijven bekleden. De
Nederlandse overheid hield zich afzijdig. Wel voorkwamen, na het overlijden van
Schümmer in 1886, de Nederlandse directie van de spoorwegmaatschappij en de
Ingenieur der Mijnen dat het beheer van de Domaniale mijn
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Zomer 1884 werd voor een dag de produktie op de Domaniale mijn stilgelegd: ‘Da wurde
ein Bild gemacht’. Voor dergelijke gelegenheden hingen mijnwerkers de Davy-lamp pontificaal
midden op hun borst. De veiligheidslamp was inmiddels hét symbool geworden van arbeid
ondergronds. Op de tweede rij van onder zit aan de linkerkant van de mijnwagen directeur
Schümmer. Aan de rechterkant oud directeur E. van der Elst, toen hoofd van het
Staatstoezicht op de Mijnen en regeringscommissaris bij de Aken-Maastrichtsche
Spoorweg-Maatschappij, de pachter van de mijn. Naast hem een van de twee
hoofd-opzichters. Geen van beide laat een Davy-lamp zien.

bij de Vereinigungs-Gesellschaft werd ondergebracht en de nieuwe bedrijfsdirecteur
zou worden aangetrokken na overleg met het ‘Oberbergamt’ in Bonn. Weliswaar
was na het overlijden van Van der Elst in 1897 de nieuwe Ingenieur der Mijnen een
Nederlander, maar deze was in Freiberg in Saksen opgeleid en was enkele jaren
eerder door Van der Elst voor eigen rekening in het Akense gerecruteerd. Van der
Elst was zeventig, vermogend en het afdalen in de mijnschachten begon hem moeilijk
te vallen.
Gezien de opleidingsmogelijkheden was de gang van zaken niet helemaal vreemd.
De Delftse docent had voor praktische mijnbouw geen enkele belangstelling. Voor
het eigenlijke vak moesten ook Delftse studenten naar een Duitse ‘Bergakademie’.
Iets van de kif klinkt door in de Delftse evaluatie achteraf: studenten staken daar
wel iets van mijnbouwkunde op, maar leerden vooral het Duitse studentenleven
35.
uitstekend kennen.
Rond 1900 was de periode van de ‘ingenieurs aan de macht’ voorbij. Bij de
Domaniale was na Schümmer een baron directeur, hij had enige technische kennis,
maar was geen ‘Bergmann’, aldus ingenieur Van der Elst. In de Duitse mijnen bij
Aken nam toen de invloed van de technici af. Evenmin domineerden zij de directies
van de nieuwe Limburgse mijnondernemingen.
De mijnindustrie ontwikkelde zich toen in Limburg snel, maar technisch waren er
na 1900 weinig nieuwigheden. De schaalvergroting noopte wel tot institutionele
modernisering. Met het voor alle mijnen geldende Mijnreglement van 1906 kwamen
ook meer strenge eisen voor de verlichting ondergronds.
Zo mocht het bezit en onderhoud van de Davy-lamp niet langer meer een zaak
van de mijnwerker zijn, zoals bij onder meer de Oranje-Nassau mijnen het geval
was geweest, maar moesten de ondernemingen de lampen leveren.
De introductie van schudgoten, de toenemende lengte van het steenkolenfront
en het werken in grotere groepen creëerden na 1910 behoefte aan een alternatief
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voor de veiligheidslamp. Tijdens de eerste wereldoorlog stimuleerde
benzineschaarste de introductie van elektrische lampen met een accu als
energiebron. Aanvankelijk stelden zij teleur: zij wa-
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ren niet tegen stoten bestand, niet erg bedrijfszeker, zij waren duur en gaven te
weinig licht. Op een van de Limburgse mijnen was het gebrek aan benzine dan ook
aanleiding een stap terug te doen in de geschiedenis. Men bouwde de
veiligheidslampen om tot olielampen. Deze mochten echter alleen gebruikt worden
waar geen gevaar voor mijngas was; wegens de roetvorming konden de lampen
niet worden gesloten. Na enige tijd waren de nadelen van de elektrische lampen
verholpen. In het midden van de jaren twintig verzocht de directie van de
Staatsmijnen het aantal benzine-lampen ondergronds te mogen beperken. Ervaring
in het buitenland had geleerd, dat het terugbrengen van benzinelampen tot een
minimum de veiligheid bevorderde. In plaats van deze verschenen in de winplaatsen
massaal elektrische lampen.
Deze elektrificatie hing ook nog samen met een andere factor. Een bijwerking
van de mechanisatie van die jaren was een toenemende vorming van stof. Dit was
deels een gevolg van het gebruik van pneumatische afbouwhamers, maar
belangrijker was dat de schaalvergroting in de pijlers de mijndirecties dwong de
ventilatie te versterken om het gasgehalte op een veilig niveau te houden. Krachtige
wind verminderde de veiligheid van de Davy-lampen. Meer stof maakte krachtiger
lampen gewenst en bevorderde experimenten met permanente verlichting in de
pijlers. Het staatstoezicht juichte dit laatste ook toe in de hoop een beroepsziekte,
het trillen van oogleden, te voorkomen. In 1939 werd voor het eerst het ondergrondse
bedrijf van een mijn nagenoeg geheel verlicht en kon ‘de mogelijkheid onder oogen
... worden gezien ontheffing te verleenen van de verplichting een draagbare mijnlamp
36.
in de ondergrondsche werken bij zich te hebben.’

‘Moet men in kou zitten?’
De keuze in dit hoofdstuk voor de lamp van Davy brengt met zich mee dat
veranderingen bovengronds en de afnemer van steenkolen in het donker blijven.
Om te voorkomen dat zij geheel onbelicht blijven, is het nuttig een impressie te
geven van de weg die de steenkolen aflegden van de schachtrnond naar de
woonkeuken of kamer, voordat spoorwegen waren aangelegd, steenkolen naar de
stations werden vervoerd en handelaren en steenkolenboeren voor levering aan
huis zorgden.
Aan het begin van de negentiende eeuw ging de klant naar de Domaniale of een
van de naburige mijnen toe. Levering op krediet was zo goed als onbekend.
Sommigen gingen al naar gelang hun behoefte naar de mijn en vervoerden de
steenkolen in kruiwagens of op hun rug. Bij de mijnen verschenen vooral boeren
met hun osse- of paardekarren. Pachters uit de verre omgeving verplichtten zich
vanaf de zeventiende eeuw jaarlijks tot een of meerdere ‘koelvrachten’. Op deze
manier zetten grondeigenaren hun pachters aan het werk. Ook zonder een dergelijke
aansporing zullen bezitters van een paard en wagen geprobeerd hebben in het
slappe seizoen bij te verdienen. De bedeelden hadden het geluk, dat de armbesturen
het transport naar hun gemeente verzorgden. Mensen die anderen niet aan het
werk konden zetten of zich een tocht naar de mijn niet konden veroorloven, waren
aangewezen op de zogenaamde kolengidsen. In langwerpige zakken op kleine
paarden brachten deze kleine hoeveelheden steenkolen rond. Reclamespreuken
als dat hun kolen zo zwart waren als de duivel en brandden als het hellevuur,
maakten hen weinig populair.
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Het bovengronds bedrijf bestond uit magazijnen, voorraadhopen en dragers. Het
was een koper geraden een grote hoed bij zich te hebben. Nadat hij betaald had
en bij grotere hoeveelheden een bon, bij kleinere loden schijfjes had ingeleverd bij
de magazijnbediende, schreef deze met een krijtje op de hoed van de koper de
naam van de produktieschacht, het nummer van de bon, het aantal gekochte
kwintalen stukskolen of met streepjes de hoeveelheid gruiskolen en de initialen van
de koper. De koper ging vervolgens voor de betere steenkolen naar de weger en
voor het gruis naar de schepper. Op een genummerde plank of op de steel van de
schop boekten deze wat zij leverden en tegelijk haalden zij het getal of de streepjes
op de hoed van de klant door. Bij de detailverkoop was er rekening mee gehouden
dat vrouwelijke klanten konden komen. Dan mochten de krijtstrepen op de mouwen
worden gezet. Draagsters zorgden ervoor dat de gruiskolen op de kar terecht
kwamen en werden daarvoor door de koper rechtstreeks beloond. In de
veengebieden zorgden eveneens vrouwen voor het vullen van kruiwagens met turf
en het stouwen van de pramen. Ook het lossen was de taak van turfvulsters onder
37.
leiding van een turfmoeder. Met de komst van het spoor werd afzet aan de stations
gebruikelijk, verplaatsten de beschreven activiteiten zich daarheen, terwijl op de
mijn een modernere wijze van expeditie en administratie tot stand kwam.
De huishoudens vormden niet de sector die het meest spectaculair veranderde
tijdens de industriële revolutie. Toch werden de steenkolen in de woonkamers anno
1900 anders opgestookt dan aan het begin van de eeuw. In mijnstreken waar men
antraciet of verwante soorten dolf, werden gruiskolen met leem gemengd en tot
‘kluiten’ of ‘gedeks’, bollen of ovalen gevormd, afgeronde vormen vanwege de
zuurstoftoevoer. Het kneden van de kluiten was vrouwenwerk. In Luik gebeurde dit
vaak op de mijn door de vrouwen die de steenkool met lieren

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

30

Tussen 1830 en 1870 veranderde de Domaniale mijn bovengronds nauwelijks. In het laatste
kwart van de eeuw kreeg de mijn een meer ‘klassiek’ uiterlijk. Zoals deze foto van omstreeks
1900 laat zien was daarbij de ijzeren schachtbok dominant. In het algemeen vereisten een
toenemende diepte, hogere belasting en het vertikaal vervoer van personen sterkere
ophaalmachines en een hogere plaatsing van de kabelschijven boven de schachtmond. In
plaats van steeds hogere en stevigere schachtgebouwen kwamen er vrijstaande, ijzeren
bokken. In het Ruhrgebied werden rond 1870 de eerste gebouwd. Bij de Domaniale waren
niet alle genoemde factoren van belang, maar niet veel later, vanaf 1872, werd ook daar
het ophaalsysteem gemoderniseerd. Oud en nieuw waren in de mijnindustrie innig verbonden.
Ook op deze foto: de schachtbok werd geïntegreerd in het bestaande schachtgebouw.

omhoog trokken. Bij de Domaniale was het vormen van de bollen thuiswerk.
Oningewijden zagen het vermengen vaak als knoeien en oplichterij. Kluiten hoorden
echter bij een stooktechnologie. Steenkool werd in open haarden verbrand en
compacte bollen hadden daarbij een evident voordeel op gruis. Bovendien wilde
men door vermenging en het nat maken van de steenkool de hitte verminderen en
de verbranding vertragen. Het was zeker niet zo, dat het koud was in de woningen
bij mijnbouwstreken. Limburgse woningbouw kenmerkte zich door relatief veel
schoorstenen. Veel schoorstenen was een fiscaal nadeel, maar de prijs van
38.
steenkolen, die lager lag dan in andere Nederlandse provincies, gaf de doorslag.
Stoken was niet zo gemakkelijk als het leek. Met een aangepaste stooktechniek
kon men stoommachines laten werken op huisbrand, maar het duurde enige tijd
voordat bekend was hoe. Aken en omgeving bleef overigens binnen noord-west
Europa de enige regio, waar op grote schaal stoomketels werden verhit met antraciet.
De stooktechniek was niet alleen bij stoommachines van belang, maar ook bij zo'n
alledaagse handeling als het stoken in open haarden. Bij proefnemingen toonden
consumenten in de grote steden in Holland zich niet voldaan over de kwaliteit van
het Kerkraads antraciet. De steenkolen waren in 1827 en 1842 ‘voorbeeldloos slegt’.
Consumenten in de kustprovincies waren toen gewoon vette Engelse steenkolen
als huisbrand te gebruiken. Vette steenkolen ontbrandden gemakkelijk. Gasarme
steenkool en zeker kluiten vereisten meer moeite. Vrijkomende gassen en stank
waren de nadelen van vette steenkolen, maar blijkbaar waren deze te prefereren
boven wachten totdat het antraciet opgloeide. Met nadruk wees de directeur op de
Domaniale op de superieure kwaliteit van zijn kolen en gaf een uitvoerige beschrijving
hoe antraciet in brand moest worden gestoken. In het dossier noteerde echter een
ambtenaar: ‘magere kolen eisen veel werk; moet men in kou zitten totdat magere
kolen believen door te branden; moeten kachels ingericht worden naar kolen of
39.
andersom?’
Het vormen van kluiten doet denken aan het vervaardigen van briketten. In
Frankrijk en België, later ook in Duitsland werd vanaf 1830 voortdurend
geëxperimenteerd met het veredelen van steenkool of bruinkool tot briketten. Het
bindmiddel pek, afkomstig uit het teer van gasfabrieken, kon zeer duur worden. Pas
toen pek in grotere hoeveelheden beschikbaar kwam als nevenprodukt van de
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cokesfabricage werden briketten een beter verkoopbaar produkt. Mijngebieden die
magere, voor cokesfabricage ongeschikte, steenkolen wonnen, liepen daarom niet
voorop. Toch werd al in 1875 een briketfabriek bij een mijn bij Aken neergezet. Deze
perste echter toen ook nog de traditionele ‘kluiten’ uit gruiskool en leem.
Briketfabrieken waren de eerste nevenbedrijven, die in de omgeving van Aken op
het mijnterrein verschenen. Bij de Domaniale werd later voor een andere opzet
gekozen.
Het bedrijf was gelieerd met een briketfabriek gelegen dicht bij de spoorlijn van
Aken naar Maastricht. Gesloten, gietijzeren kachels en fornuizen verdrongen na
1830 in toenemende mate het haardvuur en waren rond 1890 bijna universeel,
althans in drie Nederlandse regio's die onderzocht zijn. De zegetocht van de kachel
was in zekere zin het symbool van de verhuiselijking van de samenleving. Engelsen
waren minder gecharmeerd van de ‘red-hot monsters’ en lelijke kachelpijpen, voor
hen symbolen van de Amerikanisering van Europa. Daar bleef de open haard
huiselijkheid representeren. Omdat brandstof zo goedkoop was, kostte het daar ook
minder pijn om op inefficiënte wijze in de huis-, maar ook in de slaapkamer grote
40.
hoeveelheden brandstof op te stoken.
De relatieve prijzen van de energiebronnen en het hoger rendement van de
gesloten kachels beïnvloedden het verdwijnen van de open haarden. Maar er was
meer aan de hand. In Limburg, dicht bij de metaalnijverheid in Luik, waren gesloten
gietijzeren kookkomforen en kachels rond 1800 niet ongewoon. Dergelijke
‘bereklauwen’ werden gedurende de zomer in de open haard geplaatst als
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die niet werd gestookt. Kachels waren inderdaad al langer bekend: waarom verliep
de overgang niet eerder en sneller en waarom was zij niet algemeen? Afgezien van
een romantische voorkeur voor het ‘cheerful flicker’ van open vuren, moet het
antwoord vooral aan de aanbodszijde worden gezocht. Smeden hadden slechts
beperkte mogelijkheden goedkope kachels te leveren. Machinale produktie bood
meer perspectief. Bovendien moesten bepaalde technische problemen worden
overwonnen. Voor het minder gemakkelijk ontvlambare antraciet was vooral de trek
van belang. Rond 1880 had men greep op de trek van onderop en verschenen de
speciaal voor ‘huisbrand’ ontworpen duurovens op de markt. Het mengen met leem
werd zo iets van het verleden.
De kachels stelden hun eigen eisen aan de brandstof. De mijnen reageerden op
de nieuwe ontwikkeling door bovengronds steenkool en steen beter te scheiden.
Op het continent gingen zij bovendien spoedig steenkolen wassen, een methode
die ook bij kleinere brokken een goede scheiding tussen kolen en stenen
garandeerde. Bij kolenslik, het restprodukt, bleven oude toestanden bestaan. Ook
dit leverde met leem vermengd een goede brandstof, boeren bleven het afhalen en
nog in 1913 waren daarom de wegen tot ver in de omtrek zwart.

GRAFIEK 1.2: DE ARBEIDSPRODUKTIVITEIT IN DE STEENKOLENMIJNBOUW IN ENGELAND, FRANKRIJK,
HET RUHRGEBIED EN VAN DE DOMANIALE MIJN TUSSEN 1795 EN 1940.

Techniek en produktiviteit
Bij een gedetailleerde beschrijving is het niet moeilijk te wijzen op tal van technische
veranderingen onder de grond. Hoe moeten we echter deze veranderingen
gezamenlijk waarderen? Steenkolenwinning ziet men immers algemeen als het
tegendeel van een bedrijfstak waar men alsmaar efficiënter gebruik maakte van
produktiefactoren. Voor velen was mijnbouw het voorbeeld van een nijverheid waarbij
groei tot stand kwam door reallocatie, door de inzet van meer arbeid en kapitaal.
Een gebruikelijk uitgangspunt is, dat technische verbeteringen zullen leiden tot
hogere produktiviteit. Grafiek 1.2 vergelijkt de fysieke arbeidsproduktiviteit van de
Domaniale mijn met die van het Ruhrgebied, Engeland en Frankrijk en volgt daarbij
de ontwikkeling tot de tweede wereldoorlog. De produktiviteit van een enkele mijn
kan om tal van redenen sterk fluctueren. De Domaniale week echter op lange termijn
niet sterk af van het gemiddelde in het mijngebied nabij Aken.
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Uiteraard is produktie per geregistreerde arbeider theoretisch gezien een
problematische maat. Het geeft een ruwe indruk, als men niet veronachtzaamt dat
gewerkte dagen per jaar en arbeidsuren per dag verschilden van streek tot streek
en in de loop van de tijd. Verschillen in arbeidsproduktiviteit hingen deels samen
met ‘natuurlijke’, geologische verschillen, zoals de voorraad aan steenkolen,
uiteenlopende laagdiktes en overige kwaliteitsverschillen. Van belang is voorts, dat
bij arbeidsproduktiviteit de invloed van de produktiefactor kapitaal onzichtbaar blijft,
terwijl een fysieke maat geen uitsluitsel geeft hoe duur of goedkoop een
produktiefactor was. Ar-
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beidsproduktiviteit is inderdaad niet hetzelfde als totale produktiviteit en het meten
in produktie per arbeider in tonnen zal de verschillen overdrijven.
Sommigen menen dat verschillen tussen mijnindustrieën meer schijn zijn dan
41.
realiteit, omdat concurrentie de verschillen genadeloos zal wegpoetsen. De elkaar
volledig tegensprekende interpretaties én de dynamiek in de ontwikkeling van de
produktiviteit laten zien, dat er echter onder de grond meer aan de hand was.
Grafiek 1.2 geeft voor de Engelse mijnbouw schijnbaar een weinig problematisch
beeld. Desondanks zijn er sterk uiteenlopende interpretaties van de ontwikkeling.
Sommige auteurs benadrukken, dat mijnbouw in wezen een handmatige nijverheid
was zonder opvallende technische vernieuwingen en met een eeuwenlang
stagnerend produktiviteitsniveau. Anderen hebben een positiever oordeel over de
technische ontwikkeling. De industriële revolutie had in de Engelse mijnbouw plaats
in de zeventiende eeuw, terwijl in 1800 de industrie in een stabiele fase verkeerde.
Voor sommigen is de negentiende eeuwse steenkolenmijnbouw juist het voorbeeld
van een traditionele sector met een alleszins respectabele toename in de
arbeidsproduktiviteit. Andere auteurs benadrukken, dat de strategische betekenis
van de spierkracht van de houwer en sjouwer wordt overdreven en het belang van
technische en organisatorische verbeteringen onderschat.

In 1822 stelden mijningenieurs voor paarden te gebruiken voor het horizontaal vervoer van
steenkolen in de Domaniale mijn. In grote Engelse mijnen kwam dit reeds in 1765 voor; bij
Luik begon het toen normaal te worden. Slepers golden als ‘weinig dociel en bijzonder
geneigd tot rebellie’; van paarden had men minder te vrezen. In 1865 motiveerde de
bedrijfsdirecteur van de Domaniale de invoering van paarden dan ook met ‘de onwillige
geest die de arbeiders meer en meer’ bezielde. Lonen, vertrek of stakingen verklaren niet
echt waarom juist toen paarden ondergronds werden gebracht. De mijn volgde het voorbeeld
van de naburige Vereinigungs-Gesellschaft, waar men tot op een oneconomisch niveau
probeerde het ondergrondse bedrijf te concentreren. De foto is omstreeks 1910 genomen.
Paarden bleven in gebruik tot ver in het interbellum. Gedurende de laatste decennia van de
19e eeuw nam echter in Kerkrade, evenals in het Ruhrgcbied, het aantal paarden per
ondergrondse arbeider af van 1 op 21 tot 1 op 46. Slechts binnen een deel van het
produktieproces was het gebruik van deze dieren zinvol.

Sterker nog: ‘the role of the innovator is fundamental ... the indispensable condition
of the industry's continued existence’. Deze positieve opvatting kan worden
gecombineerd met een positief beeld over de produktiviteitsontwikkeling. De gestadig
moeilijker wordende geologische verhoudingen hadden moeten leiden tot een
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dalende produktiviteit; in feite nam die tot in de jaren 1880 toe. Recentelijk zijn de
produktiviteitscijfers aan een revisie onderworpen. De arbeidsproduktiviteit blijkt nu
42.
stabiel te zijn, ondanks een catalogus van aanwijsbare technische verbeteringen.
Het beeld van grafiek 1.2 is complex, omdat een aantal zaken tegelijk moet worden
verklaard. Aan de ene kant waren er geen zo fundamentele technologische
doorbraken, dat overal en onmiskenbaar de produktiviteit toenam. Aan de andere
kant valt het niet te ontkennen dat er technische veranderingen waren. Soms gingen
deze niet gepaard met zichtbare veranderingen in de arbeidsproduktiviteit - en dan
is er sprake van een produktiviteitsparadox - en soms wel. Bovendien waren er
produktiviteitsverschillen tussen landen en regio's en die waren niet gemakkelijk te
dichten door het kopiëren van de ‘beste’ praktijk elders. Technologie was dus geen
publiek goed. Daar stond tegenover dat in relatief korte periodes de verschillen in
arbeidsproduktiviteit sprongsgewijze verminderden.
De produktiviteitsparadox verdwijnt als we het mo-
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gelijk achten, dat produktiviteit niet per se een goede maat is om technische
verandering aan af te meten. Er is in ieder geval geen eenduidig verband tussen
produktiviteit enerzijds en revolutionair of traditioneel anderzijds. De paradox is
overigens niet een verschijnsel voorbehouden aan steenkolenwinning. De
produktiviteitsparadox is geformuleerd, omdat evident belangrijke innovaties niet
43.
waren terug te zien in de statistieken. In netwerk-technologieën, complexe systemen
van onderling samenhangende en op elkaar inwerkende componenten, is de
samenhang tussen technische verbeteringen en een zichtbare toename in de
produktiviteit broos. Compatibiliteit en de noodzaak van complementaire
veranderingen beperken de mogelijkheden. Binnen complexe systemen zijn radicale
veranderingen niet te verwachten, eerder inertie, en zal de technische ontwikkeling
geleidelijk verlopen.
Belangrijker dan inertie, is dat binnen netwerktechnologieën het huidige systeem
de in de toekomst begaanbare wegen grotendeels vastlegt. Techniek is een
evolutionair proces van selectie, maar ook van aanpassing aan technieken in gebruik.
De ontwikkeling hangt daardoor af van de eerder ingeslagen weg, is ‘pad-afhankelijk’.
Het gewicht van aanvankelijk genomen, toevallige beslissingen is meer dan evenredig
groot; het systeem is inert ten opzichte van later verschijnende mogelijkheden.
Onderlinge samenhang van componenten van een systeem lijkt zo een last van het
verleden, die nieuwe, aantrekkelijke wegen afsluit. Een klassiek voorbeeld is het
vasthouden van de Britse spoorwegmaatschappijen aan hun ‘silly little bobtailed
carriages’. Zij zouden niet de in Duitsland en Amerika gebruikelijke, grote
steenkolenwagons hebben ingevoerd, vanwege de investeringen vastgelegd in een
44.
infrastructuur van laadperrons, weegbruggen, kolentips en andere machinerieën.
Verklaringen die een beroep doen op ‘the burden of sunk capital’ zijn onthaald
op kritiek. Zij voldoen inderdaad niet als het gaat om ontwikkelingen op

Hoewel sleden omstreeks 1820 door mijnwagens en rails werden vervangen en het ook de
bedoeling was dat paarden de ‘grote manden op wieletjes’ zouden gaan trekken, sleepten
tot 1865 uitsluitend mensen de wagens naar de schacht. Het duwen van hoog opgestapelde
wagens die in het aardedonker vlak langs door de druk naar binnen gebogen stijlen schuurden
was moeilijk werk. Slepers zagen hun werk bovendien als een tijdelijke functie totdat beter
betaald werk beschikbaar was. Gezien de aantallen was doorstroming vaak niet mogelijk.
Bij de pijlers, de winplaatsen van de steenkolen, bleef het slepen van mijnwagens gewoon,
zoals de na 1920 genomen foto illustreert

lange termijn en als de produktiefactoren reproduceerbaar en mobiel zijn. De Britse
steenkolenwagons waren 80 jaar nadat hun inferioriteit was ontdekt nog steeds
45.
klein. Binnen tachtig jaar moet de last van het verleden kunnen worden
afgeschreven. Toch is het terugbrengen van ontwikkelingen tot
afschrijvingsproblemen een miskenning van de complexiteit van dynamische
processen. In de mijnbouw was samenhang van componenten vooral van belang,
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omdat het technisch systeem en zijn componenten zich dienden aan te passen aan
de geologische omstandigheden. Een weinig te beïnvloeden produktiefactor, een
‘nontraded growth input’, maakt aanpassing pas dwingend en kan de oorzaak zijn
van blijvende produktiviteitsverschillen, hoewel de hier gepresenteerde data ook
46.
aangeven dat men het belang van de gegeven natuur niet moet over-schatten.
Inertie ten opzichte van later verschijnende mogelijkheden heeft ook een dynamische
oorzaak. Veranderen en ‘leren door doen’ zijn lokale processen. Zij concentreren
zich rond technieken in gebruik en zorgen voor concurrentie-voordelen van het
bestaande.
Een mooi voorbeeld van zo'n ‘path dependent’ proces was de introductie van de
stoommachine in de Domaniale mijn. Terecht noemt J. Mokyr de stoompomp voor
47.
de mijnbouw een macro-uitvinding. Echter, stoomtechnologie was een baaierd
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In het begin van de negentiende eeuw moesten in Kerkrade steenkolen van de winplaatsen
schuin omhoog worden vervoerd naar de voet van de schacht. Om een verticale afstand
van 50 meter te overwinnen werden de steenkolen geleid over acht horizontale gangen en
over acht hellingen met lieren bediend door een à twee volwassenen. De steenkolen werden
niet zozeer vervoerd in bakken, zoals op deze tekening van Engelse origine, maar in ‘honden’:
sleden met rieten manden, die gevuld 90 à 100 kg wogen. Over de horizontale gedeeltes
trokken kinderen van 8 tot 10 jaar de ‘honden’; in Kerkrade gewoonlijk in duo's. Zij hoefden
niet veel meer dan 15 meter te overbruggen, maar verplaatsen zo dagelijks 1 ton over 500
meter. Vanaf 1813 was arbeid ondergronds door kinderen beneden 10 jaar verboden. In
Kerkrade was deze kinderarbeid in 1815 nog normaal. Zij verdween echter spoedig ten
gevolge van pogingen de capaciteit van het vervoerssysteem te vergroten door een veel
meer horizontale lay-out, wagentjes en rails.

vol mogelijkheden. Er was niet een eenduidig ‘natuurlijk traject’ voor de exploitatie
van nieuwe ideeën. Sommige ondernemers kozen voor een dure oplossing: zij
installeerden stoommachines met een bijzonder grote capaciteit en meenden dat
men steenkolen van beneden naar boven diende te ontginnen in plaats van van
boven naar beneden. Dit is alleen goed te verklaren als men zich realiseert, dat de
mogelijkheden van de nieuwe techniek werden geëvalueerd vanuit reeds bestaande
ideeën. De normen voor goede mijnbouw waren een reactie op de nadelen
veroorzaakt door mijnbouw in voorgaande eeuwen. Bovenal wilde men voorkomen,
dat watermassa's door ‘oppervlakkige’ ontginning het winnen van dieper gelegen
steenkolen in de toekomst onmogelijk zouden maken.
Een op het eerste gezicht dure en daarom niet optimale ontginningswijze was bij
nader inzien misschien toch het beste vanwege ‘onzichtbare’ kosten. Bovendien
werd een kapitaalintensieve ontginningswijze gepropageerd door de ingenieurs van
het staatstoezicht. Een netwerk-technologie die wordt gesponsord heeft een grotere
48.
kans aanvaard te worden dan een rivaal, die wellicht technisch superieur is. Evenzo
laat dit voorbeeld zien, dat techniek niet een serie blauwdrukken is uitgespreid op
een ‘tabula rasa’, maar een historisch proces van ‘myopic selections past producers
made from among the different species of techniques with which they originally had
49.
to work’.
Binnen zo'n historisch proces kunnen selectie en aanpassing leiden tot een
standaard techniek, die niet de beste is, maar wel economisch levensvatbaar en
soms zelfs superieur, zoals P. David in zijn ‘QWERTY-economics’ fraai heeft laten
50.
zien. De standaard spoorbreedte is, naar men zegt, afgeleid van het 4 voet, 8,5
inch brede achterwerk van de muilezels van Norfolk, ooit gebruikt om kolenwagons
te trekken over houten rails. Andere breedtes, hoewel zij een minder schokkende
51.
en veiliger reis garandeerden, haalden het later niet.
QWERTY-economie beschrijft ontwikkelingen zo traag als stroop op een
wintermorgen. Buiten Engeland was de ontwikkeling in de steenkolenwinning soms
opvallend dynamisch. Hoe zijn inertie en schoksgewijze dynamiek op een noemer
te brengen? De produktie per mijnwerker was in de Engelse mijnbouw waarschijnlijk
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reeds in de zeventiende eeuw superieur. De Amerikaanse produktiviteit werd in de
negentiende eeuw verreweg de hoogste ter wereld. Toen het na de eerste
wereldoorlog in de mode kwam om naar de Verenigde Staten te reizen om daar de
onbegrensde mogelijkheden af te kijken, stuurde ook de directie van de Staatsmijnen
mijningenieurs daar naar toe. Zij verbaasden zich onder meer bij het zien van een
machinegeweer, dat een mijndirectie had laten aanbrengen ter verbetering van de
arbeidsverhoudingen. Mijnbouwkundig was het evenwel ‘in dit land ... moeilijk iets
52.
te zien te krijgen, waar we profijt van kunnen trekken’. De geologische en de
economische omstandigheden waren te verschillend. De Amerikaanse stijl van
53.
mijnbouw was daarom niet overdraagbaar en zelfs weinig informatief. Het gebruik
van een machinegeweer bij arbeidsconflicten was overigens ook daar een teken
van. Engeland was voor de Europese mijnbouw meer normgevend.
Verschillen in arbeidsproduktiviteit hingen deels samen met ‘natuurlijke’,
geologische verschillen. De dynamiek in de ontwikkeling van de produktiviteit laat
echter weinig ruimte voor een verklaring verwijzend naar afnemende
meeropbrengsten, het ontginnen van dunnere lagen of op grotere diepte. Er was
geen convergentie naar beneden, maar eerder naar boven. Op het continent nam
daarbij de arbeidsproduktiviteit schoksgewijze toe. De onderlinge verschillen tussen
sommige regio's, maar niet alle, werden in een aantal stappen grotendeels overbrugd.
Iets voor 1850, de jaren dat de komst van de spoorwegen voor hen goed uitpakte,
bereikten de mijnen bij Aken het Frans-Belgische niveau en dat van het Ruhrgebied.
De ‘Gründerjahre’ na 1854 en een tweede investeringsgolf in het begin
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van de jaren 1870 veroorzaakten weer een kloof tussen het Ruhr- en het
Wormgebied, maar bracht de Ruhrstreek bijna op het Engelse niveau. De mijnen
van het Wormgebied en vooral de Domaniale mijn belandden na 1890 op deze
hoogte toen hun markt zich geografisch uitbreidde. De Belgische en Franse
arbeidsproduktiviteit, aanvankelijk op eenzelfde niveau als die van het Wormgebied
of erboven, bleef op den duur achter. Vergeleken met de mijnbouw in de Verenigde
Staten was er overigens voor de eerste wereldoorlog eerder sprake van divergentie
van de produktiviteit dan van convergentie.
De stelling, dat bijvoorbeeld de Engelse mijnbouw geen deel had aan
technologische vernieuwingen, evenals de Belgische, en daarentegen de Duitse
54.
en Nederlandse wel, is moeilijk te verdedigen. De grafiek laat eerder een soort
inhaalproces zien. ‘Catching up’ processen staan recentelijk sterk in de belangstelling.
Historische verschillen in produktiviteit worden geaccepteerd. Produktiviteitsniveaus
zullen evenwel convergeren, omdat leiders langzamer en (geschikte) volgers sneller
zullen groeien. De uitstralingseffecten van voorop lopende landen zijn groot;
achterlopers kunnen relatief veel leren. Deze visie op ‘catching up’ is om een aantal
55.
redenen niet bevredigend. Zij dwingt met weinig plausibele verklaringen te komen.
Omdat auteurs ervan uitgaan, dat blauwdrukken gemakkelijk te transporteren zijn,
wijten zij de vóór 1914 geconstateerde verschillen gemakkelijk aan een ‘lack of
56.
social capability’. De vraag is natuurlijk wat een eerdere convergentie zou hebben
opgeleverd. Er zijn nauwelijks tekenen, dat een onvermogen interessante technieken
te herkennen een serieuze hinderpaal was in de ontwikkeling. Er zijn heel wat meer
tekenen die erop wijzen, dat een Engels produktiviteitspeil voor ondernemers
doorgaans niet relevant was en een geforceerde ‘modernisering’ in die richting in
bankroet zou hebben geresulteerd.
Catching up heeft evenzo weinig te zeggen over de timing en het schoksgewijze
patroon van de convergentie. Produktiviteitsverbetering was niet een voorwaarde
voor een verdere toename van de produktie; een snellere toename van de produktie
en hogere arbeidsproduktiviteit gingen samen. Voor gebieden met achterstand op
Engeland was er ruimte voor snelle groei in de arbeidsproduktiviteit, maar deze
groei kon pas worden gerealiseerd als de vraag gunstig was en mijngebieden ook
buiten hun lokale markten hun produkt afzetten. Ook al waren er geen ‘readily
distinguishable or memorable innovations’, micro-uitvindingen zorgden permanent
57.
voor ‘technological drift’. Slechte tijden konden vernieuwingen stimuleren. De
overstap op stoomtechnologie had bij de Domaniale en naburige mijnen in zo'n
periode plaats. Defensieve rationalisering betekende echter niet zonder meer een
opmerkelijke verbetering in de concurrentiepositie. Het cumulatieve effect van de
grote en vooral kleine innovaties openbaarde zich bij een gunstige vraag, die
vervolgens investeringen uitlokte.
Groei betekende in de steenkolenmijnbouw inderdaad tot op grote hoogte meer
van hetzelfde, meer arbeid en meer kapitaal. De rol van de techniek was bescheiden,
maar alleen als men techniek wil zien als een ‘deus ex machina’. In de mijnbouw
past niet een techniekgeschiedenis als een ‘hero theory of history applied to things
58.
rather than persons’.
Techniek was eerder een endogene variabele binnen het proces van economische
groei, een helft van een siamese tweeling. Investeringen waren de andere helft.
Behalve technological drift, investeringen en QWERTY-economie waren in de
mijnbouw nog andere factoren van belang. Zonder dergelijke factoren zou ‘catching
up’ met uiteenlopende technieken niet mogelijk zijn geweest. De variatie in de
mogelijke aanpassingen aan de geologische omstandigheden was groot, zonder
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dat dit de produktiviteit sterk beïnvloedde. De kostencurves hadden een plat verloop.
Mijnen van uiteenlopende produktiecapaciteit en daarbij horende produktiewijzen
waren levensvatbaar. Er was niet een enkele beste techniek of, om het vreemde
jargon van economen aan te halen, er was meer dan één manier om een kat te
villen.
‘Nu en dan verschijnt in de verte een dwaallichtje als een gloeiend luciferskopje’,
zo beschreven twee journalisten van Woord en Beeld in 1902 wat zij ondergronds
59.
zagen bij hun bezoek aan de Domaniale mijn. In de steenkolenmijnbouw bracht
de industriële revolutie geen felle verlichting. Verandering was een geleidelijk proces,
de dragers ervan waren meestal anoniem. Toch was er ontwikkeling en moeilijke
omstandigheden verstikten niet de creativiteit en het vermogen te leren. Er was licht
in de duisternis. ‘Dicht langs den grond’, zo noteerden de verslaggevers, ‘glijden
hier en daar lichtjes, zonder dat men de dragers ervan kan onderscheiden.’
B.P.A. GALES
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Gezicht op de fabrieksgebouwen van de fabriek van stoom- en andere werktuigen van Van
Rossem & Würtz op het Roeterseiland te Amsterdam. Gewassen tekening van G.C.
Schellenberg, 1861.
Het hoofdgebouw dateert van 1840 en was oorspronkelijk in gebruik bij de fabriek van stoomen andere werktuigen van Ch. Verveer & Co. Het bedrijf vervaardigde onder meer
stoommachines en stoomketels. Het vervoer van materialen en produkten gebeurde over
water met schuit en roeiboot, te land nog met menselijke kracht.
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2
Machine-bouw
Machinebouw in de industriële revolutie
Een begin onder een minder gelukkig gesternte
Het gat in de markt dat er niet was
De ontwikkeling na 1850
De bouw van de machines
Produkten en markten
Baggermateriaal, een relatieve successtory
Nederlandse machines voor de export
De plaats van de machinenijverheid in het
Nederlandse proces van industrialisering
In 1843 moesten de schroefdraadmakers en vijlers bij de machinefabriek Van
Vlissingen & Dudok van Heel te Amsterdam elke moer en bout met de hand afmaken:
hier en daar een tiende millimeter bijvijlen, bramen wegwerken enzovoorts. In die
tijd werd schroefdraad apart gesneden met gereedschappen die een onnauwkeurige
pasvorm opleverden.
De gevolgen van dit handwerk werden honderdvijftig jaar later duidelijk, bij de
restauratie van een grote stoommachine die Van Vlissingen had geleverd aan de
werkplaats van de Rhijn Spoorweg-maatschappij. Geen twee moeren waren
uitwisselbaar, elke moer was op zijn ‘eigen’ bout toegesneden. Een oppervlakkige
beschouwer zou dit feit waarschijnlijk interpreteren als het zoveelste bewijs dat de
Nederlandse machine-industrie tegen het midden van de negentiende eeuw nog
hopeloos achterliep. En juist die onvolkomenheid zou een rol hebben gespeeld bij
de relatief late industrialisatie van Nederland.
Dit oordeel gaat er stilzwijgend van uit dat de machinenijverheid in de omringende
landen wel in staat was om zonder handwerk machines af te leveren met
uitwisselbare onderdelen, en dat handwerk en niet-gestandaardiseerde precisie
omstreeks 1845 al ouderwets zijn.
Het klinkt paradoxaal, maar de machines die het ambachtelijke handwerk in veel
takken van nijverheid verdrongen, werden in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland
en België gebouwd dankzij de geoefende handen en ogen van vakarbeiders. Pas
kort voor 1850 is er duidelijk sprake van succes bij de pogingen om ‘machines met
machines’ te bouwen. Een aantal zogenaamde gereedschapswerktuigen draaibanken, schaafbanken, boormachines, snijwerktuigen - heeft dan die graad
van nauwkeurigheid gekregen, waarmee men grotere series werkstukken kan maken,
die onderling uitwisselbaar zijn. Maar zelfs deze aanzetten tot standaardisering van
onderdelen betekenden niet het einde van het individuele vakmanschap in de
machinenijverheid.

Machinebouw in de industriële revolutie
In december 1771 verscheen in de Derby Mercury een advertentie waarin de heren
Arkwright en Strutt, textielfabrikanten,vroegen naar ‘Clock-Makers, or others that
understands Tooth and Pinion well: also a Smith that can forge and file. - Likewise
two Wood Turners that have been accustomed to Wheel-making, Spole-turning,
1.
&c.’ De enorme ontwikkeling die de Engelse textielindustrie sinds het midden van
de achttiende eeuw doormaakte, steunde op de vaardigheid van vaklieden uit de
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traditionele ambachten. Vooral degenen die tandwielen uit hout of metaal konden
snijden, waren onmisbaar. In 1791 had de Noordengelse katoennijverheid zelfs in
Londen voor een tekort aan klokkenmakers en instrumentmakers gezorgd, terwijl
ook de stoommachinebouwers Boulton & Watt in Birmingham vaklieden zagen
2.
vertrekken naar Lancashire. Vaak hadden de katoenspinnerijen en -weverijen een
eigen werkplaats waar voormalige klokkenmakers, smeden en schrijnwerkers de
machines voor eigen gebruik maakten en repareerden. Het was voor de
uitvinders-textielfabrikanten natuurlijk riskant dat zij hun ideeën moesten laten
uitvoeren door ingehuurde werklieden. Dat betekende dat die buitenstaanders ook
precies de details van een verbeterde spinmachine of weefgetouw leerden kennen.
Concurrenten waren bereid om veel geld. te betalen voor mannen die zowel de
kennis als de handvaardigheid hadden om de ingewikkelde machines met de vereiste
precisie te bouwen. Eind achttiende eeuw werd dan ook in kranten druk geadverteerd
3.
om dergelijke vaklieden te werven. In
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diezelfde tijd ontstonden ook kleine werkplaatsen die onafhankelijk van een
textielfabriek weefgetouwen op bestelling maakten. Uitvinders zoals Arkwright
poogden zelf door middel van octrooien de imitatie van hun machines een aantal
jaren tegen te houden, maar dan nog werden klokkenmakers, hout- en metaaldraaiers
en schrijnwerkers overstelpt met een steeds groeiende vraag naar
niet-geoctrooieerde werktuigen.
Een andere sector die grote behoefte had aan vaklieden, was de
stoommachinebouw. Zelfs bij Boulton & Watt, de meest vermaarde fabriek aan het
eind van de achttiende eeuw, was elk stoomwerktuig dat werd besteld weer een
individueel werkstuk. Modelmakers, ijzergieters, smeden, tandwielmakers en vijlers
maakten alles in kleine series. Dat gold ook voor de andere constructeurs in
Groot-Brittannië, die er op aasden om ervaren arbeiders uit de Soho-werkplaatsen
van James Watt en Matthew Boulton over te riemen.
In een lange leertijd bij een goede baas, eventueel aangevuld met zelfstudie
ontwikkelden jongens naast een grote handvaardigheid ook een soort werktuigkundig
inzicht - Arkwright zocht naar vaklui die ‘begrip’ hadden van tandwieloverbrengingen.
Zo bouwde elke generatie vakmensen voort op het werk van zijn voorgangers.
Karakteristiek is wat dat betreft de lijn van leerlingen die begon bij Joseph Bramah
4.
(1748-1814). Deze boerenzoon werd timmermansleerling en vestigde zich later
als schrijnwerker in Londen. Daar maakte hij onder meer sloten van uitzonderlijke
kwaliteit, met behulp van zelfgebouwde gereedschappen en werktuigen. De precisie
waarmee hij kon werken, maakte het mogelijk om zijn ideeën om te zetten in
functionerende mechanieken. In 1795 kreeg hij octrooi op een hydraulische pers
die daadwerkelijk tientallen kleine impulsen omzette in een constante zeer grote
druk. Bramah heeft echter ook veel te danken gehad aan zijn leerling Henry Maudslay
5.
(1771-1831) , die hem hielp bij de slotenmakerij en negen jaar bij hem zou blijven.
Maudslay begon in 1797 voor zichzelf en verbeterde, voor eigen gebruik, allerlei
gereedschapswerktuigen. Door kleine veranderingen in al lang bestaande werktuigen,
zoals de draaibank, slaagde hij erin om een steeds grotere precisie en eenvormigheid
te bereiken bij het snijden van schroefdraad, het maken van tandwielen en
6.
dergelijke. Op zijn beurt werd Maudslays Londense werkplaats weer een leerschool
voor jongens die zich vervolgens tot de meest gerenommeerde machinebouwers
zouden ontwikkelen: Richard Roberts (textielmachines, gereedschapsmachines,
locomotieven), Joseph Whitworth (gereedschapsmachines), James Nasmyth
(gereedschapsmachines, locomotieven, stoomhamers).
De ontwikkeling van de machinenijverheid in Duitsland in de vroege negentiende
7.
eeuw vertoonde grote parallellen met het bovenstaande. Ook daar maakte de
machinebouw zich langzamerhand los van de textielindustrie en ontstonden er
specialisaties - textielmachines, gereedschapsmachines, locomotieven, grote
stoomwerktuigen. Chemnitz, later in de negentiende eeuw wereldberoemd om zijn
gereedschapsmachines en speciale werktuigen, was van oorsprong een centrum
van textielnijverheid. Onder de vroegste makers van werktuigen is, net als in
Groot-Brittannië, een aantal slotenmakers te vinden. Soms op eigen kosten, soms
op kosten van de Pruisische staat deden zij werkervaring op in Engeland, anderen
leerden het vak van Britse vaklieden die op het continent werkten.
Bedrijven als dat van Egells in Berlijn werden, net als dat van Maudslay in Londen,
een kweekvijver van werktuigkundig talent dat later met succes zijn eigen weg ging:
8.
Borsig (locomotieven), Wohlert, Hoppe.
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Toch begonnen ook in Duitsland de machinewerkplaatsen met een bescheiden
hoeveelheid gereedschap - vooral handgereedschap en een enkele draaibank,
schaafbank en boormachine met hand- of pedaalaandrijving. Tot in de jaren veertig
maakten de meeste bedrijven hun eigen gereedschap en speciale machines, slechts
9.
een heel incidentele ondernemer legde zich toe op metaalbewerkingsmachines.

Machines om machines te maken
In sommige machines waren zoveel onderdelen verwerkt die stuk voor stuk uiterst
precies gemaakt moesten worden, dat men er met handwerk nauwelijks toe kwam
om ze in grotere series te vervaardigen. De vaklieden die dat konden, waren schaars,
duur en in Engeland al in de jaren twintig verenigd in organisaties die eisen stelden
omtrent lonen en arbeidsvoorwaarden. Om die uiteenlopende redenen trachtten
machinebouwers hun gereedschapsmachines in twee opzichten te verbeteren: ze
streefden naar een grotere nauwkeurigheid, in verband met de kwaliteit van de
onderdelen, en naar meer onafhankelijkheid van hooggekwalificeerde
handwerkslieden.
Toen James Nasmyth zelf twee jaar lang als directe assistent van Maudslay
werkte, ontwikkelde hij onder meer een snijmachine voor vierkante en zeshoekige
moeren en boutkoppen. Na Maudslays dood begon hij voor zichzelf, en in 1836 had
hij al zo'n reputatie op het gebied van gereedschapsmachines dat de bestellingen
bij zijn werkplaats in Manchester binnenstroomden. Enigszins tot zijn verbazing
ontdekte hij dat er werkelijk een markt ontstaan was voor kant en klare draaibanken,
schaafbanken,
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boormachines en vlakbanken. Die vraag was deels afkomstig van degenen die in
Lancashire textielmachines bouwden, en deels van het nieuwe fenomeen: de
spoorwegen. Het snel groeiende spoorwegnet had locomotieven, ingerichte
reparatiewerkplaatsen, rails, wissels, en nog veel meer nodig. In 1837 richtte
Nasmyth een nieuw bedrijf in waar hij alles maakte waar een bouwer van
textielmachines, stoomwerktuigen en locomotieven behoefte aan had. Deze
Bridgewater Foundry, met haar eigen ijzergieterij, was een heel vroeg voorbeeld
van een fabriek die ontworpen was voor gestandaardiseerde serieproduktie, en
Nasmyth bleef onophoudelijk bezig om nieuwe produkten te ontwikkelen. Een
uitzonderlijk grote order van twintig locomotieven voor de Great Western Railway
in 1840 zette hem ertoe om zijn gereedschapsmachines verder te automatiseren.
De mensenhand met zijn geringe kracht en nauwkeurigheid werd steeds minder
een beperkende factor, zodat de draaibanken van Nasmyth al maar grotere
onderdelen konden bewerken. Dit gebeurde ondermeer via ingenieuze stelsels van
10.
tandwielen die de beitels vanzelf en uiterst precies langs het werkstuk lieten gaan.
Dit streven, om machines met machines te maken, betekende dat sinds de jaren
'40 de machinebouw een heel ander karakter kreeg. Er werden nu produkten
realiseerbaar die met handwerk onbetaalbaar zouden worden en onvoldoende
maatnauwkeurigheid zouden hebben om uitwisselbaarheid te kunnen garanderen.
Toch betekende de mechanisatie van de machinebouw niet dat het handwerk en
individueel vakmanschap verdwenen. Vooral voorbereidende werkzaamheden
werden door gereedschapsmachines overgenomen. Bij de montage van al die
honderden onderdelen tot een soepel draaiend mechanisch weefgetouw of een
locomotief bleven de vijl, de hand en het geoefend oog onmisbaar.

Internationaal verkeer van mensen en machines
Wie machines wil hebben, heeft ideeën nodig, en handen en gereedschap om ze
te maken. Om de verbreiding van ideeën en vaardige handen tegen te gaan, was
het sinds 1719 al verboden voor bepaalde categorieën handwerkslieden om
Groot-Brittannië te verlaten. Aldus wilde men voorkomen dat andere landen ook de
beschikking kregen over werkwijzen waar Engelse producenten hun goede
handelswaar aan dankten. Evenzo was het niet toegestaan om bepaalde
gereedschappen naar het buitenland te brengen. Aanvankelijk beperkte dit soort
wetten zich tot de wol-, zijde- en linnennijverheid, maar in 1785 en 1786 werd de
lijst van verboden goederen aanzienlijk uitgebreid. Ze omvatte nu ook technische
tekeningen en gereedschappen voor hout- en metaalbewerking waarmee een
vakman textielmachines zou kunnen maken. Verder waren eraan toegevoegd allerlei
onderdelen met precies gesneden schroefdraad, die men blijkbaar beschouwde als
11.
het beginpunt voor ongewenste ontwikkelingen.
Merkwaardig genoeg werden stoomwerktuigen niet tot de ‘gevaarlijke’ artikelen
gerekend.
Het uitreisverbod op ‘skilled artisans’ zou tot 1824 van kracht blijven, en pas in
1842 werd de internationale handel in machines en gereedschappen geheel
vrijgegeven. Het bleek namelijk dat geen van deze regelingen noemenswaardig
effect had gehad op de ontwikkeling van de textielnijverheid en ondersteunende
machinebouw in andere landen. Engelse machinebouwers betoogden omstreeks
1840 zelfs dat juist bij afwezigheid van Engelse concurrentie, en dankzij de illegale
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hulp van Engelse deskundigen, België, Frankrijk en Duitsland in alle rust de basis
hadden kunnen leggen voor een hoogwaardige en concurrerende machinenijverheid.
Naar schatting 2000 Britse vaklieden waren tegen 1820 werkzaam op het
continent. Lieven Bauwens gaf rond 1800 de aanzet tot de mechanisatie van de
Gentse textielnijverheid. Hij smokkelde Engelse machines en minstens vijf
deskundige werkkrachten naar Gent. William Cockerill en zijn zoons haalden ook
in Engeland wat en wie zij maar nodig hadden voor hun werkplaatsen en
ijzergieterijen. In Liverpool waren enkele schippers bij machinefabrikanten bekend
wegens hun bereidheid om grote hoeveelheden machineonderdelen buiten het zicht
van de douane te verschepen. Op die manier lukte het de firma Sharp, Roberts &
Co uit Manchester om in 1826 vrijwel de hele speciale inventaris te leveren voor
een textielfabriek met een uitgebreide machinewerkplaats in de Elzas: tientallen
kisten, diverse scheepsladingen met voor douaniers nauwelijks herkenbare losse
12.
onderdelen maakten de oversteek.

13.

Cockerill en de anderen

De loopbaan van William Cockerill en zijn zoons William en John laat ten voeten uit
zien waar men in Engeland bang voor was, en hoe weinig effectief de wettelijke
maatregelen waren.
De Noordengelse jenny maker William Cockerill verliet in 1797 zijn vaderland,
waarbij hij. dus de wet overtrad, die het aan makers van weefgetouwen verbood
om te emigreren. Hij hoopte met zijn deskundigheid in Zweden aan de slag te kunnen,
maar toen dat niet lukte, ging hij naar Hamburg. Daar ontmoette hij een wolhandelaar
die voor de lakenfabrikanten Simonis & Biolley uit Verviers wol inkocht. Dit contact
leidde tot de uitnodiging aan Cockerill om naar Verviers te komen en voor Simonis
& Biolley kaard- en andere wolmachines te maken, op voorwaarde dat geen andere
wolfabikant
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van Cockerills diensten gebruik mocht maken.
Aldus geschiedde, en in 1802 blijkt Cockerill ene James Hodson te hebben
overgehaald om zijn kleine machinewerkplaats in Londen te verruilen voor het bedrijf
in Verviers. Tussen 1803 en 1806 verbleef Cockerill in Engeland en van daaruit liet
hij in 1806 diverse technische onderdelen die op de verboden lijst stonden, naar
Hamburg smokkelen, verstopt in kisten met textiel. Zelf had hij zich in die drie jaar
goed op de hoogte gesteld van de nieuwste ontwikkelingen in de spin- en
weeftechniek.
Hodson, die Cockerills schoonzoon was geworden, begon omstreeks 1807 samen
met William Cockerill junior een eigen werkplaats, onafhankelijk van Simonis &
Biolley. De deskundigheid binnen deze bloeiende nieuwe onderneming werd in
1813 versterkt door William Watson, ‘un mécanicien Anglais’. Hodson breidde zijn
werkterrein uit van de machinebouw naar de wolspinnerij.
Cockerill sr. had zich na zijn terugkeer uit Engeland losgemaakt van de
verplichtingen ten aanzien van zijn oorspronkelijke werkgevers en begon ook een
onafhankelijke werkplaats om kaard- en spinmachines en mechanische
weefgetouwen te vervaardigen. In 1809 werkten daar onder meer 80 schrijnwerkers,
14 smeden en 50 slotenmakers en vijlers. Op dat moment had hij al aan negentien
textielfabrikanten, tot in Reims toe, machines geleverd voor de verschillende stadia
van spinnerij en weverij.
In 1813 namen zijn zoons John en James de zaak over en zij richtten zich, toen
de vraag naar textielmachines twee jaar later wat terugliep, ook op de markt voor
stoomwerktuigen. Ze stuurden een agent naar Engeland om nauwkeurig uit te
zoeken wat de voor- en nadelen waren van de verschillende typen stoommachines
die daar op dat moment werden gebruikt. Bovendien moest deze tussenpersoon
contacten leggen met geschikte werklieden, een riskante bezigheid omdat de Engelse
wet boetes van wel ƒ 500 stelde op dergelijke ronselpraktijken. Een doorbraak in
hun bedrijfsactiviteiten in Luik betekende de aankoop van het kasteel van Seraing.
Koning Willem I bood hen dit deel van zijn koninklijk domein aan voor ƒ 45.000 en
de firma Cockerill vestigde daar, goed bereikbaar aan de Maas, haar hoogovenbedrijf,
ijzergieterij en machinefabriek. Bij de bouw van een nieuwe cokeshoogoven in 1823
lieten zij zich uitgebreid adviseren door de Schotse deskundige David Mushet.

Een begin onder een minder gelukkig gesternte
In tegenstelling tot België had de machinenijverheid in Nederland een moeizame
start. De vervaardiging van machines is geen op zich zelf staande bedrijvigheid,
maar een wat men kan noemen afgeleide vorm van nijverheid. Het maken van
machines is namelijk nauw verbonden met andere soorten van industriële activiteit,
zoals de mijnbouw en de textielnijverheid. En dit soort bedrijvigheid ontbrak in
Nederland aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw
grotendeels of vond, zoals in het geval van de produktie van textiele stoffen,
voornamelijk handmatig plaats. Kolenmijnen die met stoommachines konden worden
leeggepompt waren er met uitzondering van de Domaniale Mijn in Kerkrade niet.
Voor de bemaling van polders gaf men vrijwel altijd de voorkeur aan windmolens
boven stoomgemalen. Afnemers van machines in de nijverheid ontbraken bijna
volledig.
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Een andere factor die remmend werkte op het ontstaan van een machinenijverheid
in ons land was het feit dat de belangrijkste grondstoffen voor deze bedrijfstak,
ijzererts en steenkool slechts in beperkte mate in respectievelijk de Achterhoek en
14.
in Zuid-Limburg werden gewonnen. Ijzererts en steenkool kwamen wel op ruime
schaal voor in de vroegere Oostenrijkse Nederlanden, die in 1815 bij ons land waren
gevoegd. Tot de feitelijke afscheiding van dit landsdeel in 1830 stimuleerde de
overheid de ontwikkeling van de ijzer- en machinenijverheid daar dan ook zo veel
mogelijk.
Op deze wijze deden echter eveneens Noordnederlanders in deze bedrijfstak de
nodige ervaring op. Voor en vooral na de opstand in België zouden enkelen van
hen een vooraanstaande rol spelen bij de oprichting van de eerste grote ijzer- en
machinefabrieken in ons land. De jeugdige marine-officier G.M. Roentgen
bijvoorbeeld, die in het begin van de jaren twintig in opdracht van koning Willem I
twee rapporten opstelde over de ijzernijverheid in Groot-Brittannië en de Waalse
provincies, richtte in 1823 de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij (NSBM) op.
Twee jaar later verbond hij aan deze rederij een reparatiebedrijf- het Etablissement
Fijenoord - waar vanaf 1826 tevens stoomketels en (onderdelen) van
scheepsmachines werden vervaardigd.
Een andere Noordnederlander, de gewezen luitenant-kolonel van de artillerie
W.A. Bake, tot 1830 adjunct-directeur van de rijks-geschutgieterij in Luik, was zes
jaar later nauw betrokken bij de stichting in Leiden van de Nederlandsche
Grofsmederij. Deze onderneming speelde een belangrijke rol in de Nederlandse
ijzernijverheid en ging vanaf het eind van de jaren vijftig eveneens stoommachines
vervaardigen. De marine-officier C. Verveer, die in de jaren twintig een opleiding tot
‘Stoom-officier’ volgde bij de fabriek van Cockerill te Seraing, richtte na zijn ontslag
uit de marine in 1838 in dat zelfde jaar in Amsterdam een machinefabriek op, die
ondermeer stoommachines ging maken.
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De opstand in België speelde eveneens een rol bij de ontwikkeling van enkele
andere metaalbedrijven. De in Den Haag gevestigde pletterij van lood, koper en
andere metalen E.B.L. Maritz & Comp verbond in 1830 aan het bedrijf een
ijzergieterij, die ondermeer bommen maakte voor het Nederlandse leger. Ook dit
bedrijf, dat vanaf 1848 L.J. Enthoven & Co heette, zou zich in de jaren veertig bezig
gaan houden met de fabricage van machines.
In Amsterdam kon de in 1827 als scheepsreparatieinrichting bij de Amsterdamsche
Stoomboot Maatschappij opgerichte commanditaire vennootschap Van Vlissingen
& Dudok Van Heel eveneens profiteren van het wegvallen van de Belgische
concurrentie. De onderneming, die in de jaren dertig enkele belangrijke opdrachten
van de Nederlandse marine kreeg, produceerde daarnaast stoommachines,
werktuigen voor de suikerindustrie en scheepsmachinerieën.
Andere bedrijven die zich in de eerste helft van de negentiende eeuw met de
fabricage van machines bezighielden, waren onder andere Nederlands grootste
ijzergieterij, de in Deventer gevestigde onderneming Nederburgh, Nering Bögel &
Co, de Utrechtse IJzergieterij Joh. Verloop & Co (later De Waal & Co), de smederij
en scheepswerf J & K Smit te Kinderdijk en de te Amsterdam gevestigde ijzergieterij
en machinefabriek Dixon & Co, vanaf 1841. De Atlas geheten. Interessant aan dit
laatste bedrijf was, dat het werd opgericht door de uit Groot-Brittannië afkomstige
schrijnwerker en machinemaker Job Dixon. Hij was oorspronkelijk actief geweest
in België, maar had zich in de jaren dertig in Nederland gevestigd.
Machines werden in deze beginperiode niet alleen bij grotere ondernemingen
gemaakt, ook kleinere bedrijfjes waagden zich er soms aan. De in Tilburg gevestigde
firma J.A. Mercx begon in 1837 als een handel in ijzerwaren en reparatiewerkplaats.
Na de installatie van een stoommachine en oven voor gietwerk, enkele jaren later,
vervaardigde het bedrijf in de jaren veertig ondermeer een drietal stoommachines.
Mercx had in die tijd vermoedelijk slechts een twintigtal arbeiders in dienst en de
naam machinefabriek is dan ook eigenlijk te groots voor dit soort incidentele
15.
activiteiten.
Wat bij deze eerste machinefabrieken opvalt is de vrij grote verscheidenheid in
achtergrond. De ijzergieterijen overheersten, maar de pioniers kwamen ook voort
uit scheepswerven, smederijen, een reparatiewerkplaats en een
metaalgieterij/pletterij. Overigens was het zo, dat ondanks de beschreven initiatieven
de Nederlandse machinenijverheid tot 1850 van beperkte omvang bleef. In dat jaar
was er een tiental fabrieken op dat terrein actief, waar bij elkaar rond de 1000 mensen
werkten. De grootste machineproducenten waren Van Vlissingen & Dudok van

Gezicht op het etablissement van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij op het eiland
Fyenoord bij Rotterdam, omstreeks 1845. De oorsprong van de oudste machinefabriek in
Nederland lag in het voormalige pesthuis, op deze afbeelding duidelijk herkenbaar links.
Hierin waren de ijzer- en kopergieterij, kantoren, smederij en draaierij ondergebracht. Het
langgestrekte gebouw rechts bevatte de ketelmakerij en modellenzolder. Met allerlei varend
materieel, vlotten en zelfs jachten, vond af- en aanvoer plaats. Rechts op de voorgrond en
verspreid op en rond het fabrieksterrein zien we een aantal produkten als cilinders, tandwielen,
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molenassen en stoomketels. Ten tijde van de afbeelding vonden zo'n ‘900 nijvere personen,
meest Nederlanders, in deze grootsche onderneming eene behoorlijke verdienste’.

Heel en Fijenoord. Andere machinefabrieken waren eveneens in hoofdzaak in Noord16.
en Zuid-Holland gevestigd.
Door de kleine afzetmarkt voor machines in ons land en de zeer beperkte export
was het nauwelijks mogelijk ervaring op te doen met de bouw van machines. Dit
had tot gevolg dat bekwaam personeel ontbrak. We zien dan ook dat in deze
beginperiode veel vaklieden en soms tevens bedrijfsleiders afkomstig waren uit
Groot-Brittannië, de bakermat van de ijzer- en machine-industrie, en in enkele
gevallen uit Frankrijk. Een van de bekendste ‘gastarbeiders’, William Jackson, de
bedrijfsleider van Van Vlissingen, was een leerling van de eerder genoemde Henry
Maudslay. Deze buitenlandse arbeidskrachten moesten overigens extra worden
17.
betaald.
Ondanks deze handicaps slaagde de Nederlandse machinenijverheid er in deze
beginperiode in een behoorlijk produktenassortiment op de markt te brengen. In
diverse werkplaatsen vervaardigde men ondermeer stoommachines en ketels voor
zowel de scheepvaart als de industrie, suikerrietmolens, rijstpelmolens en apparatuur
voor de gasfabricage.
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 van dit deel speelde de Marine bij de fabricage
van stoommachines voor de scheepvaart een stimulerende rol. Tijdens de Belgische
opstand van 1830 werd zij bij de blokkade van de Nederlandse kust, die was bedoeld
om de overgave van de citadel van Antwerpen af te dwingen, geconfronteerd met
het optreden van Britse, door stoomkracht aangedreven oorlogssche-
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pen. Deze schepen waren niet afhankelijk van de weersomstandigheden of
zeestromingen. Mede naar aanleiding van deze ervaring besloot men het aantal
stoomschepen, dat toen twee bedroeg, snel uit te breiden. In 1849 had de Marine
achttien van dergelijke schepen in dienst. De houten schepen zelf werden in
hoofdzaak gebouwd bij de Rijkswerven, maar de krachtwerktuigen waren afkomstig
18.
uit de werkplaatsen van de NSBM en Van Vlissingen & Dudok van Heel.
In het bijzonder het Etablissement Fijenoord was succesvol bij de leverantie van
machines aan zowel Marine als handelsvaart. Van belang was de uitvinding door
de bekwame technicus Roentgen van de zogeheten compoundmachine, die werkte
met hoge stoomdruk. Deze machine was in verband met de inspuiting van koud
water in de condensor niet bruikbaar bij zeeschepen. Het zout in dat water zette
zich namelijk in de ketel af waardoor ernstige schade ontstond. Maar bij
binnenvaartschepen voldeed de compoundmachine uitstekend.
In de jaren dertig en veertig werd op de werf van Fijenoord een aantal
koopvaardijschepen gebouwd, terwijl men er eveneens in slaagde
binnenvaartschepen en machines te exporteren naar Duitsland en Frankrijk. Dit ‘in
concurrentie met de Engelse, Fransche en Duitsche fabrijken,’ die bovendien soms
zelfs tegen lagere prijzen zouden werken. ‘Thans levert men aan Rusland (voor de
stoombootvaart op de Wolga) en men schijnt ook daar aan het Hollandsche fabrijkaat
even groote waarde te hechten, als aan het Engelsche’, zo meldde een verslag over
1844. Eerlijkheidshalve moet hierbij worden opgemerkt dat een deel van deze
opdrachten afkomstig was van familieleden van directeur Roentgen, die in Duitsland
19.
en Rusland vooraanstaande functies bij scheepvaartmaatschappijen hadden.
Bij Van Vlissingen & Dudok Van Heel werden tot en met 1848 in totaal 149
stoomwerktuigen vervaardigd ‘zoo voor fabrijken als vaartuigen’. De capaciteit van
deze machines bij elkaar was 5282 pk. Het Amsterdamse bedrijf concentreerde
zich in deze periode echter tevens op de produktie van machinerieën voor de
suikerfabricage, in het bijzonder suikerrietmolens en de daarbij behorende
stoommachines, die werden geëxporteerd naar West- en Oost-Indië. Voor het maken
van deze apparatuur ging men in 1847 een overeenkomst aan met het Brusselse
20.
filiaal van de Franse firma Derosne, Cail & Cie.
Over de zogeheten landstoommachines, dat wil zeggen de machines voor
fabrieken en dergelijke, bestaat informatie die wat meer inzicht geeft in het aandeel
van de Nederlandse industrie in het tijdvak tot 1850. In dat jaar waren er in de
nijverheid in ons land vermoedelijk ongeveer 300 stoommachines

Tabel 2.1: Fabrikanten van landstoom-machines en -ketels in Nederland
21.
tot en met 1850.
Bedrijf
P. Van Vlissingen

Plaats
Amsterdam

Aantal
34

C. Verloop/De Waal & Co Utrecht

11

Gebr. Schutte & Weiler

Amsterdam

9

Etablissement Fijenoord

Rotterdam

8

‘De Atlas’

Amsterdam

8

Nederburgh, Nering Bögel Deventer
& Co

7
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C. Verveer

Amsterdam

3

J.A. Mercx

Tilburg

3

D.A. Schretlen & Co

Leiden

2

J. van Hout

Tilburg

1

C. Becker

Groningen

1

F. Smit & Co

Kinderdijk

1

W.H. Smulders

Tilburg

1

Totaal

89

en -ketels opgesteld. Van ruim 170 van die machines en ketels is bekend bij welk
bedrijf ze gemaakt zijn. Iets meer dan de helft, namelijk 89, waren afkomstig uit
Nederlandse machinefabrieken. De rest kwam uit het buitenland met een hoofdrol
voor België en Groot-Brittannië. Van Vlissingen & Dudok van Heel leverde met 34
machines en ketels het leeuwedeel. Vooral veel suikerraffinaderijen waren uitgerust
met apparatuur van de Amsterdamse fabriek.
Samenvattend kan men zeggen dat de Nederlandse machinenijverheid ondanks
de genoemde beperkingen als de late start, de kleine binnenlandse markt en het
gebrek aan geschoold personeel er in de periode tot 1850 in slaagde op enkele
terreinen redelijke tot goede resultaten te boeken. Deze terreinen waren in belangrijke
mate bepaald door het feit dat Nederland traditioneel een zeevarende en
handeldrijvende natie was, die bovendien de nodige koloniën had. Krachtwerktuigen
voor de Marine en in mindere mate de koopvaardij, apparatuur voor suikerfabrieken
en rijstpelmolens in Oost- en West-Indië en stoommachines voor bepaalde takken
van de nijverheid waren in de eerste helft van de negentiende eeuw de sectoren
waarin de Nederlandse machinefabrieken goed konden meekomen.

Het gat in de markt dat er niet was.
Na de Franse Tijd werd in een aantal steden en gebieden, zoals in Leiden, Haarlem,
Midden- en Oost-Brabant en Twente waar van oudsher textielnijverheid had bestaan,
begonnen met pogingen om deze ernstig vervallen bedrijfstak nieuw leven in te

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

43
blazen. Dit streven kreeg na 1830 een nieuwe impuls toen een aantal voordien in
België gevestigde bedrijven naar Nederland trokken, terwijl vooral Twente door de
Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) werd voorbestemd om Vlaanderen te
vervangen als leverancier van ongebleekte, wit katoenen stoffen - de zogeheten
calicots - waarvoor in Nederlands-Indië een grote markt bestond.
Op voorstel van de Engelse textieldeskundige Thomas Ainsworth, die zich na de
Belgische opstand in Twente had gevestigd, volgde men hierbij een tweezijdig
beleid. Het weven van katoen bleef, uit economische en sociale overwegingen,
handwerk, maar de gemechaniseerde katoenspinnerij, in het bijzonder de in het
begin van de jaren dertig gestarte stoomspinnerij van de firma Hofkes & Co te
Almelo, kreeg financiële steun van de NHM. Hand gesponnen draden waren niet fijn
genoeg voor de calicotweverijen, maar ook het produkt van Hofkes had aanvankelijk
onvoldoende kwaliteit. De calicotswevers bleven daarom eveneens garens uit
Engeland importeren. De fabrieken van Hofkes - in 1840 werd een tweede vestiging
geopend- en de in 1835 opgerichte NV Enschedese Katoenspinnerij, die werd geleid
door de uit Engeland afkomstige vader en zoon Dixon, waren voorzien van Belgische,
Franse en Britse machines. Zoals beschreven moesten deze laatste het land worden
uitgesmokkeld, omdat de regering in Londen ter bescherming van de eigen
22.
textielindustrie een verbod op de export van machines had ingesteld.
De pogingen om in Nederland ccn blociende katoennijverheid van de grond te
krijgen, waren in sterke mate afhankelijk van een ongehinderde afzet naar Indië.
Om dit te bereiken hief het gouvernement vanaf het midden van de jaren twintig
een invoerrecht van 25% op in het buitenland vervaardigde katoenen stoffen. Op
Nederlandse katoen werd 12,5% geheven, maar via verschillende subsidies werd
deze heffing aan de NHM terugbetaald. Toen de invoerrechten in 1835 opnieuw
werden verhoogd tot 50% op Britse en 75% op Belgische katoen, tegen 25% op het
Nederlandse produkt leidde dit tot scherpe protesten uit Londen. In naam werd nu
in het zelfde jaar de situatie uit het midden van de jaren twintig hersteld, maar in
werkelijkheid kreeg de NHM de invoerrechten via de zogeheten geheime
lijnwaadcontracten terugbetaald. Deze situatie zou tot 1850 blijven bestaan.
De noodzaak van een moderne textielindustrie die in staat was op voet van
gelijkheid met het buitenland te concurreren was met deze tarievenstrijd opnieuw
aangetoond, zo luidde de opinie in regeringskringen. De opbouw van een dergelijke
industrie werd echter bemoeilijkt door het Britse verbod op de uitvoer van weef- en
spinmachines. De in 1834 aangetreden minister van Koloniën J. van den Bosch,
die zo'n vijftien jaar daarvoor het initiatief had genomen tot de oprichting van de
Maatschappij van Weldadigheid, meende nu twee zaken te kunnen combineren.
Hij wilde in de Drentse kolonie Veenhuizen van de Maatschappij, waar men arme
mensen door arbeid een zelfstandige plaats in de samenleving trachtte te geven,
een moderne met stoomkracht aangedreven katoenspinnerij en -weverij oprichten.
Op deze wijze zou bovendien zijn Maatschappij die in verval was geraakt in de tijd
dat hij, onder meer als gouverneur-generaal, in Indië had verbleven nieuw leven
ingeblazen kunnen worden. De machines zouden in verband met het Britse
uitvoerverbod bij het tot de NSBM behorende Etablissement Fijenoord moeten worden
gemaakt.
Directeur Roentgen van deze onderneming was graag bereid mee te werken,
maar het leek hem beter de textielfabriek in Veenhuizen voorlopig te beperken tot
een spinnerij. In Engeland waar hij eind 1835 in verband met een verzekeringszaak
verbleef, verzamelde hij alvast informatie over de vervaardiging van spinmachines.
In maart van het jaar daarop bleek echter dat de Permanente Commissie van de
NSBM niet bereid was geld ter beschikking te stellen voor het project. Dit voornamelijk
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omdat zij, mede met het oog op het schaarse bedrijfskapitaal, de financiële risico's
te groot vond. Ook aan een voorstel van Roentgen om een aandeel te nemen in de
door hem te leiden katoenspinnerij in Veenhuizen wilde de Commissie niet
23.
meewerken.
Deze negatieve reactie betekende overigens niet het einde van de plannen voor
de bouw van spinmachines. Toen Fijenoord onder andere door de deelname van
koning Willem I aan het bedrijfskapitaal in de loop van 1836 over ruimere financiële
middelen kon beschikken, werd de zaak opnieuw opgenomen. Een voorstel van
Roentgen aan Van den Bosch om de benodigde machinerieën voorlopig uit
Groot-Brittannië te importeren en daarna zelf te maken ging, mogelijk omdat de
Britse regering geen toestemming voor de export wilde verlenen, niet door.
Eind 1837 kwam de fabricage van machines voor de textielnijverheid door de
NSBM echter opnieuw ter sprake. Minister Van den Bosch had nu de samenwerking
gezocht van vooraanstaande ondernemers en gezamenlijk had men een plan voor
de uitbreiding van het Etablissement Fijenoord opgesteld. Behalve spintoestellen
zouden in Rotterdam ook machines voor alle andere takken van de textielnijverheid
moeten worden gemaakt. Van den Bosch had voor zijn plan de medewerking
gekregen van een twintigtal leidende textielfabrikanten, zoals de uit België afkomstige
J.B.T. Prévinaire en L.S. Couvreur van Maldeghem, die respectievelijk in Haar-
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De 1000ste stoomketel bij de Gebr. Stork & Co. te Hengelo, 1891. De eerste stoomketel
werd door Stork in 1869 vervaardigd. De ketelmakerij groeide al spoedig uit tot een van de
hoofdtakken van tiet bedrijf. In 1886 werd een geheel nieuwe ketelmakerij in gebruik genomen.
Stork telde in de periode van deze opname ruim 400 werklieden. De ketelmakerij leverde
in die jaren zo'n 800 ton aan producten af.

lem en Gemert grote katoenfabrieken hadden, en E.L. Jacobson, de eigenaar van
de weinig succesvolle Haarlemse katoenspinnerij De Phoenix. Jacobson was
eveneens van Belgische afkomst.
De textielfabrikanten waren bereid f 200.000 in de vorm van een lening en een
deelneming in het aandelenkapitaal ter beschikking te stellen voor het realiseren
van de plannen. Met de kapitaaluitbreiding zou in Rotterdam een nieuwe fabriek
voor de produktie van de textielmachines moeten worden gebouwd. Op de
vervaardiging van de machines diende toezicht te worden gehouden door een raad
van textielfabrikanten. De ondernemers wensten verder het recht te krijgen een
jeugdig familielid aan te wijzen, die in de nieuwe fabriek vertrouwd kon worden
gemaakt met de vervaardiging en het onderhoud van de werktuigen. Met dit plan
gingen de commissarissen van de NSBM accoord en al op 8 januari 1838 werd een
voorlopig contract afgesloten, waarbij Prévinaire, Couvreur van Maldeghem en
Jacobson als leden van de commissie van toezicht werden benoemd.
Onder leiding van de uit Oostenrijk afkomstige textieldeskundige G. Hölze werd
kort daarna een begin gemaakt met de bouw én inrichting van de fabriek voor
textielmachines. In november 1838 kon het eerste contract voor de levering en
opstelling van de stoommachines en spinwerktuigen worden afgesloten met de
Maatschappij van Weldadigheid. De katoenspinnerij zou, net als bij de eerste
24.
plannen, worden gevestigd in Veenhuizen.
De nieuwe machinefabriek leek aanvankelijk goede vooruitzichten te hebben. Zo
had Jacobson het voornemen om in Middelburg een tweede katoenspinnerij te
beginnen. Deze fabriek zou eveneens moeten worden ingericht met door het
Etablissement Fijenoord te bouwen machines. De plannen leken begin 1839 in een
beslissend stadium te komen. In februari deelde Roentgen de commissarissen mee
dat Jacobson de opdracht voor het maken van de spinmachines wilde geven,
wanneer de NSBM voor ƒ 25.000 aandelen in de fabriek kocht. Men ging hiermee
tegenstribbelend accoord.
Een contract met Jacobson is echter nooit getekend, om de eenvoudige reden
dat zijn katoenspinnerij in Middelburg niet tot stand is gekomen. De beoogde plaats
van vestiging, de voormalige West-Indische Pakhuizen, bleek niet beschikbaar,
terwijl er kennelijk ook andere financiële problemen waren. Verder bleek dat een
meerderheid van de Twentse textielondernemers, die een groot deel van het
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gesponnen garen moesten afnemen, niets voor de plannen voelde. Kort daarna
25.
trad bovendien Van den Bosch af als minister van Koloniën.
De inrichting van de katoenspinnerij van de Maatschappij van Welstand in
Veenhuizen, die overigens al spoedig berucht werd vanwege de wantoestanden
die er op sociaal terrein bestonden, is zodoende de enige grote opdracht gebleven
voor de fabriek van textielmachines van het Etablissement Fijenoord. Wel werden
aan enkele andere bedrijven, zoals de Enschedese Katoenspinnerij en de firma
Hofkes in Enschede en spinnerij van Le Poole in Leiden nog beperkte aantallen
textielmachines geleverd. De doodsteek voor deze tak van de werkzaamheden
kwam in 1842 toen het Britse parlement op voorstel van de latere eerste minister
W.E. Gladstone het uitvoerverbod van machines ophief. Kort daarna zag de NSBM
helemaal af van de vervaardiging van textielmachines. De nog aanwezige modellen
26.
werden in de zomer van 1844 verkocht aan Prévinaire te Haarlem.
Behalve de grootschalige poging van het Etablissement Fijenoord om de markt
voor textielmachines te penetreren waren nog enkele andere bedrijven in Nederland
op dit terrein actief. De grote concurrent van de NSBM, Van Vlissingen & Dudok van
Heel ging al spoedig na de afscheiding van België over tot het maken van spin- en
weefwerktuigen. In 1839 leverde het Amsterdamse bedrijf voor ruim ƒ 12.000 de
vrijwel complete inrichting van de stoomspinnerij van Le Poole te Leiden. De zelfde
firma bestelde in de jaren veertig nog enkele textielmachines bij de plaatselijke
smederij, ijzergieterij en machinefabriek Schretlen. Opmerkelijk aan dit bedrijf was
de medewerking van de Engelse machinebouwer John Mercer. Mogelijk zal hij op
de hoogte zijn geweest van het produktieproces van textielma-
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chines. Dit laatste gold in ieder geval wel voor Job Dixon de oprichter van de firma
Dixon & Co (later De Atlas) te Amsterdam. Hij was voordien technisch directeur van
de Enschedese Katoenspinnerij geweest. Dixon & Co maakte in een
oprichtingscirculaire van eind 1839 bekend dat men zich ondermeer bezig wilde
27.
gaan houden met het vervaardigen van spin- en weefmachines. Of daar iets van
terecht is gekomen is echter niet duidelijk. De indruk bestaat dat de fabricage van
textielmachines door deze bedrijven van incidentele aard is geweest. Ook in de
tweede helft van de negentiende eeuw kwam de produktie van machines voor de
textielnijverheid in Nederland niet van de grond. De in 1859 opgerichte
machinefabriek van Stork & Co, die was gevestigd in Borne en later in Hengelo
verkocht na een moeizaam begin wel in eigen bedrijf vervaardigde stoommachines
en -ketels aan de Twentse textielfabrikanten. Maar de spin- en weefmachines zelf
importeerde ook Stork uit Groot-Brittannië. De voorsprong in kennis die Britse
bedrijven op de rest van de producenten hadden, wisten zij tot aan het begin van
de twintigste eeuw te behouden. Rond 1900 waren er op het continent maar twee
28.
fabrieken die spinmachines vervaardigden.

De ontwikkeling na 1850
Zoals gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 8 van dit deel nam het aantal
krachtwerktuigen in de nijverheid in de periode 1850-1890 gestadig toe. In een
aantal bedrijfstakken, zoals de textiel- en schoenindustrie werd het werk dat voordien
hoofdzakelijk thuis was verricht, deels geconcentreerd in van machines voorziene
fabrieken. In dit tijdvak kwamen verder nieuwe bedrijfstakken op als de
aardappelmeel- en de beetwortelsuikerindustrie. Voegt men hierbij nog de
ontwikkeling van eerste nutsbedrijven als de gasfabrieken en de drinkwaterbedrijven,
de opkomst van de stoomgemalen, de introductie van machines in de landbouw en
de aanleg van land- en spoorwegen en kanalen, dan wordt duidelijk dat de markt
voor machinerieën in de tweede helft van de negentiende eeuw belangrijk werd
29.
vergroot.
Uit de tabel blijkt dat het aantal machinefabrieken tussen 1850 en 1890 gestadig
toe nam. De groei was in het bijzonder sterk in de jaren vijftig, maar vlakte daarna
af. De oorzaak hiervan was het grote aantal ondernemingen, dat stopte met de
vervaardiging van machines. Op deze ongunstige gang van zaken komen we verder
in deze paragraaf terug.
Parallel aan de groei van het aantal bedrijven nam ook de werkgelegenheid in
de machinenijverheid toe. Telde deze bedrijfstak in 1850 ongeveer 1000 werknemers,
tien jaar later waren dit er 2000. In

Tabel 2.2: De groei van het aantal machinefabrieken in Nederland in het
30.
tijdvak 1825-1890.
Periode

Saldo
cumulatief

Totaal

Voor 1850

Begonnen met Gestopt
machinefabricage
13
3

10

10

1851-1860

39

35

45

4
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1861-1870

41

15

26

71

1871-1880

45

24

21

92

1881-1890

36

17

19

111

Tabel 2.3: De verdeling van het aantal machinefabrieken per provincie
32.
(in percentage van het totaal) in het tijdvak 1850-1890.

Zuid-Holland

1850 N=10
42

1870 N=71
29

1890 N=111
35

Noord-Holland

33

20

18

Overijssel

18

10

11

Noord-Brabant

-

14

10

Utrecht

7

4

4

Groningen

-

7

8

Limburg

-

5

6

Gelderland

-

7

5

Friesland

-

3

3

Zeeland

-

1

1

N = aantal bedrijven
1878 was het aantal arbeidsplaatsen gegroeid tot 3500. Een getal dat in 1889
verder was gestegen tot circa 5000. Deze cijfers moeten in verband met de
gecompliceerde structuur van de gehele metaalnijverheid wel met de nodige
voorzichtigheid worden bekeken. Bij de beroepstelling van 1889 bijvoorbeeld waren
de ketelmakers en metaaldraaiers in dezelfde categorie ingedeeld als de arbeiders
in de sieradennijverheid en de diamantzetters. De werktuigkundigen waren nog
31.
weer elders ingedeeld. Het grootste deel van die fabrieken was overigens evenals
in de beginperiode gevestigd in het westen van het land met de in vrij sterke mate
geïndustrialiseerde provincies Overijssel en Noord-Brabant op ruime afstand als
derde en vierde. Utrecht zakte na 1850 weg naar de onderste regionen.
Dat zich in het westen van het land het grootste aantal machinefabrieken bevond
hield verband met het feit dat in deze provincies de scheepsbouw was
geconcentreerd, terwijl er tevens een belangrijk deel van de gemechaniseerde
nijverheid was gevestigd en
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Bartel Wilton, eigenaar en meewerkend voorman, in zijn smederij aan de Baan te Rotterdam,
omstreeks 1880. Bart Wilton richtte in 1854 een eigen scheepssmederij op, die zich allengs
uitbreidde en in 1865 omgezet werd in een stoomsmederij. In de jaren zeventig werd tenslotte
de vervaardiging van scheepsstoomketels en scheepsmachines ter hand genomen.

de polderbemaling daar het verst was voortgeschreden. Met name in de sector van
de krachtwerktuigen (stoommachines en -ketels) voor zowel de industrie als de
scheepvaart slaagde de Nederlandse industrie erin een vrij belangrijk aandeel van
de orders te verwerven, zoals zal worden aangetoond.

De oorsprong van de machinefabrieken
De meeste apparaten, werktuigen en machines werden ook in het tijdvak 1850-1890
nog in het buitenland gekocht. Voor reparaties echter waren veel bedrijven
aangewezen op een plaatselijke gieterij, smid of andere metaalbewerker. Bij een
aantal van die smids- en metaalbedrijven deed men geleidelijk zoveel kennis op,
dat ten slotte het besluit werd genomen zich te specialiseren in het repareren van
machines. Uit enkele van die reparatiebedrijven ontstonden vervolgens
machinefabrieken.
Een dergelijke gang van zaken zien we bij de smederij van de gebroeders
Klinkenberg in Wormerveer. De onderneming was in het begin van de negentiende
eeuw in het Noordhollandse De Rijp gestart als een smidse. In 1840 bracht oprichter
Jan Klinkenberg zijn bedrijf over naar Krommenie, waar veel molenbedrijven waren
gevestigd die de nodige opdrachten te vergeven hadden. Vijftien jaar daarna kwam
de smederij, waar toen zes mensen werkten, onder de leiding van zoon Pieter.
Naast normaal smidswerk als het beslaan van paarden voerde men toen reparaties
uit voor molenaars en gemeentebedrijven zoals de brandweer.
In 1857 verhuisde Klinkenberg naar Wormerveer, waar een oude stal als smederij
werd ingericht. Hier kon de firma profiteren van de overgang van windnaar
stoomkracht, die zich toen in de Zaanstreek voltrok. Via reparaties en de levering
van nieuwe onderdelen voor stoommachines en klein constructiewerk kwam men
ten slotte in de jaren negentig tot de vervaardiging ‘van verschillende werktuigen
en apparaten, welke in die industrieën werden vereist’, zoals het gedenkboek van
33.
Klinkenberg vermeldt.
Ook enkele machinefabrieken die zich bezig hielden met het maken van werktuigen
voor de landbouw kwamen voort uit het smidsbedrijf. Willem Wissekerke bijvoorbeeld,
de zoon van een plattelandssmid, nam in 1864 een smederij in het Noordhollandse
Anna-Paulowna over. In de loop van de jaren zeventig ging hij samenwerken met
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de werkplaats van de Marine in het nabijgelegen Den Helder. Hier maakte hij zich
vertrouwd met stoommachines en deze kennis paste hij vervolgens toe bij de
reparatie en later vervaardiging van dit soort machines voor de landbouw en in
kleine zuivelfabrieken. Behalve uit het smidsbedrijf ontstonden machinefabrieken
in deze periode nog door initiatieven van constructeurs en later ingenieurs, die het
bedrijf waar zij werkzaam waren verlieten om voor zichzelf te beginnen. Een goed
voorbeeld van deze gang van zaken was de Brit Duncan Christie, die een
leidinggevende technische functie had bij Fijenoord. Samen met zijn zoon David
richtte hij in 1856 een scheepswerf en machinefabriek op, waaruit later de bekende
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij zou voortkomen.
Waarschijnlijk het bekendste geval van een ingenieur die machinefabrikant werd,
was dat van C.C. Stork, die in 1853 te Delft was afgestudeerd. Na praktische ervaring
te hebben opgedaan bij Van Vlissingen & Dudok van Heel en bij een Engels bedrijf
richtte hij in 1859 te Borne samen met de smid Jan Meijling een ijzergieterij en
machinefabriek op, die zou uitgroeien tot een van de grootste ondernemingen op
dit terrein in Nederland.
Andere voorbeelden van in Delft en in het buitenland (meestal Duitsland) opgeleide
ingenieurs, die zelf een machinefabriek oprichtten waren G.J.W. de Jongh (1872
De Jongh & Co te Oudewater) en P.M. Duyvis (1885 P.M. Duyvis & Co te Koog aan
de Zaan). Th.P. Löhnis, die in 1887 te Rotterdam een machinefabriek startte, had
werktuigbouwkunde gestudeerd in Dresden. Ook lager geschoolden bij
machinefabrieken, zoals werkbazen, monteurs en bankwerkers begonnen soms
voor zichzelf, maar
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van hun voorgaande beroepsactiviteiten bestaat veelal geen duidelijk beeld.
Uit bedrijven die zich bezighielden met de installatie of handel in machines of
onderdelen kwamen soms eveneens machinefabrieken voort. Een dergelijke gang
van zaken treffen we aan bij de vlashandelaar B. Bakker, die zich in de jaren zestig
van de negentiende eeuw ging bezighouden met de import van en handel in
vlasmachines en andere landbouwwerktuigen. In 1871 begon hij een kleine gieterij
om onderdelen voor de machines te maken en enkele jaren later ontstond uit deze
reparatiewerkplaats een fabriekje voor landbouwwerktuigen.
Een laatste categorie waaruit in het tijdvak 1850-1890 machinefabrieken
voortkwamen, waren de gieterijen van ijzer en andere metalen. In een aantal gevallen
verbond men vooral voor het uitvoeren van reparatie- en constructiewerk een
bankwerkerij, een draaierij en soms ook een smederij aan zo'n gieterij. Na verloop
van tijd ontstond uit een aantal van die bedrijven dan een volledige machinefabriek.
Een dergelijke ontwikkeling zien we onder meer bij de in 1851 te Zwolle opgerichte
ijzergieterij G.J. Wispelwey & Co. Na 1855 maakte men er constructiewerk als
bruggen en lichttorens. Enkele jaren later werd tevens begonnen met de fabricage
van machines. Wispelwey vervaardigde steendrukpersen en hooi- en tabakspersen
34.
en later ook stoommachines en inrichtingen voor gasfabrieken.

Het produktenpakket
In de voorgaande paragrafen werd al een aantal produkten van de Nederlandse
machinenijverheid genoemd. Een volledig beeld van het produktenpakket bestaat
er niet. Er was een groot aantal markten, waarin voortdurend veranderingen optraden
door de introductie van nieuwe technieken. Deze markten vielen dan nog weer
verder uiteen in deelmarkten, met ieder weer aparte eigenschappen en daarbij
behorende machinerieën.
In tabel 2.4 zijn de gegevens samengebracht over de produktie van 140 bedrijven
35.
in de sector van de machinenijverheid. Deze gegevens zijn niet volledig maar het
materiaal geeft toch een goed beeld van wat er zo al in de Nederlandse
machinefabrieken werd vervaardigd.
De produkten zijn verdeeld in twee hoofdgroepen: krachtwerktuigen en
arbeidsmachines. Binnen deze laatste categorie is een verdere onderverdeling
gemaakt naar deels bedrijfsgroep gebonden machines, zoals machines voor het
bakkersbedrijf, deels algemene machines, zoals walsen, persen en dergelijke. De
krachtwerktuigen zijn ingedeeld naar het soort machines, zoals bijvoorbeeld de
stoommachines, de scheepsmachines enzovoorts. De scheepsmachines zijn als
aparte categorie opgenomen omdat ze aan
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De mecanicien H. Vorselaars met zijn vijf medewerkers achter zijn werkplaats te Tilburg, in
1902. Nederland telde omstreeks de eeuwwisseling veel van dergelijke kleinere werkplaatsen.

Tabel 2.4: De belangrijkste produkten van 140 Nederlandse
machinefabrieken tot 1890
Aantal fabrieken die het betreffende
produkt maakten
Krachtwerktuigen
stoomketels

83

stoommachines

68

scheepsmachines

29

locomobiles

18

verbrandingsmotoren

5

Arbeidsmachines
pompen/wateropvoer

23

landbouwwerktuigen

18

machines steenfabricage

15

gereedschapsmachines

14

drijfwerk

14

installaties gasfabricage

12

lieren

10

bakkerijwerktuigen

7

grondverzetmachines

6

spoorwegmateriaal

5

suikermachines

4

appendages

3

hijs/transportwerktuigen

3

zuivelwerktuigen

2
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De modelmakerij van de firma G.J. Wispelwey & Co. te Zwolle, omstreeks 1900.

specifieke eisen moesten voldoen en meestal werden vervaardigd in
gespecialiseerde bedrijven. De stoomketels zijn eveneens opgenomen onder de
krachtwerktuigen hoewel ze daar strikt genomen niet onder vallen. Een
onderverdeling in land- en scheepsketels is niet gemaakt omdat daarover geen
gegevens voor handen zijn.
Uit de tabel blijkt dat een grote verscheidenheid aan produkten werd vervaardigd,
waarbij de stoomketels en -machines bij de krachtwerktuigen en pompen/wateropvoer
en in mindere mate landbouwerktuigen bij de arbeidsmachines de onmiskenbare
toppers uit het pakket waren. Het overzicht zegt overigens weinig over het
marktaandeel dat de betreffende produkten wisten te verwerven. Dit was vooral
afhankelijk van de kracht van de buitenlandse concurrentie. Het marktaandeel dat
de Nederlandse machineproducenten wisten te veroveren wordt verderop in dit
hoofdstuk besproken.

Overzicht van het produktieprogramma van de Groninger IJzer- en Metaalgieterij, briefhoofd
1869. Het bedrijf, opgericht in 1852, was een van de vele nieuwe ijzergieterijen die rond het
midden van de negentiende eeuw in Nederland, met name in de grotere steden, tot stand
kwamen. De oprichters zagen voldoende marktmogelijkheden voor gieterij-produkten, temeer
daar de dichtstbijzijnde ijzergieterij op 20 uur gaans was gelegen. De Groninger IJzer- en
Metaalgieterij vervaardigde onder meer kranen, bruggen, molenwerken, locomobiles, lieren
en dorsmachines. In 1869 werd de onderneming opgeheven.

De financiële structuur
De eerste machinefabrieken die in de periode voor 1850 van start gingen, voorzagen
op verschillende manieren in de financiering van hun activiteiten. Het Etablissement
Fijenoord maakte deel uit van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, die onder
meer door winstinhouding voor het kapitaal zorgde. Van Vlissingen & Dudok van
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Heel werd kort na de oprichting omgezet in een commanditaire vennootschap. Ook
enkele andere grote bedrijven die in die periode actief waren, zoals Dixon & Co en
Verveer & Co, hadden de vorm van een commanditaire vennootschap. Deze twee
bedrijven hadden een maatschappelijk kapitaal van respectievelijk ƒ 375.000 en f
120.000. Nering Bögel en Enthoven werden gefinancierd met familiekapitaal.
Financiering door winstinhouding, via familiekapitaal en door het aangaan van
leningen bleven de ge-
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hele negentiende eeuw van belang, maar grotere machinefabrieken die na 1850
met hun werkzaamheden aanvingen, deden dit in de regel in de vorm van een
naamloze vennootschap (NV). In de twintig jaar tot 1870 kwamen overigens slechts
vijf van dit soort vennootschappen in de machinenijverheid tot stand, en wel De
Atlas, dat wil zeggen de voortzetting van Dixon & Co, de Utrechtsche IJzergieterij,
het Haagse bedrijf De Prins van Oranje, De IJssel in Kampen en de Nederlandsche
Fabriek van Stoomwerktuigen te Amsterdam.
Na 1870 kozen ook steeds meer kleinere bedrijven voor de NV als bedrijfsvorm.
Het aantal van dit soort vennootschappen nam toe van vijf in 1870 via acht tien jaar
later tot vijftien in 1890. Daarna versnelde de stijging tot 27 NV's in 1900 en 55 in
36.
1908.
Het bedrag aan kapitaal dat bij de oprichting van een naamloze vennootschap
was gemoeid varieerde, afhankelijk van de omvang van de onderneming, in vrij
sterke mate. In de periode 1870 tot 1890 ontstonden twee zeer grote ondernemingen
met een nominaal kapitaal van f 1.000.000 of meer. Daarnaast waren er kleine
bedrijven met een kapitaal van tussen de f 25.000 en f 50.000.
Het aantal aandeelhouders wisselde eveneens sterk. Bij de omzetting van de
commanditaire vennootschap Van Vlissingen & Dudok van Heel in de naamloze
vennootschap Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen in 1871 maakten
290 aandeelhouders van het oude bedrijf gebruik van de mogelijkheid om hun
aandelen in te wisselen tegen nieuwe. Dit overigens slechts tegen 60% van de
nominale waarde. De Koninklijke Fabriek was echter een uitzondering. Er waren tot
1890 slechts drie NV's, die bij de oprichting meer dan 25 aandeelhouders hadden.
37.
Meestal waren dit er niet meer dan tien.
Over de maatschappelijke positie van de aandeelhouders zijn weinig gedetailleerde
gegevens bekend. Vrijwel altijd zal het natuurlijk om min of meer welgestelde
personen zijn gegaan. Bij kleinere bedrijven waren dit vaak bekenden, zoals familie
en zakenrelaties. Bij grotere bedrijven werden plaatselijke notabelen, als kassiers,
advocaten, assuradeurs, kooplieden en notarissen in de oprichtingsaktes genoemd.
Ook andere ondernemers en hoge ambtenaren bij de overheid en in het geval van
scheepsbouwondernemingen bovendien cargadoors en reders traden bij deze
bedrijven op als aandeelhouders.
Naar de wijze waarop de oprichting van de naamloze vennootschappen in zijn
werk ging en naar de manier waarop de aandeelhouders werden geworven is nog
vrijwel geen onderzoek verricht. De uitgifte van aandelen gebeurde op enkele
uitzonderingen na niet via openbare emissies. Waarschijnlijk benaderde men een
kleine groep persoonlijk bekende potentiële aandeelhouders en wanneer dit
voldoende toezeggingen opleverde, werd verder geen moeite gedaan om andere
te vinden. Bij de oprichting van enkele naamloze vennootschappen was een wat
grotere groep aandeelhouders betrokken. Voor de emissie werd dan meestal in
beperkte kring een prospectus verspreid. De emissie zelf gebeurde door een
kassiershuis of bank.
Een voorbeeld van het tot stand komen van een, wat men kan noemen, uitgebreide
familie nv was de omzetting van het eenmansbedrijf E.H. Begemann te Helmond
in de NV Koninklijke Nederlandsche Machinefabriek in 1889. Directeur Begemann
zocht bij gebrek aan een onmiddellijke opvolger een compagnon, die zijn bedrijf
mede kon leiden en die tevens in staat was een financiële bijdrage te leveren. De
gezochte man bleek civiel- en bouwkundig ingenieur J.B. Kam, die bovendien
verwant was aan enkele vooraanstaande Amsterdamse families. Vrijwel alle achttien
38.
nieuwe aandeelhouders waren uit deze kringen afkomstig.
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De financiering van de Nederlandse machinefabrieken was zeker aanvankelijk
een nogal moeizame affaire. Door Fijenoord bijvoorbeeld werd in de jaren dertig en
veertig van de negentiende eeuw voortdurend geklaagd, dat er onvoldoende kapitaal
39.
beschikbaar was om bepaalde plannen te realiseren. Het oprichtingskapitaal van
de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij werd in 1877 slechts met veel moeite
bij elkaar gebracht en dit was zeker niet de enige machinefabriek waarbij het vinden
van startkapitaal met problemen gepaard ging.
De rol van de banken bij de kapitaalvoorziening was tot in de jaren tachtig van
de negentiende eeuw beperkt. Zij richtten zich in de eerste plaats op de financiering
van de handel. Het geven van krediet op grote schaal aan de industrie had nauwelijks
hun belangstelling. Er waren met name buiten het westen van het land wel enkele
uitzonderingen op deze regel. In Limburg en Groningen waren in de jaren zestig en
zeventig enkele kassiers en een kleine bank betrokken bij de oprichting van
metaalbedrijven/machinefabrieken en een aantal bankiers had aandelen in
machinefabrieken. Bij deze laatste gevallen ging het echter vrijwel nooit om grote
aandeelhouders. De banken hadden vermoedelijk vooral aandelen om een zekere
controle te kunnen uitoefenen. Dit met het oog op de kredietverschaffing.
Van een nauwe samenwerking tussen banken en nijverheid was dus in Nederland
geen sprake. Deze gang van zaken heeft waarschijnlijk niet remmend gewerkt op
de ontwikkeling van de machinenijverheid en andere sectoren van de industrie in
Nederland. De machinefabrikanten konden een beroep doen op andere
kapitaalbronnen, zoals collega-fabrikanten, familie en vrienden. Deze wijze van
financiering was weliswaar niet altijd even betrouwbaar, maar voldeed in de meeste
gevallen.
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Nu moet hierbij worden opgemerkt dat de trage groei van de Nederlandse
machinenijverheid de behoefte aan bankkapitaal minder dringend maakte. Dit in
tegenstelling tot Duitsland, waar de snelle groei leidde tot een nauwe samenwerking
tussen de banken en de grote concerns, waarvan de machinefabrieken vaak deel
40.
uit maakten.

De bouw van machines
Hoe werden machines in de negentiende eeuw gemaakt? De produktietechniek zal
hier in het kort de revue passeren. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de
mechanisatie, de fabrieksgebouwen, de organisatie en de kennisoverdracht en
scholing in de machinenijverheid.

Materialen
Als materialen bij de bouw van machines werden onder meer hout, ijzer, staal en
non-ferro metalen toegepast. Hout werd in de beginperiode vrij veel gebruikt,
bijvoorbeeld voor krukassen van grote stoommachines en later nog bij
landbouwmachines. Onderdelen van hout werden echter geleidelijk verdrongen
door ijzeren delen. In de beschreven periode was vooral het gietijzer van belang in
de machinenijverheid. Rond 1900 zou gemeten naar het gewicht ongeveer 75%
van het in machines gebruikte materiaal uit gietijzer hebben bestaan.
Smeedijzer was, ondanks voortdurende technische verbeteringen in de produktie,
hoog in prijs. Dankzij de introductie van de Bessemer-convertor, de
Siemens-Martinoven en de Thomas-basische bekleding kwam staal (vloeiijzer) na
1880 in verschillende samenstellingen op steeds ruimer schaal ter beschikking.
Van de in de machinebouw gebruikte non-ferro metalen werd koper het meest
toegepast, onder andere in pijpleidingen en onderdelen die niet mochten roesten.
Brons, een legering van koper en tin met eventueel nog wat lood of zink, gebruikte
men in de negentiende eeuw op plaatsen waar men gietijzer niet sterk genoeg
achtte. Er werden verder kleine drijfstangen en onderdelen van pompen van
41.
gemaakt. Daarnaast nam ook messing, een koperzink legering, een belangrijke
plaats in.

De zogeheten vuurwerkerij of smederij-afdeling van de fabriek De Prins van Oranje te
's-Gravenhage, circa 1860. Naast een enkele mechanisch aangedreven valhamer vindt men
hier nog volop handenarbeid. Weliswaar worden de vuren van de smidovens door middel
van een machine aangeblazen, het verdere smidswerk is nog een zaak van hand en hamer.

Metaalbewerking
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De metaalbewerking, waarvan het maken van machines een onderdeel is, kan
worden onderverdeeld in vijf hoofdgebieden.
- De vloeibare vormgeving, door middel van het gieten. Deze wijze van bewerking
is al ter sprake gekomen in hoofdstuk 15 van deel III en zal hier niet verder
worden behandeld.
- Het warm omvormen, dat bij het smeden plaatsvindt.
- Het koud omvormen. Dit omvat alle terreinen van de plaatbewerking, zoals het
snijden, ponsen, buigen en walsen. Het klinken dat ook in deze categorie thuis
hoort, is eveneens al beschreven in hoofdstuk 15 van deel III.
- Het verspanen. De verdere bewerking van stafmateriaal en giet- en smeed
stukken door onder andere draaien, boren, schaven en (later) frezen.
- Het pas- of bankwerken om de bewerkte onderdelen (met de hand) op elkaar
pas te maken en te monteren.

Het smeden
Rond 1860 gebeurde het smeden in de meeste metaalbedrijven nog met de hand.
De smederij van een machinefabriek bestond uit een werkplaats met langs de lange
zijden dubbele smidsvuren. De vuren werden meestal gestookt met cokes, terwijl
na 1860 in een machinewerkplaats een ventilator of windmachine zorgde voor het
aanblazen van de vuren. Bij elk vuur of stel vuren stond een aambeeld opgesteld.
De smeden werkten met hamers en voorhamers. Klein werk werd door één man
gemaakt. Wat grotere stukken vervaardigden meerdere arbeiders gezamenlijk onder
leiding van de ‘meester’. De arbeiders werkten met voorhamers van 5 tot 10 kg, die
met twee handen moesten worden gehanteerd. De meester bewoog het werk op
het aambeeld en corrigeerde waar nodig met een lichtere hamer. Daarnaast waren
vooral bij goed uitgeruste bedrijven omstreeks 1850 ook val- of riemhamers in
gebruik met kopgewichten van 100 tot 250 kg. Deze werden met een drijfwerk door
een stoommachine in beweging gebracht.
Groot smeedwerk was slechts moeizaam met handkracht te maken. In de jaren
veertig kwamen door stoom aangedreven hamers op de markt, die in Groot-Brittannië
waren ontwikkeld door onder-
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meer James Nasmyth. De stoomhamer maakte in de jaren vijftig en zestig een snelle
ontwikkeling door, waarbij vooral de besturing werd verbeterd. De aanschaf van
een stoomhamer betekende een grote investering. De prijzen voor een dergelijk
apparaat varieerden van ongeveer f 6000 tot f 8500, afhankelijk van het gewicht.
In Nederland werden de eerste twee stoomhamers van het model Nasmyth aan
het eind van de jaren veertig gekocht door Van Vlissingen & Dudok van Heel. In
1874 had het bedrijf vijf stoomhamers, waarmee ook werk voor derden werd verricht.
Het Etablissement Fijenoord volgde rond 1856 met twee hamers van respectievelijk
760 en 1500 kg. Het doorslaggevende argument om de stoomhamers aan te schaffen
was het Britse besluit van twee jaar daarvoor om de uitvoer van zware smeedstukken
te verbieden. In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw onderging
de stoomhamer de nodige verbeteringen. Rond 1900 waren er hamers beschikbaar
met een valgewicht van 25 kg tot 10 ton. Zij werden toen ook toegepast voor het
smeden in matrijzen.
Rond 1880 kwamen met water- of luchtdruk aangedreven smeedpersen op de
markt. Omdat bij deze persen de matrijzen gemakkelijk te vervangen waren, bood
het werken ermee zekere voordelen boven de toepassing van de stoomhamers,
die echter vooral voor het zwaardere werk nog tot ver in de twintigste eeuw in gebruik
bleven.
Andere vernieuwingen bij het smeedwerk lagen op het terrein van de ventilatoren
voor smidsvuren, waarvan het rendement voortdurend werd verbeterd, en de afvoer
van rookgassen. Hierbij werd rond 1890 de mechanische afzuiging geïntroduceerd,
die als voordeel had dat zij weinig plaats innam en ook werkte wanneer de
42.
weersgesteldheid de trek in de schoorstenen nadelig beïnvloedde.

Het koud omvormen
Dit gebeurde in de plaat- of ketelmakerij, waarbij uit het buitenland afkomstige en
via de metaalhandel betrokken gewalste ijzeren of koperen platen het te bewerken
materiaal vormden. De platen werden door de handel geleverd in rechthoekige
bladen van geringe afmetingen, sterk wisselende kwaliteit en niet te grote dikte. Op
grond van de eisen maakte de ketelmakersbaas of constructeur een schets van de
te vervaardigen ketel. Was dit ontwerp goedgekeurd door de opdrachtgever, dan
bepaalde men alle afzonderlijke onderdelen en de afmetingen van de platen. Tot
in de jaren zeventig waren de hoogoven- en walsbedrijven zeker niet in staat platen
van voldoende omvang en kwaliteit te leveren om een ketel uit een stuk te maken.
De ketelplaten werden na ontvangst op maat gesneden

Stoomhamer met een gloeioven omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Met
behulp van de draaikraan rechts werd het te smeden werkstuk vastgehouden en in de
gloeioven of onder de stoomhamer gebracht. Het eerste Nederlandse bedrijf dat een
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stoomhamer aanschafte was de firma Van Vlissingen & Dudok van Heel, die omstreeks
1848 twee van dergelijke apparaten installeerde.

met een door water- of stoomkracht aangedreven machinale schaar. Hierna walste
men de rompplaten in de gewenste vorm. Dit gebeurde met een buig-pletwerk, dat
bestond uit drie gegoten ijzeren pletrollen. Twee van de rollen droegen de plaat, de
derde lag er boven. Hoe dichter de verstelbare bovenste pletrol zich bij de onderste
bevond des te geringer was de buiging van de plaat. De rollen werden aangedreven
door een raderwerk. Na het rondwalsen bracht men in de plaat gaten aan voor de
klinknagels. Dit gebeurde met een zogeheten ponsmachine, die werkte met een
stalen stempel waarmee gaten in het plaatwerk werden gedrukt. Vanaf rond 1885
ging men er meer en meer toe over de gaten te boren, vervolgens werden de
verschillende onderdelen met nagels aan elkaar geklonken. Deze klinknagels werden
ingebracht in de gaten, die zich overal bevonden waar overlappingen tussen een
of meer platen bestonden. Vervolgens klonk men ze dicht. Tot in de jaren zeventig
gebeurde dit in Nederland met de hand, daarna werden ook hier in het buitenland
ontwikkelde hydraulische klinkpersen geïntroduceerd. De werf De Schelde in
Vlissingen was waarschijnlijk de eerste die in 1875 zo'n kostbaar apparaat kocht.
Andere grote bedrijven zoals Van Vlissingen en Fijenoord volgden spoedig. Maar
een middelgrote onderneming als Begemann in Helmond ging pas in 1893 over tot
43.
de aanschaf van een hydraulische klinkinstallatie.

Verspanende bewerkingen
Hieronder verstaat men de afwerking en het gereedmaken voor montage van
stafmateriaal en van giet- en smeedstukken. Aanvankelijk gebeurden de-
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De ketelmakerij bij Stork omstreeks 1890. Staande op een stellage bewerken twee
ketehnakers met handgereedschap het front van een stoomketel. De ketelmakerij is inmiddels
wel ingericht met loopkranen en pneumatisch gereedschap.

ze bewerkingen vrijwel alleen met handgereedschap, maar in de tweede helft van
de negentiende eeuw werden steeds meer bewerkingen machinaal verricht. Bij de
fabricage van machines waren vooral de draaibank, de boormachine en ook andere
gereedschapswerktuigen, zoals de schaafbank, de steekbank, de draadsnijbank
en de freesbank, van belang.
Met name de draaibank kon men in vrijwel elke machinefabriek aantreffen. Zij
werden gebruikt om ronde voorwerpen, zoals assen, wielen en stangen, te bewerken.
In zijn oorspronkelijke vorm bestond de draaibank uit twee houten of gietijzeren
liggers ondersteund door poten. Op het dwarsstuk zaten aan weerskanten
bevestigingspunten voor het te behandelen voorwerp, dat kon worden rondgedraaid.
Vervolgens haalde men een beitel langs het vlak dat moest worden bewerkt en door
het afnemen van ‘spanen’ bracht men dit in de gewenste vorm.
De draaibank werd aanvankelijk aangedreven door voet-, hand-, water- of
paardekracht. Vanaf ongeveer 1840 ging men stoomkracht gebruiken. Omstreeks
die tijd introduceerde men eveneens de mechanisch gedreven beitelsupport in plaats
van de leunspaan. Later werden verdere verbeteringen ingevoerd, met als
belangrijkste de bank met de draaibare beitelhouder, de zogeheten
revolverdraaibank. Hierbij kon het tijdrovende verwisselen van gereedschap voor
een werkstuk worden vermeden.
Ook de boormachines ondergingen in de loop van de negentiende eeuw de nodige
verbeteringen. Dit was in de eerste plaats de introductie van de spiraalboor, rond
1870, die de tot dan toe gebruikelijke beitelboor verving. Het duurde echter geruime
tijd voor de spiraalboor, die aanvankelijk een kleine snijhoek had en daardoor weinig
effectief was, werkelijk op grote schaal in de machinefabrieken werd toegepast. Dit
had ook te maken met de gebruikte materialen. Het boren van het zachte giet- of
plaatijzer leverde met een beitelboor niet al te grote problemen op.
Met stoomkracht aangedreven machines kwamen pas in de jaren zestig op grote
schaal op de markt. Deze machines, inclusief het boorbed of de boortafel en de
machinekolom waren nu geheel gemaakt van ijzeren en metalen onderdelen. Rond
1870 bestond er een grote variëteit boormachines. Er waren aan de muur bevestigde
boormachines, vrijstaande machines met een horizontale of verticale boorrichting
en tevens machines voor speciale doeleinden, zoals de cilinder-boormachines en
apparatuur waarmee verscheidene gaten tegelijk konden worden geboord, de
44.
zogeheten meerspillige machines. De laatste waren uitsluitend bedoeld voor het
boren van lange rijen klinknagelgaten in ketelplaat.
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Pas- of bankwerk
In de bankwerkerij werden de verschillende door machines bewerkte onderdelen
in elkaar gepast en afgewerkt. Tot ver in de jaren zeventig gebeurde veel van het
werk met de hand. Hierbij dienden allerlei soorten hamers, vijlen, boren en beitels
als gereedschap. Kleinere onderdelen konden met behulp van bankschroeven
worden vastgezet op de werkbank.
Een belangrijke vernieuwing was de komst van de meestal met stoomkracht
aangedreven kunstslijpstenen rond 1880. Deze slijpstenen bestonden uit een met
leer beklede houten schijf die was bedekt met amaril. Voorheen kende men alleen
de slijpsteen van zandsteen, die bij gebruik zeer aan slijtage onderhevig was.
Wegspattende stukjes amaril veroorzaakten, door het gebrek aan goed bescherming,
nog lange tijd oogkwetsuren bij gereedschapslijpers en bankwerkers. Het
Nederlandse bedrijf dat deze slijpstenen als eerste in gebruik nam, was de
Amsterdamse machinefabriek De Atlas in 1879.
De bankwerkerij was tot aan het begin van de twintigste eeuw een
arbeidsintensieve afdeling van de machinefabriek. Bij het uit Van Vlissingen & Dudok
van Heel voortgekomen bedrijf Werkspoor was in 1909 ongeveer 20% van de
arbeidskrachten werkzaam in de bankwerkerij. Bij veel andere bedrijven zal de
45.
situatie waarschijnlijk het zelfde zijn geweest.
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De bankwerkerij en draaierij van de firma G.J. Wispelwey & Co. te Zwolle, omstreeks 1900.
In een beperkte ruimte en met beperkt licht werden hier onder meer stoommachines
vervaardigd en gerepareerd.

Gereedschappen en gereedschapswerktuigen
Tot rond 1870 was het machinepark van Nederlandse machinefabrieken, evenals
elders op het continent, beperkt. De aandrijving gebeurde in hoofdzaak met handof paardekracht. In enkele gevallen wist ook de waterkracht zich te handhaven. De
Deventer ijzergieterij en machinefabriek Nering Bögel & Co moderniseerde in 1843
zijn waterkrachtinstallatie, die vervolgens tot aan het eind van de eeuw heeft dienst
gedaan.
Stoomkracht won vanaf de jaren zestig steeds meer terrein vooral voor het
aandrijven van ventilatoren en gereedschapswerktuigen en voor het aanblazen van
koepelovens en smidsvuren. Maar voor veel bedrijven was een centrale
stoominstallatie te weinig flexibel om voor het vaak over verscheidene gebouwen
verdeelde machinepark te gebruiken. Het verlies aan energie door de overbrenging
speelde hierbij een voorname rol. De groei in produktiviteit bereikten de fabrieken
in deze periode door meer personeel in dienst te nemen en de bestaande werktuigen
en machines te moderniseren. In die situatie kwam pas verandering door het ter
beschikking komen van elektriciteit als aandrijfkracht aan het eind van de negentiende
eeuw.

Fabriek, werkplaats en organisatie
De huisvesting van machinefabrieken was aanvankelijk en ook wel later een zaak
die in belangrijke mate werd bepaald door toevalligheden. Om financiële redenen
huurden of kochten beginnende fabrikanten vaak gebouwen die toch leegstonden.
Het Etablissement Fijenoord betrok in 1825 het voormalige Rotterdamse pesthuis.
Van Vlissingen vestigde zich enkele jaren daarna ter in oude gebouwen van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het Zwolse bedrijf Wispelwey begon in 1851
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in een voormalige paardestal. Wanneer er nieuwe gebouwen werden gezet waren
die meestal eenvoudig en slechts bedoeld voor een deel van de werkzaamheden.
Vanwege het gewicht van de machines en de materialen hadden deze werkplaatsen
op zijn hoogst een verdieping. Het grote werk, zoals het klinken van ketels gebeurde
verder in de open lucht. Soms waren de machines hierbij onder een afdak geplaatst.
Veel van de bedrijfsgebouwen waren van steen en hout of geheel van hout met
slechts op brandgevaarlijke plaatsen een bescheiden toepassing van ijzer. Deze
situatie veranderde nauwelijks in de tweede helft van de negentiende eeuw. De
ijzergieterij
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Een kijkje in het zijvak van de grote stelplaats van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en
andere werktuigen te Amsterdam, circa 1877. In de stelplaats vond de eindafwerking en
montage van machines plaats. De eigenlijke montage vond voornamelijk in de grote, hoge,
middenhal plaats, waarbij de onderdelen in de kleinere en lagere zijbeuken pasklaar werden
gemaakt. Hiervoor stonden de bankwerkers aan lange rijen tafels met bankschroeven, tussen
de grotere gereedschapsmachines die links en rechts bij de kolommen zijn opgesteld. De
Koninklijke Fabriek was toen met 1750 man personeel de grootste machinefabriek van
Nederland.

Tabel 2.5: Geïnstalleerd vermogen en aantal arbeiders in de Nederlandse
46.
machinenijverheid, 1857 en 1871
Naam bedrijf
Diepeveen,
Lels en Smit

1857
arbeiders
40

Nering Bögel & 115
Co.

vermogen pk
10

1871
arbeiders
165

vermogen pk
10

26

182

26

25

16

E.J. Smit
Figee

28

5

67

14

P. van
Vlissingen/D.
van Heel

1.000

104

ca. 1.100

182

‘De Prins van
Oranje’

152

22

492

28

D.A. Schretlen ?
& Co.

16

8

20

‘De Atlas’

225

c.40

c.325

37

De Waal en
Van Driest/
Utrechtsche
IJzergieterij

50

14

180

18

Gebr. Schutte

140

24

90

12

Van Galen en
Roest

67

14

32

14

*

*

inclusief de plaat- en staafijzerfabriek (30 pk), de grofsmederij, overgenomen van Van Heel
& Holtzman (12 pk) en de suikertoestellenfabriek overgenomen van Van Vlissingen, Van
Heel, Cail, Halot en Cie (10 pk); in de machinefabriek was 92 pk geïnstalleerd, op de werf 38
pk. (Provinciaal Verslag Noord-Holland 1871, 465)
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Landeweer
Chevalier & Co. 36

8

Cosyn

31

-

Harmens &
Penning

50

12

25

6

45

6

Slotemaker,
30
Lantinga & Co.

6

De Bruyn Kops 50

6

70

6

Thomassen/
GCO Beelaerts

12

39

12

en machinefabriek D.A. Schretlen uit Leiden nam bijvoorbeeld in 1855 nieuwe
loodsen en gebouwen in gebruik. Hiervan waren de machinekamer en het kantoor
van steen. De eigenlijke werkplaatsen bestonden uit drie houten loodsen. Ook bij
de voortdurend uitbreidingen die in de jaren zeventig en tachtig bij veel bedrijven
plaats vonden was vaak sprake van houten gebouwen.
Toch werden in die tijd ook nieuwe bouwtechnieken en nieuwe materialen
toegepast. De bouw van uit steen, glas en ijzer bestaande hallen, en dan vooral het
langshal-type won geleidelijk veld. Deze gebouwen hadden een ruime middenhal,
met daarboven over de gehele lengte een glazen bovenlicht, en verder zijbeuken
waar zich soms een of twee etagevloeren bevonden. Op de begane grond stonden
de zware machines opgesteld, de lichtere werkzaamheden gebeurden op de
verdiepingen.
De eerste bedrijfshal in Nederland werd in 1867 in gebruik genomen bij van
Vlissingen & Dudok van Heel in Amsterdam. Later zouden ook de meeste andere
grote machinefabrieken een dergelijk gebouw neerzetten, waarbij steeds meer
sprake was van de toepassing van glas, ijzer en staal voor de constructie. Na 1900
47.
ging men steeds meer gewapend beton gebruiken voor bedrijfsgebouwen.
Het soort gebouw waarin een bedrijf zich vestigde werd in belangrijke mate bepaald
door de omvang. In de machinenijverheid liep die sterk uiteen. Enkele van de
pioniers, zoals Van Vlissingen & Dudok van Heel en het Etablissement Fijenoord
groeiden snel uit tot grote bedrijven met honderden werknemers. Maar daamaast
waren er tal van vooral middelgrote (5-50 werknemers) en in mindere mate kleine
(1-4 werknemers) ondernemingen.
Hoe de verhoudingen precies lagen is door de sterke schommelingen in het aantal
arbeiders dat bedrijven in dienst hadden zeker voor wat betreft het tijdvak tot
ongeveer 1870, niet eenvoudig te zeggen. In het laatste kwart van de negentiende
eeuw was er echter sprake van een tendens tot schaalvergroting in de
machinenijverheid. Dit was voornamelijk een gevolg van de toenemende capaciteit
en variëteit van de gereedschapswerktuigen. In 1897 publiceerde C.T. Stork, de
directeur van de gelijknamige machinefabriek een artikel over zijn bedrijfstak in het
Gedenkboek van het KIvI. De 40 bedrijven die hij daarin opnam hadden toen
gemiddeld 247 personen in dienst. Ruim tien jaar later was dit aantal voor ongeveer
hetzelfde aantal ondernemingen gestegen tot 336. Deze tendens tot schaalvergroting
week overigens niet veel af van die in andere bedrijfstakken. In sommige, zoals
bijvoorbeeld de aardewerk-, de chemische en de textielindustrie was de positie van
48.
het grootbedrijf met meer dan 50 werkkrachten dominanter.
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De vervaardiging van machines was een gecompliceerde zaak. Er werd vaak op
bestelling gewerkt, met voor iedere opdracht specifieke eisen. Het machinepark en
de werknemers moesten zo economische mogelijk worden benut. Later ging ook
de regelgeving van bovenaf, zoals bijvoorbeeld de arbeidswetgeving en
beloningsregels, een rol spelen. Kortom een goede organisatie van het werk was
een eerste vereiste hij een machinefabriek.
De eerste fabrieken die voor 1850 van start gingen kenden een voornamelijk
ambachtelijke structuur en cultuur. De arbeiders hadden een grote mate van vrijheid
en namen nogal eens een paar dagen vrij, wanneer zij wat anders te doen hadden.
Ook het ‘maandaghouden’ waarbij men de vrije zondag nog een dag door liet lopen,
en het gebruik van sterke drank op het werk, waren wijd verspreid en verdwenen
pas in de jaren tachtig en negentig van de negentiende eeuw, met name bij de grote
ondernemingen. Bij de kleinere bedrijven bleef het ambachtelijk karakter in de
meeste gevallen gehandhaafd. De zich geleidelijk wijzigende opvattingen over de
organisatie van het werk kwamen onder meer tot uiting op drie terreinen: het
loonstelsel, de reglementering en de administratie.
Het tot de jaren zeventig gebruikelijke stelsel van beloning was het uurloon.
Geleidelijk echter werd bij veel bedrijven het stukloon ingevoerd. Een geheel duidelijk
beeld van de beloningsstructuur in de negentiende eeuw bestaat er overigens niet.
De in het begin van de jaren negentig uitgevoerde arbeidsenquête toont aan dat er
in die tijd een veelheid aan loonstelsels bestond. Uurloon en stukloon werden
bovendien soms in combinatie toegepast. De Hengelose machinefabriek van Stork
had een systeem van toeslagen van 5 tot 25% op het vaste uurloon. In de gieterij
kon verder een premie worden verdiend bij goed afgeleverde kwaliteit.
Het stukloon won echter in de jaren negentig terrein. Voor de werkgevers was
het van belang te komen tot een nauwkeuriger bepaling van arbeidstijd en geleverde
prestatie. Voor de arbeiders echter leverde het werken op stukloon vaak grote
nadelen op, waarvan willekeur bij het vaststellen van het tarief wel het belangrijkste
was. Onder druk van de vakbonden volgde ten slotte vrij algemeen de invoering
49.
van een stelsel van vaste dag- of uurlonen met daarboven premies voor stukwerk.
De reglementering van de arbeid begon in ernst eveneens in de jaren tachtig en
negentig. Er kwamen boetes voor drankgebruik op het werk en het zonder geldige
reden vrij nemen. Ook de aanvangen vertrektijden en de aanwezigheid op het werk
werden scherper gecontroleerd. Sommige bedrijven gingen bij de reglementering
wel heel ver door ook het zingen, fluiten en roken tijdens werktijd te verbieden. Of
er van de controle op deze verboden

Het zogeheten scheprad van Overmars met daarachter een molenas, gereed liggend op
het fabrieksterrein van de firma Schretlen & Co. te Leiden, 1871. Deze ijzergieterij en fabriek
van werktuigen leverde veel molenassen. Het scheprad was een uitvinding van de
Nederlandse waterbouwkundige H. Overmars. Het paste in het vernieuwingsstreven in die
periode waarmee de traditionele windbemaling nieuw leven werd ingeblazen. Dit type
scheprad vond ook in het buitenland toepassing.
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veel terecht kwam, vermeldt de historie niet. Andere ondernemingen pakten de zaak
wat positiever aan door beloningen in het vooruitzicht te stellen voor arbeiders die
zich aan de regels hielden.
Het gecompliceerde karakter van de fabricage van machines kwam eveneens tot
uiting in de handboeken voor de administratie die vanaf de jaren zeventig in het
buitenland verschenen. Hierin werden onder meer standaardformulieren beschreven
welke nodig waren voor het uitvoeren van bestellingen en dergelijke. Verder stonden
er algemene regels in voor het berekenen van de loonkosten. In Nederland voerde
men dit soort voorschriften waarschijnlijk het eerst in bij grote bedrijven. Voor kleinere
ondernemingen waren zij kennelijk niet erg urgent. De in Zwolle gevestigde
machinefabriek Wispelwey & Co voerde pas aan het eind van de jaren negentig
een centrale personeelsadministratie in. De fabriek telde toen 155 werknemers.
Het groeiende belang van een goede administratie bij grote bedrijven bleek tevens
uit de snelle toename van het aantal beambten. Exacte cijfers over de stijging zijn
er, op één uitzondering na, niet. Dit ook omdat het moeilijk te bepalen is wie een
technische en wie een administratieve functie vervulde. Over één bedrijf- Stork te
Hengelo - bestaan die cijfers wel. En hieruit blijkt dat in de periode 1883- 1910 het
kantoorpersoneel groeide van 14 aan het begin van dit tijdvak via 28 in 1900 tot 59
tien jaar later. Deze toename, die veel sterker was dan de groei van het totale
personeel, werd voornamelijk bepaald door de uitbreiding van ambtelijke taken en
50.
nieuwe methoden van administratie.
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Opleidingen voor de machinebouw
Opleiding in de praktijk was lange tijd de enige manier om te worden geschoold in
de metaalnijverheid. Dit gold zowel voor de gewone werklieden, als voor het (hogere)
kader. De scholing in de bedrijven van jonge arbeiders van twaalf jaar en ouder
werd na 1850 geleidelijk meer gebonden aan voorschriften. Aanvankelijk bestond
het onderwijs voornamelijk uit praktisch onderricht in de werkplaats met soms nog
een herhaling van de basisbeginselen van lezen, schrijven en rekenen. Maar in de
jaren tachtig en negentig gingen grotere bedrijven ook tekencursussen en theoretisch
onderwijs op het vakgebied geven. Hierbij werd in een aantal gevallen samengewerkt
met in de grotere steden al langer bestaande teken- en industriescholen, die in de
avonduren aanvullende opleidingen verzorgden in de beginselen van wis-, natuuren scheikunde en werktuigkunde. Over het algemeen was de mate van
geschooldheid in de machinenijverheid waarschijnlijk vrij hoog. Analfabetisme kwam
er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de textielindustrie, slechts weinig voor.
Op de praktijk gerichte scholing voor arbeiders buiten het bedrijf werd mogelijk
in de jaren zestig en zeventig met de oprichting van Ambachtsscholen. Een eerste
opleiding ging in Amsterdam van start in 1861. Hierna duurde het weliswaar negen
jaar voor te Rotterdam een tweede met de lessen begon, maar in de jaren zeventig
en vooral tachtig nam het aantal scholen snel toe. In 1894 waren er al vijftien
Ambachtsscholen met ruim 2200 leerlingen. Ongeveer de helft van die scholieren
51.
volgde een smidsopleiding, die goed aansloot bij het werk in machinefabrieken.
Voor de leidinggevenden in de machinenijverheid kwamen na 1850 eveneens
enkele opleidingen tot stand. Maar twee scholen in Amsterdam en Utrecht, die een
gecombineerde commercieel/technische cursus verzorgden, verdwenen al na vrij
korte tijd aan het eind van de jaren zestig. Vooral het aantal studenten dat de
technische cursus volgde was minimaal. Veel Nederlanders met belangstelling voor
een carrière in de techniek trokken naar Duitsland waar aan de zogeheten
Technikums een theoretisch technische scholing werd gegeven aan mensen die al
enige tijd in de praktijk hadden gewerkt. Vanaf ongeveer 1870 volgden waarschijnlijk
enkele honderden Nederlanders zo'n cursus van een of twee jaar. In het bijzonder
de Technikums van Mittweida en Bingen mochten zich over een grote belangstelling
uit ons land verheugen.
In 1878 kwam in Nederland eveneens een opleiding tot stand die theorie en
praktijk combineerde, namelijk de in Amsterdam gevestigde Kweekschool voor
Machinisten. Deze school was wel een succes. In het eerste jaar meldden zich bijna
500 studenten, terwijl er maar plaats was voor 300. Conflicten over de inrichting
van het onderwijs zouden de formele oprichting van Middelbaar Technische Scholen
daarna nog tot 1910 vertragen. Maar de Amsterdamse Kweekschool leverde tot het
begin van de twintigste eeuw enkele honderden technici voor het hogere en
middenkader. Van hen werkten er ruim 100 bij machinefabrieken, waarvan 10 als
52.
directeur.
De Polytechnische School in Delft droeg aanvankelijk slechts in bescheiden mate
bij aan de vorming van het leidinggevende kader van de Nederlandse
machinefabrieken. De animo voor de in 1864 gestarte studierichting
werktuigbouwkunde was tot het begin van de jaren negentig beperkt. De eerste
vijftien jaar stonden er nooit meer dan 40 studenten ingeschreven, van wie overigens
slechts ongeveer 60% de eindstreep haalde. Verreweg de meeste afgestudeerden
traden echter in dienst bij de overheid. In 1878 waren er twee aan de Polytechnische
School opgeleide werktuigbouwkundige ingenieurs en een civiel-ingenieur werkzaam
in de machinenijverheid. Pas in de jaren tachtig en negentig vonden Delftse

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

ingenieurs op wat grotere schaal hun weg naar deze bedrijfstak. In 1900 waren er
van de 219 afgestudeerde werktuigbouwkundige ingenieurs ongeveer 20 werkzaam
bij machinefabrieken. Twaalf jaar later waren dit er rond de 100 van de in totaal 670
afgestudeerden in die studierichting.
Vooral voor het volgen van meer gespecialiseerde studierichtingen, zoals mijnbouw
en later elektrotechniek vertrokken in het laatste kwart van de negentiende eeuw
nogal wat Nederlanders naar buitenlandse universiteiten. De Duitse Technische
Hochschule stonden daarvoor het meest in de belangstelling, maar ondermeer ook
in het Belgische Luik en aan de Eidgenossische Technische Hochschule in Zurich
volgden Nederlandse studenten een technische opleiding. Een groot aantal van
53.
hen keerde later naar Nederland terug.

Produkten en markten
Uit de opgaven van de Dienst voor het Stoomwezen blijkt dat er in 1855 506
stoommachines in de nijverheid in gebruik waren. Een aantal dat vijfentwintig jaar
later was toegenomen tot ongeveer 3030. In 1880 was rond 50% van de
geproduceerde machines in Nederland gemaakt. Dit waren dus cijfers die niet veel
afweken van die van de periode voor 1850. In de daarop volgende jaren zou het
aandeel van in eigen land vervaardigde stoommachines en -ketels oplopen tot circa
55% in 1895.
Van de rond 2500 stoommachines en -ketels in de scheepvaart was aan het eind
van de negentiende eeuw ongeveer 80% van binnenlands fabrikaat.
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Omdat de verschillende typen schepen andere eisen aan de voortstuwingsapparatuur
stelden, bestond de markt voor deze machines uit een aantal deelmarkten. Uit de
gegevens in tabel 2.6 blijkt dat vooral kleinere schepen waren uitgerust met in
54.
Nederland vervaardigde machines.

Tabel 2.6: Stoomketels in Nederlandse vaartuigen naar herkomst van
fabrikaat (in procenten) in 1883.

zeeschepen

binnenland
29,3

buitenland
70,7

rivierschepen

89,7

10,3

binnenvaart

95,8

4,2

sleepboten

90,6

9,4

Ook op een bij uitstek Nederlandse markt als die voor polderbemalingen boekte
de machinenijverheid in ons land goede resultaten. Zeker tussen 1860 en 1890 was
deze markt van groot belang voor de machinefabrieken. In dat tijdvak bedroeg het
in de bemalingssector geïnstalleerde stoomvermogen ongeveer een derde van dat
in de industrie. Bij de stoombemaling werden vanwege de hoge eisen aan de
bedrijfszekerheid vaak meerdere ketels en machines geplaatst, waarbij, ook wanneer
een onderdeel uitviel, de resterende onderdelen van de combinatie de vereiste
prestatie moesten kunnen leveren. Nadat in de jaren negentig het aantal
krachtwerktuigen in de industrie sterk was gaan stijgen nam het belang van de
polderbemaling voor de machinenijverheid af. In 1914 was het totaal van het
verwarmde oppervlak van de stoomketels in de ruim 500 stoomgemalen nog geen
10% van dat in de fabrieken.
Door de specifieke eisen die de installaties voor polderbemaling stelden, konden
de Nederlandse fabrieken een opvallend sterke positie verwerven bij het vervaardigen
van deze machines. Van de 524 ketels die in 1880 in gemalen waren geïnstalleerd,
kwamen er 380 (72,5%) uit Nederlandse fabrieken. Dit percentage zou door de
sterke buitenlandse concurrentie in het begin van de jaren tachtig enigszins dalen
tot circa 67%. Deze daling werd mede veroorzaakt door de introductie van een
nieuw type pomp (de centrifugaalpomp), die aanvankelijk niet in Nederland werd
gemaakt. Via de levering van deze nieuwe soort pomp slaagde de buitenlandse
concurrentie er soms in de order voor de gehele bemalingsinstallatie binnen te
halen. Maar in de jaren negentig, toen ook hier centrifugaalpompen werden gemaakt,
wist men de oude positie te heroveren. In 1900 leverde de Nederlandse
55.
machinenijverheid opnieuw 72,5% van de ketels.
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Zijaanzicht van een ‘perpendiculair direct werkend stoomwerktuig van hooge drukking’ zoals
geleverd door De Prins van Oranje, ijzergieterij en fabriek van stoom- en andere werktuigen
te 's-Gravenhage, omstreeks 1860. Een dergelijke type stoommachine vond veel toepassing
in de kleinschalige Nederlandse nijverheid. De Prins van Oranje vervaardigde sinds 1858
stoomwerktuigen, met name voor gebruik in fabrieken en nijverheid. Een ander, verticaal,
type met een vermogen van 18 pk kostte - inclusief een gewone cilinderketel - ƒ 5000 in die
tijd. Voor een stoommachine van 1 of 2 pk was een ondernemer nog geen duizend gulden
kwijt.

Met het noemen van de machines en ketels voor de industrie, de scheepsbouw
en de polderbemaling hebben we de relatief sterke sectoren van de Nederlandse
machinenijverheid in de periode 1850-1890 gehad. Met de rest van de
machineproduktie wilde het behoudens enkele uitzonderingen op deelterreinen de steenvormmachine en baggermateriaal - in het genoemde tijdvak niet erg lukken.
Er zijn twee hoofdredenen voor die weinig gunstige ontwikkeling. De late start
van de ijzernijverheid in de Noordelijke Nederlanden, waardoor men in technische
kennis en ervaring een achterstand had opgelopen, deed zijn invloed gelden. Van
meer belang was vermoedelijk echter de, ondanks de in de jaren vijftig en zestig
van de negentiende eeuw op gang gekomen mechanisering, nog steeds beperkte
markt voor technische apparatuur in ons land. Deze beperkte markt had verschillende
gevolgen. In de
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eerst plaats was het hierdoor niet mogelijk tot een gespecialiseerde produktie te
komen. De fabrieken durfden er zelfs meestal niet toe over te gaan alleen machines
te gaan maken, maar bleven daarnaast allerlei smeed- en gietwerk vervaardigen.
Zo was daar de in 1845 gestichte firma Giesbers & Van Deun uit Roermond, waar
aanvankelijk brandkasten werden gemaakt. Zes jaar na de oprichting werd een
ijzergieterij aan het bedrijf toegevoegd en in 1857 begon men met de fabricage van
machines. Op de Nationale Nijverheidstentoonstelling te Haarlem in 1861 was het
bedrijf vertegenwoordigd met brandkasten, siergietwerk en maar liefst negen soorten
machines. Tot deze laatste categorie behoorden twee typen stoommachines, een
pomp, een scheepsstoomzuiger, een boor, een draaibank, een dorsmachine en
ijzerwerk voor graanmolens. In het begin van de jaren zestig hield Giesbers & Van
Deun zich verder nog bezig met de bouw van een stoomlocomotief, scheepsreparatie
en met de verhuur van locomobiles (verrijdbare stoommachines). Wie mocht denken
dat het Roermondse bedrijf in het in industrieel opzicht weinig ontwikkelde Limburg
niet representatief was voor de Nederlandse machinenijverheid vergist zich. Ook
andere ondernemingen hielden er een zeer omvangrijk produktenpakket op na. De
bekende Deventer ijzergieterij en machinefabriek Nering Bögel maakte allerlei
siergietwerk, ramen, kachels, enkele loskranen, stoommachines, baggermachines,
maar ook, als dat zo uitkwam, constructiewerk als kleine bruggen en vuurtorens.
Enthoven en Van Vlissingen & Dudok van Heel, die beide een omvangrijke afdeling
voor de fabricage van machines hadden, goten tevens grote standbeelden zoals
die van Michiel De Ruyter, Vondel en Rembrandt. Ongeveer de helft van de
56.
machinefabrieken maakte eveneens allerlei constructiewerk.
Het gebrek aan specialisatie had in de eerste plaats tot gevolg dat de Nederlandse
bedrijven er niet in slaagden in kwalitatief opzicht gelijke tred te houden met de
buitenlandse concurrentie, die zich in een aantal gevallen al wel op een bepaalde
sector van de markt richtte. In de jaren zestig en zeventig werd zowel door de
overheid als door het bedrijfsleven geklaagd over de kwaliteit van de produkten van
de Nederlandse machinefabrieken. De veel geciteerde opmerking van een ambtenaar
van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de Nederlandse machine-industrie
‘in allen deele achterlijk’ was en zelfs niet in staat een slot te maken, mag dan wellicht
overdreven zijn, de ontevredenheid over de prestaties van de Nederlandse
57.
ijzernijverheid bestond ook elders.
Een goed voorbeeld is de fabricage van locomotieven voor het zich vanaf 1860
snel uitbreidende net van spoorwegen. De eerste van deze machines waren rond
1839 in ons land ingevoerd uit Groot-Brittannië, maar in de jaren veertig begon een
drietal Amsterdamse bedrijven - Verveer & Co, Vlissingen & Dudok van Heel en
Dixon & Co - eveneens met de produktie van locomotieven. In totaal werden er naar
het model van de Britse machines vijftien afgeleverd en in de vaderlandse pers
stonden jubelende berichten over de kwaliteit van het Nederlandse produkt. Al
spoedig bleek echter dat de hier vervaardigde locomotieven niet goed voldeden.
Op een enkele uitzondering na - de al vermelde machine van Giesbers & Van Deun
- werden de locomotieven nu weer in het buitenland besteld. Het ging hierbij in totaal
om ruim 250 exemplaren. Pas in de jaren negentig ging men opnieuw over tot de
58.
produktie van locomotieven in ons land.
Ook uit het bedrijfsleven kwamen er klachten over de kwaliteit. Toen de
Amsterdamse bierbrouwer Gerard Heineken in het najaar van 1868 plannen maakte
voor de inrichting van zijn nieuwe brouwerij zond hij zijn procuratiehouder naar
bierbrouwerijen en machinefabrieken in Oostenrijk en Zuid-Duitsland om daar de
inrichting te bekijken. Hij vroeg bij die gelegenheid aan de directie van de bekende
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Amsterdamse machinefabriek De Atlas om een werktuigkundige mee te sturen, die
zich op de hoogte kon stellen van de nieuwe machines daar. De directie van De
Atlas ging niet op het verzoek in en deze en andere ervaringen met
machinefabrikanten en ijzergieterijen brachten Heineken meer en meer tot de
conclusie, dat ‘de Hollandsche Machine-industrie zich nog niet aangepast (had) aan
de vorderingen van het Brouwerijbedrijf. Men sukkelde met onze machinefabrikanten
zoo'n beetje voort, en dat is eigenlijk gezegd ook het geval geweest met de Atlas
en met de Utrechtsche IJzergieterij. Men meende, dat men kon, maar men kon het
59.
niet en dat gaf vaak wrijving tusschen leverancier en afnemer.’
Ondanks de vaak matige kwaliteit, te late leveringen en dergelijke bleef Heineken
de eenvoudiger apparatuur, zoals stoomketels en -machines bij Nederlandse
bedrijven, waaronder De Atlas, bestellen. Dit ook om de relaties met het
Amsterdamse bedrijfsleven en daarmee verbonden plaatselijke politieke elite niet
te vertroebelen. Maar de technisch gecompliceerdere machines, pompen,
graanmolens, gistkuipen en dergelijke, kwamen van Duitse bedrijven die in de
fabricage van brouwerijprodukten waren gespecialiseerd. Later bestelde Heineken
de koelapparatuur eveneens in Duitsland; zij werd tot rond 1900 niet in Nederland
60.
gemaakt.
Toen na 1873 de economische conjunctuur verslechterde raakte de
machinenijverheid in Nederland in het dal. Het aantal fabrieken bleef weliswaar
toenemen, maar een belangrijk deel van die bedrijven moest na enige tijd ook weer
de poorten slui-
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ten. De voornaamste oorzaak hiervan was de verscherpte buitenlandse concurrentie.
In de ons omringende landen, die in sterkere mate waren geïndustrialiseerd, deed
de crisis zich veel harder voelen. Als gevolg hiervan verlegden sommige buitenlandse
bedrijven hun activiteiten gedeeltelijk naar ons land. Prijzen en winstmarges kwamen
daardoor sterk onder druk te staan. Met name ondernemingen die actief waren in
voor ons land betrekkelijk nieuwe onderdelen van de machinenijverheid, zoals de
fabricage van gereedschaps- en landbouwmachines, werden het slachtoffer van
61.
deze ontwikkeling.
Het was overigens niet allemaal kommer en kwel in de Nederlandse
machinenijverheid. Enkele malen slaagden één of meer bedrijven er in de jaren
zeventig en tachtig in zich een goede positie te verwerven op een bepaalde markt.
Zo leverde de Bredase firma Backer & Rueb vanaf 1882 ruim 200 stoomlocomotieven
aan de in die tijd opkomende regionale tramwegmaatschappijen. Met een
marktaandeel van ongeveer 30% was de machinefabriek tot rond 1920 de grootste
leverancier van tramlocomotieven aan Nederlandse trammaatschappijen. Dat Backer
& Rueb succes had waar veel andere fabrieken faalden, was het gevolg van
toevallige factoren - twee leidinggevende medewerkers hadden (buitenlandse)
ervaring met de fabricage van locomotieven - en een goede bedrijfsvoering - de
onderneming begon pas met de produktie toen men verzekerd was van een continue
62.
afzet.
Ook bij de fabricage van steenvormmachines speelden bijzondere omstandigheden
een rol, maar hierbij ging het voornamelijk om de kwaliteit van de grondstof. De
Nederlandse klei was namelijk zo nat en wisselend van samenstelling dat
buitenlandse machines voor het vormen van stenen niet voldeden. De smid Joh.
Aberson uit Olst slaagde er in 1867 een machine te ontwerpen, die wel geschikt
was voor de klei uit de Nederlandse bodem. In de jaren zeventig bracht hij
voortdurend verbeteringen aan in het oorspronkelijke type. De machines werden
door zijn personeel ter plaatse opgebouwd, terwijl ook instructies voor de bediening
aan de arbeiders van de steenfabriek werden gegeven. Zoals beschreven in
hoofdstuk 14 van deel III had Aberson aan het eind van de negentiende eeuw al
meer dan 350 steenvormmachines geleverd aan Nederlandse steenfabrieken.
63.
Enkele tientallen waren geëxporteerd.
Samenvattend kan men zeggen dat de Nederlandse machinenijverheid in de periode
1850-1890 een tweezijdig beeld te zien gaf. In enkele sectoren, zoals de relatief
eenvoudige fabricage van stoommachines, en (onderdelen) voor
polderbemalingsinstallaties, waarmee al voor 1850 ervaring was opgedaan, wist
men zich te handhaven. Maar vooral op nieuwe
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Handbediende zwenkende en rijdende Derrick-kraan van de fa. Gebr. Figee te Haarlem,
vervaardigd in 1887. De firma Figee, voortgekomen uit een fabriek voor kisten met metalen
binnenbckleding, vervaardigde sinds 1871 hefwerktuigen, zoals stoomkranen en later ook
grijperkranen. De onderneming ontwikkelde zich tot de belangrijkste producent van
hefwerktuigen in Nederland rond de eeuwwisseling. Desalniettemin vonden toen nog veel
hijs- en hefwerktuigen van buitenlands fabrikaat afzet in de Nederlandse nijverheid.

terreinen deed de Nederlandse machine-industrie het, afgezien van een uitzondering
als de fabricage van stoomtramlocomotieven, baggermateriaal en
steenvormmachines minder goed. Als voornaamste oorzaken van deze gang van
zaken zijn genoemd de kleine markt voor machines in ons land, de daaruit
voortvloeiende beperkte mogelijkheden om specialistische kennis op te doen en de
daar weer mee verband houdende geringe weerbaarheid tegen buitenlandse
concurrentie.

Baggermateriaal, een relatieve successtory
Dat Nederlandse bedrijven, wanneer de omstandigheden daarvoor gunstig waren,
in staat bleken een sterke positie in een bepaald marktsegment te veroveren, kan
duidelijk worden gemaakt met het baggermateriaal als voorbeeld.
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Voor het uitdiepen van havens en rivieren en de aanleg van kanalen zijn vanaf de
oudheid baggerwerktuigen gebruikt. Deze eerste werktuigen hadden voor zover
bekend meestal de vorm van een schep, die met de hand werd bediend. Het
rendement van deze baggerbeugels, zoals ze in Nederland werden genoemd, was
gering. Vanaf de zeventiende eeuw werden door paardekracht aangedreven molens
ontwikkeld. Deze molens hadden een ketting met daaraan een aantal emmers. De
rosmolens stonden op de wal of op een vlot in het water.
Al spoedig na de toepassing van stoomkracht in de scheepvaart werden in
Groot-Brittannië de eerste stoombaggermolens in gebruik genomen. Deze molens
waren ontworpen naar het model van de voordien gebruikte paardemolens. De
ketting liep verticaal rond een houten raamwerk, de zogeheten ladder. Met dit
systeem was het zeer omslachtig om de baggerdiepte te veranderen en de emmers
hadden een ongunstige belasting bij het scheppen. Ook voor de afvoer van de
opgeschepte modder bestond geen goede methode. Voor de bediening van dit type
stoombaggermolens waren in totaal zeven man nodig. Nog rond 1850 had een
traditionele paardebaggermolen een grotere dagproduktie dan deze door stoom
aangedreven molens.
In de tweede helft van de negentiende eeuw slaagde men er echter in de
stoombaggermolens op een groot aantal punten te verbeteren. Tevens werd een
aantal nieuwe systemen voor grondafgraving ontworpen. Deze ontwikkeling was
nodig in verband met het toenemende tonnage en de grotere diepgang van de
schepen. De verbeteringen hadden vooral betrekking op het vergrote
schepvermogen, de afvoer van de opgebaggerde modder en de toepassing van
64.
pompen en dan in het bijzonder centrifugaalpompen bij het baggeren.
In het waterrijke Nederland, bestond al vroeg belangstelling voor door stoomkracht
aangedreven baggermolens. In 1819 kocht het gemeentebestuur van Amsterdam
in Engeland een stoombaggermolen aan, maar deze molen voldeed niet. In het
midden van de jaren dertig had de stad zestien paardebaggermolens in bedrijf. De
stoombaggermolen lag toen stil, omdat de andere molens goedkoper werkten.
Enkele jaren later verkocht de gemeente de met stoom aangedreven molen aan
het Etablissement Fijenoord. Hier werd het vaartuig gerepareerd en ter beschikking
gesteld aan de met het bedrijf verbonden Rijn-IJsselstoomboot Maatschappij. Die
zette de stoombaggermolen vermoedelijk in om de vaarweg van Zwolle naar het
Zuiderzee op diepte te houden. Over de verdere lotgevallen van deze baggerpionier
is niets bekend.
De voorloper in het gemechaniseerde baggeren vond in de jaren veertig en vijftig
geen navolging. In tegenstelling tot in Groot-Brittannië, België en Duitsland werden
in die periode in ons land geen stoombaggermolens gebouwd. Dit veranderde pas
in de jaren zestig van de negentiende eeuw, toen de Rijkswaterstaat deze molens
ging gebruiken. De eerste stoombaggermolen werd rond 1860 besteld bij Fijenoord.
Dit gebeurde naar aanleiding van een twee jaar daarvoor uitgebracht rapport van
een Staatscommissie, die zich bezig hield met de bevaarbaarheid van de Merwede
en de Waal. In het rapport was de aanschaf van stoombaggermolens bepleit voor
het op peil houden van de riviermondingen. De bij Fijenoord bestelde molen van 25
pk kostte f 60.000. Omdat dit vaartuig van een verouderd type was, voldeed het
maar matig. In de loop van de jaren zestig werden door het rijk echter nog vijf kleinere
en goedkopere stoombaggermolens besteld. Dit gebeurde overigens niet bij
Nederlandse bedrijven, maar bij de Luikse firma L. Tilkin & Comp.
In de zelfde periode gingen ook Nederlandse aannemers stoombaggermolens
gebruiken. Het ging hierbij meestal om kleine vaartuigen van tussen de 6 en 25 pk.
Zij werden ingezet voor licht baggerwerk in kanalen en grachten. De molens waren
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waarschijnlijk alle afkomstig uit het buitenland. Tot 1870 werden in ons land slechts
enkele stoombaggermolens gebouwd. Een opmerkelijk geval was de levering van
twee van dergelijke vaartuigen aan Japan door Van Vlissingen & Dudok van Heel
65.
rond 1865.
Ofschoon in de jaren zeventig nog een aantal van de grote projecten door
buitenlandse (Engelse en Franse) aannemers werd uitgevoerd, wisten Nederlandse
bedrijven nu toch ook een segment van die markt in handen te krijgen. Bij drie grote
werken, de aanleg van de haven van Tandjong-Priok, het uitdiepen van de Nieuwe
Waterweg en de voltooiing van het Noordzeekanaal werd het werk gedeeltelijk door
Nederlandse aannemers gedaan, terwijl een deel van het gebruikte materiaal
eveneens door bedrijven in ons land was geleverd.
Van een leien dakje ging het bij deze werken overigens niet voor de Nederlandse
ondernemers. Voor de aanleg van de haven van Tandjong-Priok (1876-1886) waren
in totaal drie grote en zes kleine bag-
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germolens en twaalf zelfvarende losschuiten nodig. Projectleider ir. De Gelder deed
veel moeite Nederlandse bedrijven voor deze opdracht te interesseren, maar het
bleek dat zij door gebrek aan ervaring met zeegaande baggermolens niet in staat
waren aan de door het Indische Gouvernement gestelde voorwaarden te voldoen.
De opdrachten gingen nu alle naar buitenlandse werven. Toen echter een van de
grote molens, die was gebouwd bij de werf van Thomas Wingate & Co in Glasgow
op reis naar Indië schipbreuk leed, werd de order voor de vervanger geplaatst bij
de in Delftshaven (bij Rotterdam) gelegen werf Christie, Nolet & De Kuyper. Toen
dit bedrijf de opdracht succesvol uitvoerde werd tevens de order voor vier van de
zes kleine baggermolens bij Nederlandse werven (Christie, Nolet & De Kuyper en
66.
De Jongh & Co te Oudewater) ondergebracht.
Ook voor het onderhoud en de voltooiing van de Nieuwe Waterweg en het
Noordzeekanaal werden Nederlandse aannemers pas in tweede instantie
uitgenodigd. Bij de Nieuwe Waterweg gebeurde dit toen bleek dat het oorspronkelijke
idee van ontwerper Caland, die meende dat de vaarweg zich door de natuurlijke
stroming zou uitdiepen, onjuist bleek. Een oplossing werd gevonden in de toepassing
van zelfbergende zandzuigers, waarvan er aan het eind van de jaren zeventig en
het begin van de jaren tachtig een achttiental werd gebouwd door de werven van
J. & K. Smit en L. Smit & Zn te Slikkerveer.
Bij het Noordzeekanaal ging de aanleg geleidelijk over naar Nederlandse
aannemers, die overigens, waarschijnlijk door gebrek aan ervaring, bij de
aanbesteding geen acceptabel bod hadden uitgebracht. De firma P.A. Bos voltooide
in de jaren 1877/78

Drie emmermolens gebouwd door de firma Th. Figee te Haarlem bij de eindmontage in de
3

haven. Deze drie baggervaartuigen, ieder met een opbrengst van 100 m per uur en een
stoominstallatie van 60 ipk, waren bestemd voor de havenwerken te La Plata, even ten
westen van Buenos Aires. Hier werd naar een ontwerp van de Nederlandse
waterbouwkundige J.A.A. Waldorp een geheel nieuw havencomplex aangelegd. Ook de
uitvoering droeg een Nederlands tintje. Bij de oorspronkelijke aannemingsmaatschappij, de
Franse firma Lavalle, Medici & Cie., voegde zich in 1884 het Nederlandse bedrijf van Van
Hattem. De nabestelling in 1922 voor een reserve emmerketting voor een van deze molens
spreekt wel voor de kwaliteit van dit Nederlandse produkt.

het kanaal en de buitenhaven en aannemer L. Kalis Hzn. ging zich vanaf 1881
bezighouden met het uitdiepen van de vaargeul. Het daarvoor benodigde
baggermateriaal nam hij over van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, de Britse
67.
hoofdaannemer bij de aanleg van de waterroute.
Voornamelijk door het succesvolle onderhoud van de Nieuwe Waterweg kregen
de Nederlandse aannemers en leveranciers van het baggermateriaal een goede
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naam in het buitenland. Dit leverde opdrachten op, te beginnen met de vernieuwing
van de havenwerken te Duinkerken in 1879. In het tijdvak 1880-1914 waren
Nederlandse baggerbedrijven vervolgens betrokken bij ten minste 25 grote werken
in het buitenland. Het materiaal dat bij deze projecten werd gebruikt was voor het
overgrote deel afkomstig van werven in ons land.
Enkele bedrijven voerden hiervoor in het buitenland een actief acquisitiebeleid.
De Haarlemse firma Th. Figee & Co bood in 1888 aan de directie van de werken
voor de Beneden-Weser bij Hamburg in Duitsland een hopperzuiger met
persinstallatie op proef aan. Het vaartuig voldeed zo goed dat de proefperiode ten
slotte resulteerde in de aankoop van de zuiger door de directie van de werken en
een bestelling voor nog eens drie van dergelijke schepen bij dezelfde firma, die
inmiddels de naam droeg Scheepswerf en Werktuigenfabriek ‘Conrad’. De totale
waarde van die laatste opdracht bedroeg ƒ 400.000. Dezelfde onderneming was
eveneens actief in Zuid-Amerika en wist daar vooral door de activiteiten van directeur
Pieter Goedkoop in onder meer Argentinië de nodige orders te verwerven.
In 1877 telde Nederland 113 stoombaggervaartuigen. Drie jaar later stonden er
al 163 geregistreerd. Ook het aantal ondernemingen dat zich met het
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maken van baggermolens en zuigers bezighield nam na 1875 snel toe. Rond 1900
werden er jaarlijks ongeveer 40 baggervaartuigen door Nederlandse bedrijven
68.
afgeleverd en het dubbele aantal onderlossers en bakken.
Voor het succes van het Nederlandse baggermateriaal in het laatste kwart van
de negentiende eeuw zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats
waren dat de natuurlijke omstandigheden in het waterrijke westen van het land. Aan
werk aan dijkenaanleg, het onderhoud van vaarten, kanalen en grachten en het
uitdiepen van havens was nooit gebrek. Nederlandse aannemers en bedrijven die
bijvoorbeeld veel voor het ministerie van Waterstaat werkten, hadden dan ook grote
ervaring met het uitvoeren van baggerwerk.
Bij de mechanisering van de bedrijfstak, zoals die in de eerste helft van de
negentiende eeuw op gang kwam, liep Nederland een achterstand op. De eerste
in ons land gebruikte stoombaggermolens kwamen uit Groot-Brittannië en België.
Tot 1870 werden in ons land incidenteel baggermolens van het nieuwe type gebouwd,
maar van specialisatie of opdrachten voor meerdere vaartuigen was geen sprake.
De octrooien op het gebied van baggermateriaal die hier in het tijdvak 1850-1869
werden aangevraagd waren alle afkomstig van buitenlanders.
Vanwege de grote kennis en ervaring die Nederlandse aannemers hadden met
de uitvoering van waterbouwkundige werken werden zij echter toch altijd betrokken
bij grote projecten, ook wanneer die, zoals in het geval van de Nieuwe Waterweg
en het Noordzeekanaal, waren aangenomen door buitenlandse bedrijven. Op deze
wijze raakten zij vertrouwd met de nieuwe manier van werken en konden zij later
soms zelfs een deel van de opdrachten overnemen. Nederlandse werven verrichtten
verder het onderhoud en voerden reparaties uit op de buitenlandse baggermolens
en zuigers en konden zo ervaring opdoen met het moderne materiaal.
In de loop van de jaren zeventig verdween zo de bestaande achterstand en met
name de succesvolle wijze waarop de Nederlandse baggeraars met in eigen land
gebouwde schepen de Nieuwe Waterweg op diepte hielden, zorgde rond 1880 voor
een doorbraak. Nederlandse aannemersbedrijven met hun veelal op Nederlandse
werven vervaardigd materiaal kregen opdrachten voor werken in het buitenland,
waar zij bij uiteenlopende projecten de nodige kennis konden opdoen. Omdat
aannemers en werfeigenaren voor baggermateriaal voor een belangrijk deel
afkomstig waren of waren gevestigd in een betrekkelijk beperkt gebied rond Dordrecht
kon die kennis via formele en informele contacten op een min of meer
vanzelfsprekende wijze worden gebruikt bij het aanbrengen van verbeteringen en
69.
aanpassingen voor specifieke projecten in het baggermateriaal.
Van groot belang was voorts dat Nederlandse waterbouwkundigen in de jaren
zeventig en tachtig van de negentiende eeuw in veelal leidinggevende posities bij
een aantal omvangrijke projecten in het buitenland werkzaam waren. Zij betrokken
op hun beurt vaak Nederlandse baggerbedrijven bij die projecten. De nauwe
samenwerking tussen aannemers, werven en ontwerpers van waterbouwkundige
werken droeg in belangrijke mate bij aan de sterke positie die de Nederlandse
bouwers van baggermateriaal in het laatste kwart van de negentiende eeuw konden
70.
opbouwen.

Nederlandse machines voor de export
De export van Nederlandse machines is lange tijd vooral van incidentele aard
geweest. Zowel Fijenoord als Van Vlissingen & Dudok van Heel voerden in de
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periode tot 1860 zo nu en dan opdrachten voor het buitenland uit. Meestal ging het
hierbij om schepen en/of scheepsmotoren en een enkele maal ook om apparatuur
voor de suikerindustrie. Enthoven exporteerde in dat zelfde tijdvak een aantal
weegkranen van eigen ontwerp naar ondermeer Duitsland. Van continuïteit in de
uitvoer was echter geen sprake. In het daarop volgende tijdvak tot rond 1890
veranderde in die situatie vrijwel niets. De export van een betrekkelijk eenvoudig
apparaat als een bierpomp werd bijvoorbeeld in De Nederlandsche Industrieel van
2 mei 1875 gemeld onder de kop: ‘Een niet alledaagsch feit.’ In bepaalde sectoren,
zoals baggermateriaal en in mindere mate steenvormmachines, kwam de uitvoer
in de jaren negentig goed op gang. Maar over het geheel genomen overtrof de
import van machines de export ook toen in belangrijke mate.
Een andere situatie treffen we aan bij de uitvoer naar Nederlands-Indië. Door de
band met het moederland en door bevoordeling wat betreft de betaling van
invoerrechten werd er al in een vrij vroeg stadium het nodige naar deze kolonie
uitgevoerd. Hierbij namen opnieuw Fijenoord en in het bijzonder Van Vlissingen &
Dudok van Heel het leeuwedeel van de opdrachten voor hun rekening. Bij de
uitgevoerde produkten ging het in de eerste plaats om apparatuur voor de
rietsuikerindustrie, die in Indië rond het midden van de negentiende eeuw al op een
hoog peil stond. Door zowel Fijenoord als Van Vlissingen werden ook rijstpelmolens
71.
geleverd.
Toen de Nederlandse bedrijven per 1 januari 1874 hun voorkeurspositie voor wat
invoerrechten betrof verloren, nam de concurrentie van buitenlandse ondernemingen
toe. In het bijzonder Franse en Belgische fabrieken stelden agenten in Indië aan en
zij wisten een substantieel deel van de markt voor suikermachines in handen te
krijgen. Van Vlissingen &
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Stoomwerktuig van hoge drukking met overbrenging voor een suikermolen, gemonteerd in
de stelplaats van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere werktuigen te Amsterdam,
circa 1875. Op de achtergrond een locomobile ter aandrijving van de gereedschapsmachines,
op de voorgrond een werktafel met bankschroeven.

Dudok van Heel, die tot de omzetting van de firma in de Koninklijke Fabriek van
Stoom en andere Werktuigen in 1871 had samengewerkt met het Franse bedrijf
Cail, Halot & Cie, zag zijn positie op de Indische markt in de eerste helft van de
jaren zeventig snel slechter worden. Pas toen het bedrijf in 1878 een eigen agent
voor Java benoemde, ging het beter met de zaken. Zo werden in 1883 60
suikerrietmolens en 8 triple-effects kookpannen aan suikerfabrieken in Indië geleverd.
In dat jaar was 17% van de omzetwaarde van de in het bedrijf geproduceerde
goederen bestemd voor de koloniën. Maar de markt in Oost- en West-Indië werd
gekenmerkt door grote prijsschommelingen en de daarbij behorende instabiliteit. In
1885 leverde de Koninklijke Fabriek slechts voor 8% van de geproduceerde waarde
72.
aan de koloniën.
De Amsterdamse onderneming ondervond in de jaren tachtig nogal wat
concurrentie van Stork, dat in 1883 een begin maakte met de produktie van
suikermachines voor de Indische markt. Het Overijsselse bedrijf stelde een agent
op Java aan en leverde in 1887 op gunstige voorwaarden een diffusie-installatie de eerste installatie van dit type in Indië - aan de suikerfabriek Klaling. Met name
in de jaren negentig boekte Stork grote successen in Nederlands-Indië. In ongeveer
tien jaar leverde men 50 deelinstallaties en verder nog een groot aantal onderdelen
als sapvoorwarmers, centrifuges en molencilinders. In 1895 waren er bovendien 45
stoomketels voor de suikerindustrie naar Java verzonden. Behalve de grote
stoomketels en de diffusiebatterijen produceerden Nederlandse bedrijven nog allerlei
andere onderdelen voor de suikerfabricage. Een goed voorbeeld van de wijze waarop
een kleinere onderneming uitstekende resultaten in een bepaalde sector kon boeken,
was de in 1885 opgerichte machinefabriek Reineveld in Delft. Rond 1900 ontwikkelde
men in samenwerking met de Delftse hoogleraar aan de Polytechnische School J.
Grundel een stoompomp voor de suikerindustrie. Grundel had voor hij naar Nederland
kwam in Soerabaya een technische bureau gehad, waar hij de nodige ervaring
opdeed met het produktieproces van suikerfabrieken. Van de zogeheten Javapomp
werden er duizenden exemplaren gemaakt, die door bemiddeling van Stork in Indië
73.
werden verkocht.
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Ook voor stoomketels voor landgebruik bestond in Nederlands-Indië een grote
markt. Het aantal ketels verdrievoudigde in het tijdvak tussen 1880 en 1914, terwijl
de stoomketels tevens groter werden. Het verwarmde oppervlak van de
geïnstalleerde ketels
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vermeerderde met een factor vijf. Nederlandse fabrieken toonden zich via
agentschappen en bezoeken aan Indië actief op deze markt. Daarnaast kon men
profiteren van informele contacten, die geleidelijk ontstonden tussen medewerkers
van het gouvernement en de bedrijven.
De eerste bestelling voor Stork van een stoomketel in 1880 kwam tot stand op
advies van een oud-medewerker van de firma. Een ander nuttige contact voor de
fabriek uit Overijssel was F.W. Bolk, die vanaf 1900 onder meer als
vertegenwoordiger in Indië in dienst was bij het bedrijf en die vijfjaar later werd
benoemd tot technisch adviseur van het Proefstation van de Java-Suikerindustrie.
Ook andere ondernemingen, zoals bijvoorbeeld Werkspoor, hadden goede contacten
74.
in Nederlands-Indië. Hierbij moet overigens worden aangetekend dat Nederlandse
fabrieken geen dominante positie op de Indische markt voor stoomketels hadden.
Tussen 1881 en 1893 was circa 7,5% van de ketels uit ons land afkomstig. In het
tijdvak 1910-1912 was dit opgelopen tot 30%. Vooral veel van de grotere ketels
waren toen van Nederlands fabrikaat.
De verbetering van de infrastructuur in Nederlands-Indië was wat de leveranties
van machinerieën betreft een hoofdstuk apart. De bouw van spoor- en tramwegen
nam in Indië pas in de loop van de jaren tachtig van de negentiende eeuw een grote
vlucht. Ondanks deze wat betere uitgangspositie waren de enkele tientallen
spoorweglocomotieven, die daar aan het eind van de jaren negentig in gebruik
waren op twee na afkomstig uit het buitenland. De twee uitzonderingen waren
gebouwd bij Backer & Rueb in Breda. Toen Werkspoor in 1899 eveneens met de
bouw van locomotieven begon, slaagde dit bedrijf er echter, mogelijk door de eerder
vermelde relaties met financiële kringen, snel in een sterke positie op de Indische
markt te veroveren. De eerste 80 bij de onderneming vervaardigde locomotieven,
die een waarde hadden van twee miljoen gulden, waren bestemd voor de
spoorwegen in Indië.
Enkele andere Nederlandse machinefabrieken, zoals Evrard & Van Duyl uit
Rotterdam en Du Croo & Brauns uit Amsterdam leverden lichte locomotieven en
ander materiaal voor industriële (smal)spoorwegen op plantages. Bij dit laatste
bedrijf was overigens sprake van via de commissarissen lopende goede relaties
met in Indië werkzame bedrijven en banken. Nederlandse machinefabrieken waren
rond 1900 ook actief bij andere infrastructurele werken. Een goed voorbeeld daarvan
is de aanleg en het onderhoud van de haven van Sabang aan de noordkust van
Sumatra. De Nederlandse maatschappij die het beheer over de haven had, bestelde
in de jaren 1912 en 1913 bij minstens negen machinefabrieken in het moederland
75.
ondermeer motoren, kranen en schepen.
Een monopoliepositie was in Nederlands-Indië voor de Nederlandse
machinefabrieken niet weggelegd. Daarvoor was de concurrentie van buitenlandse
bedrijven in een aantal sectoren te groot. Maar in die bedrijfstakken waarin men in
het moederland eveneens sterk was, zoals de bouw van stoommmachines en
-ketels, slaagde men er in Indië eveneens in redelijke resultaten te boeken. Ook op
de markt voor suikerapparatuur namen Nederlandse bedrijven traditioneel een vrij
sterke positie in. Het feit dat de spoorwegaanleg op grote schaal in Indië later begon
dan in Nederland stelde de bouwers van locomotieven in staat hun achterstand op
de buitenlandse concurrentie vrij snel in te halen. Bij het verwerven van opdrachten
speelden de nauwe banden tussen Nederlandse handelsfirma's, banken en
machinefabrieken die in Indië actief waren, waarschijnlijk een belangrijke rol. Op de
terreinen waar de machinebouw in ons land niet sterk was of onvoldoende capaciteit
bezat om orders van grote omvang of opdrachten die snel klaar moesten zijn uit te
voeren, moest men de opdrachten echter veelal aan buitenlandse bedrijven overlaten.
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De plaats van de machinenijverheid in het Nederlandse proces van
industrialisering
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat de Nederlandse machinenijverheid
in de negentiende eeuw van betrekkelijk bescheiden betekenis was. Dit zowel in
technisch-economisch opzicht als wat de bijdrage aan de werkgelegenheid betreft.
In een aantal sectoren, zoals de vervaardiging van stoommachines en ketels en
apparatuur voor de suikerindustrie, wist men traditioneel behoorlijke resultaten te
boeken. Later kwamen daar nog produkten als baggermateriaal, machines voor de
steenindustrie en pompen bij. In andere onderdelen als produktie- en
landbouwmachines was het aandeel van het binnenlandse produkt echter gering.
Over de gehele linie bleef de import van machines voor de Nederlandse industrie
van groot belang.
Enkele oorzaken van die gang van zaken zijn al besproken. Kennis en kunde
ontbraken aanvankelijk in belangrijke mate, de binnenlandse markt had een beperkte
omvang, de al eerder gespecialiseerde buitenlandse bedrijven konden vaak
goedkoper leveren en de bedrijfsvoering in de Nederlandse fabrieken was niet altijd
even goed. Daarnaast zijn echter nog andere factoren te noemen die wellicht een
verklaring kunnen geven voor het fenomeen van de voortdurend zwakke positie van
de bedrijfstak.
Dit is dan in de eerste plaats het grote belang dat in Nederland aan een zo vrij
mogelijke handel werd gehecht. Het ongedaan maken van handelsbelemmeringen
vormde in het grootste deel van de negentiende eeuw een vast bestanddeel van
de Neder-
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landse economische politiek. Van belemmeringen om machines te importeren en
76.
de eigen nijverheid te beschermen was dan ook hoegenaamd geen sprake.
Buitenlandse bedrijven waren via agenten goed vertegenwoordigd in ons land. En
wanneer zij de orders niet binnenhaalden vond de import wel plaats via Nederlandse
machinefabrieken, die bij het leveren van fabrieksinstallaties vaak een deel zelf
fabriceerden en de rest uit het buitenland betrokken. Stork was van zo'n onderneming
een goed voorbeeld. Stoommachines en -ketels werden in Twente gemaakt, maar
de overige spin- en weefmachines kwamen via Stork uit Groot-Brittannië.
Een factor van mogelijke betekenis is voorts de geringe inventiviteit van de
Nederlandse machinefabrikanten. Als criterium hiervoor kan dienen het aantal aan
Nederlanders verleende octrooien in Nederland (tot 1869) en in het buitenland. Dit
was zeer gering. In hoeverre dit kan duiden op een gebrek aan hooggekwalificeerde
technici in de machinenijverheid is niet duidelijk. Allerlei uitvindingen konden na
1869 zonder juridische problemen in ons land worden overgenomen. En dit gebeurde
in ruime mate. De uitdrukking ‘steek nooit een cent in een patent’, was in kringen
van Nederlandse ondernemers algemeen bekend. Door produkten na te bouwen
die zich in de praktijk hadden bewezen bespaarde men op de kosten voor onderzoek
en ontwikkeling. Of de afwezigheid van wetgeving op het terrein van octrooien een
77.
belemmering of een stimulans is geweest valt dus te bezien.
Rest de vraag in hoeverre het ontbreken van een sterke machine-industrie een
negatieve invloed heeft uitgeoefend op het proces van industrialisering in Nederland
in de negentiende eeuw. Ook hier is een eenduidig antwoord niet goed mogelijk.
De levering van machines vormde geen probleem en om die reden lijken de meeste
Nederlandse kopers zich pragmatisch te hebben opgesteld. Wanneer men kwalitatief
redelijke produkten tegen billijke prijzen bij de vaderlandse machinenijverheid kon
kopen deed men dit. Meende men in het buitenland beter af te zijn dan werden de
machines geïmporteerd. Dit tevens omdat het onderhoud en de reparaties van deze
machines in het algemeen zonder veel problemen bij Nederlandse machinefabrieken
kon gebeuren.
In hoeverre de hier en daar in de literatuur gesignaleerde neiging om alles wat
van buiten ons land kwam als beter te beschouwen, bij de import een rol heeft
78.
gespeeld is onduidelijk. Van echt grote betekenis is dit ‘snobisme avant la lettre’
echter vrijwel zeker niet geweest. Van cruciaal belang was waarschijnlijk toch de
door de grotere markt vroegtijdige specialisatie in enkele van de ons omringende
landen. In de bedrijven die zich met hun produkten op een bepaalde bedrijfstak
richtten zal eenvoudig weg beter en goedkoper zijn gewerkt. In een open economie
als de Nederlandse gaf dat de doorslag.
H. SCHIPPERS, W.H.P.M. VAN HOOFF EN M.S.C. BAKKER
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Ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden. Dit schip alsmede de Stier werd gebouwd
bij Laird te Birkenhead. De Buffel werd door Napier te Glasgow geleverd. De Schorpioen
was een Frans produkt, terwijl de Guinea als een iets gewijzigde Buffel op de Rijkswerf te
Amsterdam op stapel werd gezet.
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3
Scheepsbouw
De scheepsbouw aan het begin van de negentiende eeuw
De eerste stoomschepen in het buitenland
Roentgen en de introductie van de stoomvaart in Nederland
Stoomschepen voor de koopvaardij
Stoomschepen voor de Marine
Stoom- en zeilvaart voor 1870
IJzeren scheepsbouw in Nederland
Reders en scheepsbouwers voor 1870
Na 1870: een nieuw tijdperk
De eerste Nederlandse pantserschepen
Het ontwerpen van romp en machine
De kwaliteit van de pantserschepen
Nederlandse stoompakketboten
Opleving van de scheepsbouwnijverheid
Herstelde relatie tussen reders en scheepsbouwers
Scheepsbouw in ontwikkeling
De scheepsbouw was in de negentiende eeuw een belangrijke tak van de
Nederlandse economie. Men bouwde zeeschepen voor de Marine en de koopvaardij
en andere schepen, zoals vissersschepen, binnenvaartschepen en plezierboten.
Dit hoofdstuk over de scheepsbouw gaat enkel over de zeeschepen voor koopvaardij
en Marine.
In de scheepsbouw traden in de beschreven periode twee grote veranderingen
op, namelijk de overgang van zeil- naar stoomvoortstuwing en de overgang van
houten naar ijzeren en stalen scheepsbouw. Deze innovaties betekenden een breuk
in de ontwikkeling van de scheepsbouw, waardoor er niet langer sprake was van
een ambacht dat op overlevering en traditie was gebaseerd.
De toepassing van ijzer en stoom waren zowel voor de koopvaardij als voor de
Marine van belang, maar om verschillende redenen. De koopvaardij profiteerde van
de grotere regelmaat die stoomvoortstuwing bood, waardoor regelmatige lijndiensten
mogelijk werden. Voor de Marine lag het belang van stoomvoortstuwing in
doeltreffender maritieme operaties.
Het voordeel van een ijzeren scheepsconstructie was voor de koopvaardij dat die
weinig ruimte en gewicht vereiste. Dit gaf de mogelijkheid meer lading te vervoeren.
Evenzo kon de Marine dankzij de lichte scheepsconstructie meer bewapening voeren
en meer brandstof meenemen, waardoor de schepen een grotere actieradius
verkregen.
De Marine heeft in de periode van 1830 tot 1865 stoomvoortstuwing voor de
oceaanvaart ingevoerd en verrichtte bij deze introductie van de stoomvaart
pionierswerk. De koopvaardij had van dit pionierswerk kunnen profiteren, maar de
commerciële zeevaart met stoomschepen bleef nog tot ver in de negentiende eeuw
van geringe betekenis in vergelijking met de zeilvaart. De vraag is dan ook, waarom
het zeilschip zich zo lang kon handhaven in de Nederlandse koopvaardij en waarom
de Marine zoveel eerder tot de stoomvaart is overgegaan.
Bij de invoering van de stoomvoortstuwing liep de Marine voorop, maar dat was
zeker niet het geval bij de andere innovatie, het gebruik van ijzer om schepen te
bouwen. Lange tijd had de Marine uit operationele overwegingen een aversie tegen
het gebruik van oorlogsschepen met een ijzeren in plaats van een houten romp.

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

Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw bleven de Rijkswerven, waar de
meeste schepen voor de Marine werden gebouwd, in hoofdzaak hout toepassen.
Bij de particuliere scheepsbouw werden wel initiatieven genomen tot het bouwen
van ijzeren schepen. Al in de periode van 1830 tot 1850 toonden particuliere
scheepsbouwers in Nederland aan dat ze ijzeren stoomschepen voor de zeevaart
konden bouwen. Toch hebben deze initiatieven niet tot een doorbraak geleid. De
traditionele scheepsbouwers bleven nog tot ver in de tweede helft van de vorige
eeuw in hoofdzaak houten zeilschepen bouwen, ondanks de genoemde voordelen
van een ijzeren constructie.
De ontwikkelingen van houten naar ijzeren schepen en van zeil- naar
stoomschepen verliepen in Nederland niet in een gelijkmatig tempo; met name rond
1870 dienden zich grote veranderingen aan. Deze veranderingen betroffen de komst
van ijzeren stoompakketboten en van pantserschepen. Stoompakketboten konden
concurreren met zeilschepen op de lange afstanden en pantserschepen maakten
houten zeiloorlogsschepen nutteloos.
Door de nijverheid is op deze veranderingen verschillend gereageerd. Met de
introductie van de bouw van pantserschepen bleek de Nederlandse nijverheid weinig
moeite te hebben. Dit lag anders bij de bouw van pakketboten. Het heeft nog tot
ver in
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de jaren tachtig van de vorige eeuw geduurd, voordat ook de Nederlandse
scheepsbouw pakketboten bouwde. De vraag is hoe dit verschil in betrokkenheid
van de Nederlandse nijverheid is te verklaren. Dit hoofdstuk over de scheepsbouw
is in twee delen gesplitst. Vanwege de voor de Nederlandse scheepsbouw zo
belangrijke introductie van zowel pantserschepen als pakketboten is het jaar 1870
als cesuur gekozen. Het eerste deel behandelt de periode van 1800 tot 1870 en het
tweede deel de periode van 1870 tot 1890.

De scheepsbouw aan het begin van de negentiende eeuw

Houten zeilschepen
In deze verhandeling over de scheepsbouw wordt onderscheid gemaakt tussen
zeeschepen voor de handelsvaart en voor de oorlogsvaart. Tot aan het begin van
de zestiende eeuw bestond dat verschil tussen koopvaardij- en oorlogsschepen
nog niet; het ontstond pas door de opkomst van het geschut en de uitvinding van
geschutpoorten in de zestiende eeuw. Sindsdien streefde men ernaar grote schepen
te bouwen en deze van zoveel mogelijk bewapening te voorzien. Dergelijke
oorlogsschepen werden zowel in Nederland als in Engeland gebouwd en vanaf het
begin van de zeventiende eeuw ook door de Verenigde Oostindische Compagnie
(VOC) voor de vaart op Oost-Indië gebruikt. De VOC veroverde met dit scheepstype
de hegemonie voor Nederland op zee.
De zeventiende eeuw is de glorietijd van de Nederlandse scheepsbouw, vooral
wat de bouw van koopvaarders betreft. De scheepsbouwers werkten niet alleen
voor binnenlandse rekening, maar leverden ook vele schepen aan het buitenland.
Goedkope constructie- en bouwmethoden maakten dat in geen ander land
goedkopere schepen konden worden gebouwd. De schepen werden bovendien
zodanig ontworpen, dat de exploitatie voordelig was voor de scheepseigenaren.
Het draagvermogen van het schip werd vergroot en de romp kreeg zodanige
afmetingen en vormen, dat het schip met een minimum aantal bemanningsleden
was te behandelen. Zo is het fluitschip ontstaan, dat ook aan vele buitenlandse
reders is geleverd. Het fluitschip heeft veel gevaren op de Oostzee en de
Middellandse Zee.
De glorietijd van de Nederlandse scheepsbouw duurde echter niet lang. Al in de
loop van de zeventiende eeuw verloor Nederland de aansluiting met de ontwikkeling
van de scheepsbouw in het buitenland. Onder invloed van de wedloop met Frankrijk
ontwikkelde Engeland het driedeksschip, een scheepstype dat zo goed voldeed,
dat de verhoudingen van de afmetingen, de dekindeling, de tuigage en de
spantconstructie vrijwel ongewijzigd bleven tot in de negentiende eeuw.
Nederland kon deze ontwikkeling niet volgen. Aan het eind van de zeventiende
eeuw begon de verzanding van het IJ, de toegang naar de Amsterdamse haven,
en in de loop van de achttiende eeuw werd ook de Rotterdamse haven steeds
moeilijker toegankelijk door de aanslibbing van het Brielsche Gat. Sinds die tijd kon
men in Nederland alleen nog met succes schepen voor de kleine vaart bouwen. De
scheepsbouwers moesten bij de bouw van grotere schepen rekening houden met
de beperkte waterdiepte. Er werden brede, logge schepen met weinig diepgang
gebouwd waarmee moeilijk te zeilen viel. Door de verzanding was het onmogelijk
goede grote oorlogsschepen te bouwen die de handelsbelangen konden beschermen,
met als gevolg dat Nederland de hegemonie op zee verloor. Buitenlandse orders
voor het bouwen van schepen bleven uit, waardoor vele scheepswerven het niet
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langer konden bolwerken. Van de zestig scheepswerven aan de Zaan in de
zeventiende eeuw waren er aan het eind van de achttiende eeuw nog twintig over,
terwijl er in 1816 nog maar één werf bestond.
De stichting van de Bataafse Republiek bracht met zich mee dat Engeland in
1795 aan de Republiek de oorlog verklaarde. De Nederlandse scheepvaart
ondervond hiervan grote schade. De genadeslag die aan de scheepvaart werd
toegebracht kwam tijdens de inlijving van Nederland bij Frankrijk in 1810. In de
1.
periode van 1810 tot 1813 kwam de zeescheepvaart vrijwel geheel tot stilstand.
Door deze crisis verdween de basis voor het bestaan van de scheepsbouw in
Nederland. De weinige werven die Oostindische schepen bouwden, verdwenen als
gevolg van de opheffing van de VOC.
Men moest in 1815 dan ook van voren af aan beginnen met de bouw van
zeeschepen voor de grote vaart. Die taak werd nog verzwaard door gebrek aan
vakbekwaam personeel. De scheepstimmerlieden waren voor een deel geëmigreerd,
terwijl de bouwmeesters waren ingesteld op het bouwen van verouderde
2.
scheepstypen.
Koning Willem I trachtte de Nederlandse scheepvaart en scheepsbouw aan te
moedigen, onder meer door de bepaling dat van staatswege alleen maar
toestemming zou worden verleend onder Nederlandse vlag te varen, wanneer het
schip in Nederland zou zijn gebouwd. De Koning hield zich het recht voor om in
bijzondere gevallen hierop dispensatie te verlenen. Van deze dispensatiemogelijkheid
is op ruime schaal gebruik gemaakt, zodat van de bedoeling van de maatregel,
namelijk de stimulering van de scheepsbouw, niets terecht kwam. Het gevolg was
dat van de 32 Oost-Indië-vaarders, die tussen 1815 en 1824 hun thuisbasis in
Amsterdam hadden, er slechts 6 in Nederland waren gebouwd.
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Ook een regeling ingevoerd in 1823, waarbij aan alle in Nederland nieuw gebouwde
schepen die groter waren dan 300 ton een premie werd toegezegd, bleek geen
3.
succes.
Pas met de oprichting in 1824 van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM)
werd een effectieve steunregeling voor de scheepsbouw van kracht. De NHM was
verplicht tot het gebruik van in Nederland gebouwde schepen voor het vervoer van
de in Oost-Indië verbouwde produkten die hier werden geveild. De Maatschappij
mocht geen eigen schepen exploiteren, maar moest deze inhuren van particuliere
Nederlandse reders. De vrachtprijzen die de NHM betaalde waren zo hoog dat dit
op een scheepsbouwpremie neer kwam. Bovendien garandeerde de NHM dat
nieuwgebouwde Oost-Indiëvaarders voor twee achtereenvolgende uit- en thuisreizen
bevracht zouden worden. Bestaande rederijen plaatsten bestellingen en vele nieuwe
rederijen en rederijtjes zagen het licht en lieten hun schepen in Nederland bouwen.
Zodoende kwam binnen enkele jaren een in Nederland gebouwde nationale vloot
van schepen voor de grote vaart tot stand. Veel reders lieten grote schepen voor
de vaart op Oost-Indië bouwen. Zo was er al in 1837 een vloot van 146 schepen
opgebouwd.
In 1840 was door de bescherming van de scheepsbouw en koopvaardij een
zodanig groot overschot aan scheepsruimte ontstaan dat maatregelen moesten
worden genomen. In de eerste plaats ging de NHM in 1841 over tot de invoering van
een lijst van alle bestaande en in aanbouw zijnde schepen. Deze lijst bevatte een
4.
totaal aantal van 321 schepen met een draagvermogen van gemiddeld 380 last.
Het doel van deze inventarisatie was dat alleen schepen die op deze zogenaamde
beurtlijst voorkwamen voor bevrachting van de retourlading uit Oost-Indië in
aanmerking kwamen.
Een tweede maatregel om de toename van scheepsruimte in te dammen bestond
uit het verlagen van de vrachtprijs. Men hield hierbij evenwel rekening met de kleine
ondernemers, die slechts over één schip met weinig laadvermogen beschikten. De
vrachtprijs werd namelijk des te lager naarmate het schip groter was. Op grond van
deze bepaling was het voor de reders voordeliger vele kleine schepen te bouwen
dan weinig grote.
Het gevolg van de voorkeursbehandeling van kleine schepen, die uit sociale
overwegingen was ingegeven, was dat een handelsvloot ontstond van een groot
5.
aantal kleine schepen. Het aantal schepen van de Nederlandse koopvaardijvloot
groeide naar een hoogtepunt.
Tengevolge van een economische crisis in 1857 leden vele reders verlies,
waardoor het aantal schepen verminderde. Toen in 1868 de voornaamste
beschermende
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De bouw van een houten schip. Eerst werden de kielbalken gelegd en aan elkaar verbonden,
daarna de voor- en achtersteven opgericht. Na het oprichten van de stevens pasten
Nederlandse scheepsbouwers vervolgens twee methoden toe. Volgens de door Nicolaas
Witsen beschreven methode werden eerst de huidplanken aangebracht en daarna de
spanten. Volgens Van Yk werden na de oprichting van de stevens enkele spanten geplaatst.
Dit is op de bovenste tekening te zien. Daarna bepaalden de scheepsbouwers, die werkten
volgens de door Van Yk beschreven methode met buigbare strooklatten (centen) de vorm
van het schip, waarna zij de overige spanten aangebrachten. Zie de onderste tekening.

maatregelen van de NHM werden opgeheven, was er een vloot van 2012 in hoofdzaak
houten schepen. Het gemiddelde draagvermogen van de schepen bedroeg 235 ton
6.
(120 last).

Bouwtechniek
Uit technisch oogpunt is het spoedige herstel van de scheepsbouw verklaarbaar.
De bouwmethoden waren sinds de zeventiende eeuw, de glorietijd van de
7.
Nederlandse scheepsbouw, nauwelijks veranderd. De scheepsbouwmeester had
de algemene leiding van het bedrijf, zorgde voor de opdrachten en kocht het
bouwmateriaal in. De spanten, dekbalken, huid, knieën en andere onderdelen waaruit
het schip werd opgebouwd bestonden uit eikehout. Dit eikehout werd uit Frankrijk
en Duitsland aangevoerd. Voor de masten en de inwendige betimmering gebruikte
men grenehout, dat meestal uit Scandinavië kwam.
De hoeveelheid, maten en vorm van het te kopen hout hing af van afmetingen
en vorm van het te bouwen schip. Het werd geleverd in de vorm van
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De scheepswerf van de Amsterdamse Admiraliteit in de tweede helft van de zeventiende
eeuw.
Nadat volgens de door Van Yk beschreven bouwmethode de vorm van de romp met behulp
van strooklatten was bepaald en de overige spanten waren geplaatst, werden de huidplanken
aangebracht zoals op deze afbeelding is te zien. Schilderij van Ludolph Backhuyzen
(1631-1708).

balken en van zogenaamde krommers, die dienst moesten doen als knieën ter
versterking van de verbinding tussen spanten en dekbalken. Verder werd het hout
in de vorm van planken voor de huid geleverd.
Men begon met het maken van de kiel die, afhankelijk van de grootte van het
schip, uit een aantal balken bestond, die aan elkaar werden verbonden door lange
schuine lassen. Dan plaatste men deze kiel op een aantal van te voren opgestelde
stapelblokken van voldoende hoogte zodat men er onder kon werken.
Inmiddels was men begonnen met het samenstellen van de voor- en
achterstevens, die men na plaatsing van de kiel oprichtte. Vervolgens begon men
naast de kiel met het aanbrengen van de eerste planken, die van de voor- tot de
achtersteven liepen. Daarna volgden de eerste spanten, die ongeveer in het midden
van het schip kwamen te staan. De plaats en de vorm van de middenspanten was
bepalend voor de vorm van het gehele schip en hing af van het inzicht van de
bouwmeester. Nadat de middenspanten waren opgericht, begon men stellingen te
plaatsen. Hierdoor was het mogelijk de vorm van het schip nader aan te geven door
het aanbrengen van planken tussen de middenspanten en de beide stevens. Daarna
konden de zogenaamde inhouten worden aangebracht, de ribben van het casco.
De ribben werden onderling verbonden door aan de binnenkant van het schip planken
aan te brengen. Nu volgden de werkzaamheden aan de buitenkant van het schip,
die bestonden uit het aanbrengen van de buitenhuid. Dit was een zeer nauwkeurig
werk, want de naden van de planken moesten goed aansluiten om later lekkage te
voorkomen.
De vorm van de aan te brengen planken werd met behulp van een dunne buigzame
hulpplank ter plaatse bepaald. De planken werden daarna op maat gezaagd en
soepel gemaakt, zodat deze bij het buigen niet zouden breken. Dit soepel maken
vond plaats door de plank aan een zijde met een vuur te verhitten en aan de andere
kant met heet water nat te houden. Planken die erg sterk moesten worden gebogen
konden breken. Dit betrof meestal de planken bij de voor- en achtersteven. Om het
sterke buigen van planken te voorkomen gaf men de achtersteven een zodanige
vorm dat het hek, het achterste deel van het schip, een vlakke vorm had. Schepen
met deze achterscheepsvorm, zogenaamde spiegelschepen, bleven lange tijd in
gebruik.
Wanneer de huid was aangebracht, werden de naden tussen de planken gekalfaat
ofwel gebreeuwd; dat wil zeggen dat de naden met hennepvezel en pek werden
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dicht gemaakt. Daarna kon het schip te water worden gelaten. De verdere afwerking
vond dan te water plaats.
8.
De bouw van een linieschip, een groot oorlogsschip, kon wel 5 jaar duren. In
totaal waren ongeveer 100 man bij de bouw van zo'n schip betrokken. Er was een
onderscheid tussen de eigenlijke scheepsbouwers, die de belangrijke scheepsdelen
maakten, zoals de kiel, stevens, spanten en huid en de overige werkkrachten, die
het zware werk deden, zoals het transport, het kalfaten, houtzagen en het hakken
van balken, knieën en dergelijke onderdelen.
In de loop van de achttiende eeuw zijn er dankzij Engelse scheepsbouwmeesters
verbeteringen in de bouwwijzen aangebracht. Deze verbeteringen kwamen onder
andere voort uit de toenemende schaars-
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te aan scheepstimmerhout. Deze schaarste deed zich het eerst voelen bij het
eikehout dat nodig was voor de knieën, die de verbinding vormden tussen de
inhouten, de spanten en de dekbalken. Om toch over de gewenste onderdelen te
beschikken, verving men de houten knieën door smeedijzeren knieën. Een tweede
verbetering bestond uit de invoering van een meer doeltreffende methode voor het
verhitten van planken die moesten worden gebogen. De nieuwe methode werd in
de loop van de achttiende eeuw ingevoerd en bestond uit het gebruik van houtstoven,
waarin het hout met behulp van stoom soepel werd gemaakt. Het hout werd 24 uur
in de stoof opgesloten en was daarna soepel genoeg om te kunnen worden
9.
gebogen. Deze verbetering maakte de constructie van een gewijzigd voor- en
achterschip mogelijk, waarbij een ronde vorm werd toegepast. De techniek om met
houtstoven planken soepel te maken, bleef tot ver in de negentiende eeuw
10.
gehandhaafd.
Een derde verbetering was het gebruik van tekeningen, waarop de vorm van het
schip was aangegeven. Van deze tekeningen maakte men op de uitslagzolder een
vergroting tot de ware grootte van het schip. De vorm van het schip werd op de
vloer van de uitslagzolder ‘uitgeslagen’. Dat deed men door de lijnen van het schip
volgens de tekening op de houten vloer in te krassen. Aan de hand van deze lijnen
maakte men mallen, waarmee de belangrijkste onderdelen, zoals stevens en spanten,
konden worden gemaakt. Het werken volgens tekening is vermoedelijk medio
achttiende eeuw door Engelse scheepsbouwmeesters in ons land geïntroduceerd.
De lengte van houten schepen was aan een maximum gebonden. Door de grote
waterverplaatsing in het midden van het schip hadden het fijnere vooren achterschip
de neiging dieper in het water te zakken, waardoor een zogenaamde katterug
ontstond. Dit doorzakken was ernstiger naarmate het schip langer was. Het gaf
aanleiding tot het loswerken van de gebreeuwde huidplanken, waardoor lekkage
ontstond. In het begin van de negentiende eeuw slaagde de Brit Robert Seppings
erin een constructie te bedenken die de romp zo stevig maakte, dat het doorzakken
aanzienlijk minder optrad. Deze constructie bestond uit het aanbrengen van een
kruisverband op een zodanige wijze dat dit niet ten koste ging van veel ruimteverlies.
De Nederlandse constructeurs van de Marine G.J. Glavimans en C. Soetermeer
hebben bij een reis naar Engeland in 1818 het zogenaamde Seppingsverband
bestudeerd. Soetermeer heeft het verband daarna naar eigen inzicht gewijzigd en
in Nederland toegepast. De toepassing van het Seppings- of het Soetermeer-verband
maakte het mogelijk houten schepen van grotere afmetingen te bouwen dan tot dan
11.
toe mogelijk was.
Op veel Nederlandse werven werden nog tot in de tweede helft van de negentiende
eeuw volgens de hierboven beschreven methode schepen gebouwd. Werven die
tot de ijzerbouw en tot de bouw van stoomschepen waren overgegaan behoorden
tot de uitzonderingen. De vraag is hoe de klassieke scheepsbouw zich zo lang heeft
kunnen handhaven in de tijd van de opkomst van de stoomvaart en de ijzeren en
stalen scheepsbouw. Alvorens op deze vraag in te gaan volgt eerst de behandeling
van de twee belangrijke innovaties die in de negentiende eeuw optraden: de
stoomvoortstuwing en ijzeren schepen.

De eerste stoomschepen in het buitenland
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De eerste poging schepen door middel van stoomkracht voort te stuwen, werd
geïnspireerd door de behoefte zeilschepen bij ongunstige windrichting of windstilte
12.
uit een haven weg te slepen. Al in 1737 experimenteerde de Engelsman Jonathan
Hulls op de rivier Avon met een vaartuig dat was voorzien van een scheprad dat
door een Newcomen-machine werd aangedreven. De machine werkte op
atmosferische druk en had een laag rendement. Mede door het probleem van het
aandrijven van een roterende as met de machine, mislukte het experiment.
Voorlopig bleef het bij dit experiment, totdat door de toenemende industrialisatie
zowel particulieren als overheden belangstelling begonnen te krijgen voor transport
over kanalen en bevaarbare rivieren. In 1778 experimenteerde Claude de Jouffroy
met een boot op de rivier de Doubs. De proeven mislukten echter wegens
onvolkomenheden aan de schepraderen. Hij construeerde een tweede boot, de
Pyroscaphe, die beter voldeed. Hij stoomde er in 1783 gedurende 15 minuten
stroomopwaarts mee op de Saóne. Het bleef echter bij deze poging, omdat De
Jouffroy geen toestemming kreeg een stoomvaartmaatschappij op te richten.
De machine die voor de scheepsvoortstuwing het meest in aanmerking kwam
was die van Boulton en Watt. Sedert 1782 produceerden zij dubbelwerkende
machines die in staat waren een as aan te drijven. Boulton en Watt waren echter
niet in de toepassing op schepen geïnteresseerd. Hun uitvindingen waren tot 1800
door octrooien beschermd.
Hierdoor werden twee Schotse uitvinders, Patrick Miller en William Symington,
in de uitwerking van hun plannen belemmerd. Pas in 1802 slaagde Symington er
in een stoomschip te bouwen met een scheprad aan het achterschip, een zogenaamd
hekwiel, te bouwen. Het schip, de Charlotte Dundas, voldeed en sleepte twee lichters
tegen sterke wind op het Forth and Clyde kanaal. Het bestuur van de
kanaalmaatschappij zag echter niets in de stoomsleepboot en stopte het experiment.
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Boven: Schepraderen van de Jonathan Hulls.
Het stoomsleepvaartuig waar Jonathan Hulls in 1737 mee experimenteerde.

Onder: Machine met twee cilinders van Mandslay voor de directe aandrijving van raderwielen.
De machine bestond uit twee gelijke cilinders, die zij aan zij waren aangebracht. De
zuigerstangen van beide cilinders waren met een enkel kruishoofd verbonden. Om voldoende
lengte van de drijfstang te verkrijgen had het kruishoofd de vorm van een T. Het onderste
deel van de T was verbonden met het uiteinde van de drijfstang. Deze verbinding kon zich
met een geleiding tussen de beide cilinders bewegen waardoor de hoogte van de machine
beperkt bleef.

De naam die dan in de ontwikkeling van de stoomvaart opdoemt is die van Robert
Fulton. Hij was een Amerikaan uit Pennsylvania, die vanaf 1786 in Engeland en
Frankrijk verbleef. Hij bezocht Symington en bestudeerde de machines van de
Charlotte Dundas. Verder nam hij contact op met het bedrijf van Boulton en Watt,
dat was overgegaan op de jongere generatie, die positiever stond tegenover de
stoomvaart dan de oprichters van het bedrijf.
Met een door hem gebouwde stoomboot deed hij in 1803 proeven op de Seine
die echter weinig belangstelling ondervonden.
In 1806 keerde Fulton terug naar Amerika. Omdat de Amerikanen voor de
exploratie van het achterland vooral waren aangewezen op de rivieren, steunde de
13.
overheid experimenten om stroomopwaarts te varen. In 1807 kwam de door hem
ontworpen Clermont gereed, die een machine van Boulton en Watt had. Het schip
was bestemd voor een passagiersdienst op de Hudson tussen New York en Albany.
Het was een commercieel succes. Sedertdien zijn vele stoomschepen voor de vaart
op de rivieren in Amerika gebouwd.
In Glasgow was Henry Bell de pionier. Hij had contact met Fulton voor deze naar
Amerika vertrok. Hij legde zijn plannen om door middel van stoom en raderen een
schip voort te bewegen voor aan de Britse Admiraliteit, maar deze zag geen heil in
stoom als een krachtbron voor schepen. Op eigen kracht is Bell doorgegaan en zag
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in 1812 kans de Comet in de vaart te brengen die een passagiersdienst ging
onderhouden tussen Glasgow, Greenock en Helensburgh. Daarna volgden meer
stoomschepen die niet alleen aan de Clyde, maar ook aan de Thames werden
gebouwd.
In de tien jaren na de introductie van de Comet steeg het aantal stoomschepen
in Groot-Brittannië tot 151. De afmetingen varieerden van 9 tot 448 ton
waterverplaatsing. De machines waarvan deze schepen werden voorzien waren
balansmachines volgens het systeem van Boulton & Watt. Het bezwaar was evenwel
de grote ruimte die de machines innamen. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen
ontwikkelden Britse machinefabrikanten scheepsmachines die compacter waren.
Tot de bekendste machinefabrikanten behoorde John Maudslay. Hij construeerde
een machine met een onder- in plaats van een bovenliggende balans. Later,
omstreeks 1820, maakte hij machines met twee gelijke cilin-
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ders waarvan de zuigerstangen door middel van een kruishoofd direct met de
14.
drijfstang waren verbonden, zodat er geen zware balans meer nodig was. De
meeste Amerikaanse schepen waren voorzien van de balansmachine van Boulton
& Watt. Het aantal stoomschepen groeide in Amerika sneller dan in Groot-Brittannië.
In 1822 bedroeg het aantal in Amerika 300, tegen 151 in Groot-Brittannië.
De Amerikanen hadden in die tijd niet alleen een voorsprong met de stoomvaart
op de binnenwateren en korte trajecten op zee, maar ook met vervoersdiensten
met zeilschepen over de Atlantische Oceaan. Tijdens de Napoleontische oorlogen
hadden Amerikaanse scheepseigenaren geprofiteerd van de lucratieve neutrale
handel. Zij hadden scheepsbouwers gestimuleerd snelle en goed manoeuvreerbare
scheepstypes, zoals schoeners en brigantijnen, te ontwerpen, die de Franse en
Britse oorlogsschepen te vlug af waren. Het waren kleine snelle zeilschepen die
zowel voor de fruithandel op de Middellandse Zee als voor transatlantisch post- en
passagiersvervoer geschikt bleken te zijn. Het gevolg was dat de verbindingen
tussen Amerika en Europa in Amerikaanse handen vielen. Zo ontstonden vanaf
1816 de eerste 14-daagse lijndiensten met zeilpakketboten tussen New York en
15.
Londen.
De eerste stoomschepen voeren in het algemeen niet over de oceanen, maar
langs de kusten. Als een werkelijk bewijs voor de betrouwbaarheid van het
stoomschip werd pas een overtocht over de Atlantische Oceaan beschouwd. Nog
in 1835 verwees men een geregelde transatlantischc stoomvaartdicnst naar het rijk
16.
der fabelen. Aanleiding voor deze opmerking was het plan van de directie van de
Great Western Railway Company voor een geregelde stoomvaartverbinding met
Amerika. De critici kregen ongelijk. In 1838 kwam de door Isambard Kingdom Brunel
ontworpen Great Western gereed met een tonnage van 1340. Het was op dat
moment het grootste ooit gebouwde stoomschip. Het schip volbracht de overtocht
van Bristol naar New York in 15 dagen. De Amerikaanse zeilpakketboten deden
17.
gemiddeld 23 dagen over de reis. In 1840 werd de Royal Mail Steam Company
opgericht, die een contract kreeg voor het vervoer van post. De maatschappij, die
later bekend zou worden als de Cunard Lijn, begon in dat jaar een geregelde
lijndienst met raderschepen. Nog meer dan 10 jaar bleven de Amerikaanse
zeilpakketboten concurreren maar daarna bleek dat zij een verloren strijd streden.
Alle tot nu toe genoemde stoomschepen werden voortgestuwd door schepraderen.
Aanvankelijk gaf men hieraan de voorkeur, maar na een periode van experimenteren
bleek de scheepsschroef veel beter te voldoen om stoomschepen voort te stuwen.
In 1836 demonstreerde de Britse uitvinder Francis Pettit Smith met een kleine boot
de werking van de

De in 1838 door Brunel ontworpen Great Western in woeste zee. Schepraderen waren
kwetsbaar in golven.

scheepsschroef. Het vaartuig bleek in staat de Great Western uit de haven te slepen.
Met een groter vaartuig werden onderzoekingen gedaan, zowel in opdracht van
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Brunel als van de Britse marine. De Great Western Steamship Company, die plannen
had voor de bouw van een tweede stoomschip voor de verbinding met
Noord-Amerika, besloot daarop in 1844 het nieuwe schip, de Great Britain, van
schroefvoortstuwing te voorzien.
De Britse marine aarzelde met de invoering van de scheepsschroef als alternatief
voor radervoortstuwing en besloot pas enkele jaren later zeilfregatten van een
schroef te voorzien, die als hulpvoortstuwing dienst kon doen. De schroef had als
voordeel dat hij minder kwestbaar was en dat de as en de machine onderin het
schip lagen. De schroef stond echter - in tegenstelling tot schepraderen - pas aan
het begin van zijn ontwikkeling. De noodzakelijke opening onder de waterlijn voor
de schroefas betekende bovendien een verzwakking van de achtersteven. De
nadelen van de schroef wogen daarom lange tijd zwaarder dan de voordelen.

Roentgen en de introductie van de stoomvaart in Nederland
Koning Willem I was door zijn verblijf in Engeland onder de indruk gekomen van de
technische ontwikkelingen op het gebied van de ijzer- en machine-industrie. Hij
wilde de stoomvaart bevorderen en nam maatregelen. Een van die maatregelen
om de stoomvaart bij de koopvaardij te stimuleren, bestond uit het toekennen van
een extra premie voor stoomschepen, bovenop de al bestaande premie voor in
Nederland gebouwde schepen, mits de machines in Nederland gebouwd waren.
18.
Ook nam hij maatregelen om de stoomvaart bij de Marine van de grond te krijgen.
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In zijn streven ondervond de Koning medewerking van de zee-officier Roentgen,
die veel invloed heeft gehad op de introductie van de stoomvaart, zowel bij de
Marine, als bij de koopvaardij. Vanwege het belang van Roentgen voor de stoomvaart
in Nederland in het algemeen gaan wij eerst nader in op zijn levensloop.
Gerhard Moritz Roentgen was in 1795 geboren in Esens, Oost-Friesland, dat
sedert 1807 bij het Koninkrijk Holland was ingelijfd. Hij kreeg een opleiding bij het
Instituut der Marine te Enkhuizen. Hij werd in 1815 aangewezen om met een eskader
naar Oost-Indië te vertrekken. Het schip waarop hij voer was echter in zo'n slechte
conditie dat het niet verder kwam dan Portsmouth in Zuid-Engeland, waar het in
een dok van de aldaar gelegen marinewerf werd opgenomen. Twee jonge officieren,
onder wie Roentgen, kregen van de minister van Marine opdracht informatie in te
winnen over de nieuwe technische ontwikkelingen op de werf te Portsmouth. Daaruit
bleek dat de Nederlandse zeemacht verwaarloosd was en dat Nederland ten opzichte
van de Britten was achtergebleven.
In juni 1818 volgde dan ook een opdracht van de Koning aan Roentgen en de
constructeurs C. Soetermeer en C.J. Glavimans voor een reis naar Engeland om
de scheepsbouw op de marinewerven te bestuderen. Door allerlei omstandigheden
heeft Roentgen nooit een eindverslag van zijn bevindingen ingediend, waardoor hij
nog lange tijd problemen heeft gehad met zijn superieuren bij de Marine. Tijdens
zijn verblijf in Engeland was zijn interesse voor de stoomvaart gewekt.
In Nederland was al in 1816 de aandacht op de stoomvaart gevestigd door de
bezoeken die stoomschepen aan ons land brachten. Eén van die schepen was de
Defiance, die onder andere de havens van Rotterdam en Amsterdam aandeed. In
1821 maakte men plannen voor een stoomvaartverbinding tussen de Moerdijk en
de Dordtsche Kil. Roentgen kreeg van de minister van Binnenlandse Zaken opdracht
een stoomboot voor deze veerdienst in Engeland te laten bouwen en toezicht bij
de bouw te houden. De minister van Onderwijs en Nationale Nijverheid gaf opdracht
tot een onderzoek naar de toestand van de ijzerfabricage in Engeland en de
Zuidelijke Nederlanden. Al deze opdrachten, die namens de Koning werden gegeven,
en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, vervreemdden Roentgen van de
Marine.
Bovendien was Roentgen betrokken bij een groep Nederlanders die in 1822
concessie vroeg aan de Koning voor een stoomvaartverbinding tussen Rotterdam
en Antwerpen. De Kamer van Koophandel adviseerde ‘dat de geprojecteerde
stoomvaart op deze stroomen wordt beschouwd als ten eenenmale onnoodzakelijk,
onnut en schadelijk voor alle bizondere personen en voor het algemeen’. De Koning
dacht echter anders over de aanvraag en ging accoord. Bij een audiëntie liet hij zich
volgens een der aanvragers ontvallen, dat hij ‘gaarne zou zien, dat adressanten,
hoewel nog geen toezegging hebbende, de onvoorzichtigheid begingen van te
19.
bouwen’.
Omdat Roentgen toekomst zag in het bedrijfsleven, verzocht hij om ontslag als
zeeofficier. Zijn ontslagaanvraag werd hem door de minister van Marine echter
geweigerd, aangezien hij het verslag van zijn eerste reis naar Engeland nog steeds
niet had ingediend. Roentgen liet het hierbij niet zitten en werd op zijn verzoek
toegelaten op een audiëntie bij de Koning. Uiteindelijk kreeg Roentgen in december
1823 zijn ontslag.
De firma Van Vollenhoven, Duthil en Co. was ondertussen al opgericht en bestelde
in Londen bij de firma Maudslay twee stoommachines en liet bij de scheepswerf
van W. en J. Hoogendijk te Capelle aan de IJssel een stoomboot bouwen. Dit schip,
de Nederlander, was het eerste Nederlandse particuliere stoomschip. In 1823 werd
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de firma Van Vollenhoven, Duthil en Co. ontbonden en ging over in de Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij (NSBM). Roentgen werd hiervan directeur.
De NSBM, die de Nederlander had overgenomen, bestelde in 1824 een tweede
stoomschip De Zeeuw, dat eveneens gebouwd werd door Hoogendijk. De machines
werden ditmaal gebouwd in een machinefabriek in de Zuidelijke Nederlanden. De
Brit John Cockerill had die fabriek in Seraing, vlakbij Luik opgericht. Het was
20.
vermoedelijk het eerste volledig in Nederland gebouwde en uitgeruste stoomschip.
Voor de NSBM bouwde Hoogendijk in 1824 en 1825 nog eens vier stoomschepen.
De machines waren door Cockerill gebouwd volgens de tekeningen en aanwijzingen
van Roentgen. Om te voorkomen dat andere stoombootrederijen zouden profiteren
van deze informatie kwamen de NSBM en Cockerill overeen dat de fabriek alleen
aan de NSBM scheepsmachines zou leveren en dat de NSBM alleen bij Cockerill
machines zou bestellen.
Deze overeenkomst werd onhoudbaar, toen er een rijksetablissement voor het
herstel en de vervaardiging van stoomwerktuigen in de fabriek van Cockerill werd
gevestigd. Cockerill en W.A. Bake, de regeringscommissaris belast met het toezicht
op het rijksetablissement, kwamen in conflict met de NSBM. De bestuurders van de
NSBM achtten zich namelijk in hun belangen geschaad, doordat hun kennis van
stoomwerktuigen via de fabriek van Cockerill en het rijksetablissement bij
concurrenten terecht zou kunnen komen. Cockerill en de NSBM kwamen niet tot
overeenstemming en het gevolg was dat de NSBM een eigen etablissement
21.
oprichtte.
Zo begon de NSBM in 1827 te IJsselmonde met
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werkzaamheden in een eigen werkplaats voor het onderhoud van het materieel.
Deze werkplaats is bekend geworden onder de naam ‘Etablissement Fijenoord’.
Later werden er in deze werkplaats ook nieuwe schepen gebouwd. Van het
rijksetablissement te Seraing is na de Belgische afscheiding in 1830 niets meer
vernomen. Toen Roentgen in 1827 over een eigen etablissement met werfcapaciceit
en werkplaatsen beschikte, had hij gelegenheid tot experimenteren en ging hij zich
op het ontwerp en de verbetering van stoomwerktuigen toeleggen. Dankzij de steun
van Koning Willem I en met financiële middelen van de regering bouwde de NSBM
voor eigen rekening de Hercules, een stoomsleepboot voor gebruik binnengaats
22.
die in bijzondere gevallen ook bruikbaar was op zee. De machine van de sleepboot
Hercules stelde Roentgen samen uit een combinatie van twee hoge-druk-cilinders
en één lage-druk-cilinder, die afkomstig waren uit afgekeurde schepen. De machines
die hij later voor andere schepen maakte bestonden slechts uit één hogedruk-cilinder
en één lage-druk-cilinder. Een tweede bijzonderheid aan de scheepsmachines van
Roentgen was dat hij geen zware balans gebruikte, maar directe aandrijving toepaste.
Deze hoge-en-lagedruk-stoommachine van Roentgen heeft later de naam
compoundmachine gekregen.
De compoundmachine van Roentgen werd met veel succes toegepast op tientallen
binnenvaartschepen. Voor zeeschepen was hij echter niet geschikt. Dat kwam door
de condensor; dat is een onderdeel van de stoommachine, waarin de geëxpandeerde
stoom wordt afgekoeld en weer tot water condenseert om vervolgens in de
stoomketel opnieuw te verdampen. Om de stoom in die condensor af te koelen werd
koud water ingespoten in de condensor. Bij zeeschepen kwam er op die manier
zout zeewater in de stoommachine terecht en bij hogedruk-machines was dat
schadelijk en zelfs gevaarlijk voor de stoomketel. Daarom kon men op zeeschepen
aanvankelijk geen hoge-druk-machines toepassen en dus ook geen
compoundmachines.

Stoomschepen voor de koopvaardij
De NSBM was niet lang de enige stoomvaartrederij in Nederland. Al in 1825 vroeg
Paul van Vlissingen samen met zijn broer Frits om concessies voor een aantal
stoomvaartlijnen. Het betrof verbindingen tussen Amsterdam en een aantal plaatsen
aan de Zuiderzee en lijnen op Hamburg en Londen. De gebroeders Van Vlissingen
kregen de concessies onder voorwaarde dat zij de schepen en machines in
Nederland lieten bouwen. Mede met de financiële deelname van Koning Willem I
kon in 1825 de Amsterdamsche Stoomvaart Maatschappij (ASM) worden opgericht.
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Compoundmachine van Roentgen van de sleepboot Hercules.
Tekening van de lagedrukcilinder van de in 1828 door Roentgen ontworpen
compoundmachine van de sleepboot Hercules.

De opdracht tot het bouwen van de eerste schepen voor deze nieuwe Maatschappij
ging naar de werf Hollandia, de scheepswerf van Comelis van Swieten te Amsterdam.
Door de overeenkomst met de NSBM kon Cockerill de machines voor deze schepen
niet leveren en daarom werden onderdelen bij Maudslay in Engeland besteld en in
23.
Nederland door Engelse monteurs in elkaar gezet.
De gebroeders Van Vlissingen besloten toen een eigen werkplaats in te richten,
24.
die in 1828 onder directie kwam van Paul van Vlissingen en A.E. Dudok van Heel.
De fabriek kreeg de naam ‘Fabriek van Stoom en andere Werktuigen’, waaraan in
25.
1840 het predikaat ‘Koninklijke’ werd toegevoegd. Paul van Vlissingen huurde
William Jackson in als bedrijfsingenieur en nog 30 andere Engelse werklieden en
zodoende was de Koninklijke Fabriek van Stoom en andere Werktuigen in staat
goede machines voor stoomschepen te bouwen.
26.
In 1828 waren 36 stoomvaartuigen in Nederland gebouwd. De schepen waren
ook produkten van onder meer Hoogendijk, Hollandia en Fop Smit te Alblasserdam
27.
en Cornelis Gips te Dordrecht. Van deze vaartuigen waren er 23 voorzien van in
Nederland gebouwde stoomwerktuigen, de meeste afkomstig van John Cockerill.
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De resultaten van de stoomvaartdiensten van zowel de NSBM als van Van Vlissingen
bleven achter bij de verwachtingen. De NSBM zag af van de plannen voor een
lijndienst op Hamburg, toen de ASM ermee begon. Na aanvankelijk succes kon de
NSBM op de verbinding tussen Rotterdam en Londen niet tegen de buitenlandse
concurrentie op. Door gebrek aan voldoende financiële middelen heeft het
rederijbedrijf van de NSBM daarna lange tijd een kwijnend bestaan geleid.
Dit was ook het geval met de door Van Vlissingen opgerichte rederijen, waaronder
de Stoomschroefschooner Reederij. Paul van Vlissingen opende in 1849 een
stoomvaartdienst van Amsterdam op Londen met onder andere het door de
28.
Koninklijke Fabriek gebouwde ijzeren schroefschip Gouverneur van Ewijck. Ook
hij ondervond hevige concurrentie van een Engelse rederij.
De stoomvaartrederij die was opgericht door de in Amsterdam wonende Duitsers
Ramann en Müller ondervond eveneens Engelse concurrentie. Müller had een dienst
met zeilschepen tussen Amsterdam en Hamburg en trachtte deze in 1854 om te
zetten in een stoomvaartdienst. Om buiten concurrentie van de ASM te blijven voeren
zij op havens in Denemarken en het nabij Hamburg gelegen Harburg. De door
Ramann en Müller opgerichte Harburger Maatschappij floreerde niet en moest
worden geliquideerd.
In 1856 werd de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij (KNSM)
opgericht, met financiële

GRAFIEK 3.1: HET AANTAL ZEESCHEPEN ONDER NEDERLANDSE VLAG VERDEELD
NAAR ZEIL- EN STOOMSCHEPEN TUSSEN 1850 EN 1905 (IN DUIZENDTALLEN).

hulp van onder andere Prins Hendrik der Nederlanden. De KNSM voerde lijndiensten
uit van Amsterdam op havens aan de Oostzee, de Franse westkust en de
Middellandse Zee. Ze had geen relatie met een Nederlandse scheepswerf en
bestelde haar schepen voornamelijk in het buitenland, omdat dat goedkoper was.
De overheid had indirect invloed op het vernieuwingsproces in de scheepsbouw
door het verlenen van concessies voor stoomvaartlijnen, waarbij ze voorwaarden
kon stellen. Zo had de overheid in 1863 een stimulerende rol in het
vernieuwingsproces kunnen spelen bij een openbare aanbesteding voor het
onderhouden van stoomvaartverbindingen in de Oostindische Archipel. De inschrijver
die de onderneming wilde uitvoeren met de laagste subsidie kreeg de concessie,
zonder dat de regering voorwaarden stelde aan de bouw van de schepen. Van
Vlissingen en Dudok van Heel wilden voor deze stoomvaartverbindingen een rederij
oprichten, waarvoor hun bedrijf in Amsterdam de schepen zou kunnen bouwen. Het
was voor hun onderneming van groot belang door nieuwe opdrachten de bestaande
expertise voor het bouwen van ijzeren schroefstoomschepen in stand te houden en
te vernieuwen. Zij boden aan de verbindingen te onderhouden voor een bedrag van
ƒ 6,98 per afgelegde mijl.
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De concurrerende Londense reder Robinson vroeg echter ƒ 6,97 per afgelegde
mijl. Dit maakte voor de regering op jaarbasis een verschil uit van slechts ƒ 420,
maar de regering gunde de stoomvaartverbindingen toch aan de Engelse Robinson,
29.
die de Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij oprichtte. De regering zag
blijkbaar geen belang in het scheppen van voorwaarden om vernieuwingen te
stimuleren bij de scheepsnijverheid in Nederland. Vanwege deze en andere
tegenvallers is ook de ASM geleidelijk verdwenen. De minister van Koloniën, J.J.
Rochussen, had wel bedongen dat er ter compensatie enige bestellingen in
Nederland zouden worden gedaan. Zodoende heeft de NSBM voor de Engelse
onderneming in 1865 het schroefstoomschip Cores de Vries gebouwd en de
30.
Koninklijke Fabriek de Minister van Staat Rochussen. Ondanks de berichten dat
de door de Nederlandse werven geleverde schepen voldeden, bleven
vervolgopdrachten uit.
Het gevolg van deze gang van zaken was, dat er in de eerste helft van de vorige
eeuw van een groei van de stoomvaart nauwelijks sprake was. Het verloop van het
aantal zeil- en stoomschepen van de Nederlandse koopvaardijvloot is weergegeven
in grafiek 3.1. Het hoogtepunt van de zeilvloot werd omstreeks 1860 bereikt. Het
totale aantal koopvaardijschepen was in 1865 iets afgenomen tot ongeveer 2200
met een totale inhoud van 1.125.000
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m . De inhoud van de stoomvloot bedroeg 31.500 m . Op het totale aantal
koopvaardijschepen van 2200 is 42 stoomschepen geen grote hoeveelheid. Uit
grafiek 3.2 blijkt dat 2,8% van de inhoud van de totale Nederlandse zeegaande
koopvaardijvloot in 1870 uit stoomschepen bestond, terwijl dit percentage voor de
31.
Britse stoomvloot 12% bedroeg.

Stoomschepen voor de Marine
Een andere wijze waarop de overheid invloed uitoefende op de stoomvaart, was
via de Marine zowel in de koloniën als in Nederland. Zo bleek de koloniale Marine
in Oost-Indië behoefte te hebben aan stoomschepen om zeerovers te bestrijden en
verbindingen te onderhouden tussen de eilanden van de archipel. Roentgen kreeg
van de directeur van de NSBM in 1824 opdracht dergelijke stoomvaartuigen, die
bekend zijn geworden als roversboten, te ontwerpen. Hij kwam met twee projecten.
Het ene bestond uit een in Nederland te bouwen type vaartuig dat op eigen kracht
naar Oost-Indië zou varen. Het andere was een veel kleiner schip van ijzer dat
eveneens in Nederland zou worden gebouwd, vervolgens uit elkaar zou worden
genomen en per zeilschip naar Indië kon worden verscheept.
De minister van Koloniën koos voor het eerste project, dat echter op een mislukking
uitliep. In 1826 werden twee schepen bij de NSBM besteld, maar na de tewaterlating
in 1827 kwamen er moeilijkheden met de machine-installaties. De afbouw van het
32.
ene schip werd gestaakt en het andere schip zonk tijdens de eerste reis in 1834.
Het tweede project werd enkele jaren later uitgevoerd, met meer succes. In 1834
ontwierp Roentgen de rompen en compoundmachines voor twee ijzeren roversboten,
de Ternate en Banda, die later de namen Hekla en Etna hebben gekregen. De NSBM
kreeg in 1837 de opdracht de machines en ketels voor de Ternate te bouwen en
een jaar later kwam de Koninklijke Fabriek weer aan de beurt voor de levering van
de machines en ketels voor de Banda. De schepen zelf werden op de Rijkswerf te
Vlissingen gebouwd. De scheepjes zijn na aanbouw uit elkaar genomen en in
gedemonteerde staat naar Indië overgebracht.
In 1839 en 1840 bouwde de NSBM het zeegaande raderstoomschip Batavia voor
het ministerie van Koloniën. Ook dit schip was evenals de roversboten van een
compoundmachine voorzien. Het schip is door de Marine vermoedelijk als zeilschip
33.
naar Oost-Indië overgevaren. In Oost-Indië onderhield de Batavia als stoomschip
een pakketdienst tussen Batavia en Singapore.
Een andere opdracht, die Roentgen in 1823 van de Koning kreeg, was advies te
geven ‘over de toepassing van stoomkracht op schepen van oorlog’.

GRAFIEK 3.2: DE INHOUD VAN DE STOOM- EN ZEILVLOOT VAN DE NEDERLANDSE
EN BRITSE KOOPVAARDIJ IN 1860 EN 1870 (IN PROCENTEN).
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Roentgen was namelijk sinds zijn ontslag uit de Marine ‘adviseur in zaken van
werktuigbouwkunde’ voor het ministerie van Nijverheid. In 1824 diende hij deze
memorie in. Roentgen voorzag sterke verbeteringen van machines en ketels en
pleitte voor het gebruik van hoge-druk-stoom. Het kolengebruik zou er drastisch
door verlaagd kunnen worden en het gewicht en de afmetingen van machines
zouden kleiner kunnen zijn. Hij voorzag de bouw van ‘schotvrije’ oorlogsschepen
(pantserschepen), het gebruik van onderwatervaartuigen en schepen die geheel
van ijzer zouden zijn geconstrueerd.
Hij adviseerde een drietal experimenten uit te voeren. Het eerste experiment hield
de bouw in van twee stoomsleepboten. Het tweede bestond uit het verbouwen van
een bestaand linieschip of fregat tot stoomschip en het derde hield de bouw van
een nieuw stoomoorlogsschip in.
Bij Koninklijk Besluit werd een commissie van deskundigen ingesteld om het
rapport te onderzoeken en advies over de voorgestelde experimenten uit te brengen.
In de commissie zaten behalve enkele zeeofficieren ook de constructeurs der Marine
C. Soetermeer en A.E. Tromp. Het afwijzende advies van deze commissie was voor
de minister van Marine aanleiding in mei 1824 in een brief aan de Koning op te
merken dat het rapport blijk gaf van ‘gevoelens, oordeelvellingen en besluiten van
overdreven aard, en geene blijken dragende van eene nauwkeurig onderzoek en
34.
van bedaarde overweging’.
Ondanks de bezwaren van de minister gaf Koning Willem I toch opdracht tot
uitvoering van een aantal aanbevelingen van Roentgen. Soetermeer werd met de
35.
uitwerking van de directeur van Roentgen belast. De Koning wenste dat de NSBM
met de bouw van de sleepvaartuigen zou worden belast. Uitein-

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

78
delijk leidde deze opdracht tot de uitvoering van het eerste door Roentgen
voorgestelde experiment. Het hield de bouw in van de al genoemde sleepboot
Hercules, die in 1829 in de vaart kwam.
De tweede aanbeveling in de memorie, de verbouwing van een bestaand linieschip
of fregat tot stoomschip, leidde tot het verlengen van het fregat Rijn op de Rijkswerf
te Vlissingen. Het schip zou worden voorzien van een door Cockerill te leveren
36.
stoommachine. Deze verbouwing werd een lijdensweg ten gevolge van diepgaande
meningsverschillen tussen Soetermeer en Roentgen, die de supervisie had over
de werktuigbouwkundige aspecten. Het kwam zover dat Soetermeer de verbouwing
staakte, aangezien het schip niet geschikt was om de ‘zwaarte van de machine’ te
37.
dragen.
Minder duidelijk is hoe de uitvoering van het derde experiment, de bouw van een
nieuw stoomoorlogsschip, verliep. Vermoedelijk leidde dit tot de bouw van de Atlas,
een stoomschip voor de vaart op Oost-Indië. Roentgen maakte hiervoor het ontwerp
en de NSBM kreeg in 1824 opdracht voor de bouw van dat schip. De NSBM, die nog
niet over een eigen etablissement beschikte, liet de romp door de firma Hoogendijk
te Capelle aan de IJssel bouwen en de machines door Cockerill.
Ook dit project is een lijdensweg geworden, niet alleen wegens de late levering
van de machine en ketels, maar ook vanwege vertragingen tijdens de bouw. Toen
het schip uiteindelijk 4 jaar nadat de opdracht was verstrekt werd afgeleverd, bleek
dat de houten constructie niet bestand was tegen het zware gewicht van de
machines, raderen en raderassen. Vermoedelijk was de constructie in de
lengterichting van het schip niet stijf genoeg en was het Soetermeer-verband niet
toegepast, zodat het schip te veel doorboog en de machine-as warmliep. Na enkele
jaren is de Atlas, die in 1828 het grootste stoomschip ter wereld was, daarom
38.
gesloopt.
Met uitzondering van de Hercules kunnen de uit de memorie voortgekomen
projecten als mislukt worden beschouwd. Naar de technische oorzaken van deze
mislukkingen kunnen we slechts gissen. Uit de geschiedenis van de stoomvaart in
het buitenland kan worden afgeleid dat Roentgen met zijn projecten van
stoomschepen voor de vaart op de oceaan zijn tijd vooruit was. Eerder merkten wij
op dat een reis met een stoomschip over de Atlantische Oceaan zelfs in 1835 nog
als een hersenschim werd beschouwd. Niet ten onrechte beschouwden de
raadgevers van de minister de ideeën van Roentgen als niet realistisch. Des te
opmerkelijker is het dat de Marine op last van Koning Willem I toch probeerde een
stoomvaartverbinding met West-Indië over de Atlantische Oceaan tot stand te
brengen.
In 1825 gaf de Koning de minister van Marine opdracht om, als aanvulling op de
voorgenomen stoomvaartverbinding met Oost-Indië, ook plannen te maken voor
een stoomvaartdienst op West-Indië. De uitvoering van deze opdracht kwam niet
in handen van de NSBM, maar lag bij de Rijkswerf te Vlissingen. Cornelis Soetermeer,
Constructeur van de Marine, werd met de uitwerking van de plannen belast. Ook
voor dit schip, de Suriname, leverde Cockerill de machine en ketels. Het maken van
de plannen verliep traag. Pas na 10 maanden kon met de bouw worden begonnen.
In 1828 was het schip klaar, maar het moest na vertrek naar West-Indië met
machineschade terugkeren. Het schip heeft, nadat de schade hersteld was, in
Nederlandse wateren dienst gedaan tot 1836.
De Koning wilde voor de verbinding met West-Indië niet wachten op het trage
verloop van het ontwerp en de bouw van de Suriname en daarom werd er in 1826
een stoomschip in Engeland gekocht, dat onder de naam Curaçao bij de Marine in
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de vaart kwam. Zoals wij eerder zagen was tot die tijd met stoomschepen wel op
korte zeetrajecten ervaring opgedaan, maar waren lange oceaanreizen nog
sporadisch. Op korte trajecten was het mogelijk bij averij een dichtbij gelegen haven
op te zoeken, terwijl men bij de lange reizen over de oceaan veel meer op eigen
capaciteit was aangewezen om reparaties te verrichten.
In april 1827 vertrok het schip uit Hellevoetsluis en kwam een maand later aan
op Curaçao. Onderweg moesten vaak reparaties worden uitgevoerd aan de
schepraderen, machine en ketels. Door de problemen werd de Marine niet alleen
geconfronteerd met averij aan kwetsbare onderdelen van een stoomschip, maar
kreeg zij ook te maken met aspecten die het ontwerp en de opstelling van de gehele
scheepsmachine-installatie betroffen.
Een van de problemen was de opstelling van de zware machine-installatie in de
houten constructie van een bewegend schip. In verhouding tot de waterverplaatsing
had de Curaçao een zware machineinstallatie. Zo wogen de machines en ketels
ruim 100 ton bij een waterverplaatsing van 700 ton. Het is mogelijk dat bij de
fundering van de diverse zware machinedelen door de bouwwerf van het schip niet
voldoende rekening met de scheepsbewegingen was gehouden, waardoor
ongewenste spelingen optraden. Warmlopen van machinedelen was het gevolg.
Ondanks de problemen met het warmlopen verliep de reis van de Curaçao over
de Atlantische Oceaan naar de toenmalige maatstaven voorspoedig en legde het
schip zowel de heen- als de terugreis in minder dan een maand af. Tijdens de
39.
terugreis van 29 dagen werd 22 dagen gebruik gemaakt van stoomkracht. Wanneer
we deze geschiedenis vergelijken met de ontwikkeling van de stoomvaart in het
buitenland, blijkt dat de Curaçao het eerste oorlogsvaar-
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tuig was dat onder stoom de overtocht over de Atlantische Oceaan volbracht.
In 1830, ten tijde van de Belgische crisis, beschikte de Marine dus over twee
stoomschepen, de Curaçao en de Suriname. De minister van Marine had in
tegenstelling tot zijn collega van Koloniën weinig nut gezien in het gebruik van
stoomschepen voor de uitvoering van taken door de Marine. Er kwam pas een
kentering in de houding van de minister na het optreden van Britse stoomschepen
bij de blokkade van de Nederlandse kusten om een overgave van de citadel van
40.
Antwerpen af te dwingen. De Marine huurde toen een aantal stoomschepen van
41.
de ASM en de NSBM voor het vervoer van troepen en voor andere diensten.
Na de met de Curaçao opgedane ervaringen is de Marine voortgegaan met de
aanschaf van stoomschepen voor de zeevaart. De Rijkswerven bouwden de houten
scheepsconstructie en de particuliere machine-nijverheid leverde de
stoomwerktuigen. In 1834 werden twee raderschepen op stapel gezet. Op de
Rijkswerf te Vlissingen werd begonnen met de bouw van het raderschip Cerberus
en op die te Rotterdam met de Phoenix. De Cerberus kreeg de door Cockerill
vervaardigde machines van de Suriname die in 1836 uit de vaart werd genomen.
Het is opmerkelijk dat niet de NSBM maar de Koninklijke Fabriek van Stoom en
andere Werktuigen opdracht kreeg voor de levering van de werktuigen van de
42.
Phoenix. Het was de eerste opdracht voor de levering van scheepsstoomwerktuigen
die dit bedrijf van de Marine kreeg. Het bedrijf was in 1827 begonnen met het
herstellen van de stoomwerktuigen van de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij
en was geleidelijk overgegaan op de produktie van deze stoomwerktuigen.
In 1851 waren er van het totale aantal van 94 schepen waarover de Marine
beschikte 20 stoomschepen, die alle in Nederland waren gebouwd, 14 op de
43.
Rijkswerven en 6 op particuliere werven. Al deze schepen waren van hout
geconstrueerd en hadden een scheprad voor de aandrijving. De Marine was
terughoudend met de invoering van schroefvoortstuwing, omdat de gangbare
scheepsmachines voor schepraderen waren ontworpen en een laag toerental
hadden, dat niet geschikt was voor het aandrijven van een schroef.
In 1852 stelde de minister van Marine een commissie in die tot taak had de
toestand van de zeemacht te onderzoeken. Het advies van die commissie, die onder
voorzitterschap stond van Prins Hendrik der Nederlanden, werd beïnvloed door de
ontwikkelingen in Frankrijk en Engeland. De Fransen hadden omstreeks 1850 de
mogelijkheid van de stoomvaart onderkend om landingsoperaties uit te voeren
zonder afhankelijk te zijn van stroom en wind. De Engelsen zagen hierin een
bedreiging en gingen ertoe over zeiloorlogsschepen van hulpvermogen, dat wil
zeggen van schroefvoortstuwing, te voorzien.
Evenals de Engelsen zag ook de commissie-Prins-Hendrik het gevaar van
landingen op de kust met stoomschepen. Zij kwam tot de aanbeveling de vloot uit
te breiden met een aantal zeilschepen met hulpschroefvoortstuwing en met een
44.
aantal stoomschepen met vol vermogen. De Marine nam deze aanbeveling over
en dit betekende dat het beleid van de Marine in het vervolg op de verwerving van
schroefstoomschepen was gericht. Nog in 1852 werd op de Rijkswerf te Amsterdam
begonnen met de bouw van het eerste schroef-stoomoorlogsschip van de
Nederlandse Marine. Het was de Medusa die door de marine-ingenieur Tromp was
ontworpen. Andere schepen volgden enkele maanden later. Het gevolg van de
wijziging in het beleid was dat de marinevloot omstreeks 1870 voor een groot deel
uit stoomschepen bestond.
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De NSBM en de Koninklijke Fabriek moesten voor deze schepen machines maken
voor de directe aandrijving van de schroefas. Zij hadden tot dan toe machines voor
raderschepen gebouwd en waren niet gewend scheepsmachines te construeren
met een hoger toerental. Een nieuw probleem was dat de schroefas onder de
waterlijn waterdicht naar buiten moest worden gevoerd. Daarbij kwam de eis dat de
gehele voortstuwingsinstallatie zich onder de waterspiegel moest bevinden om
minder kwetsbaar te zijn voor vijandelijk vuur. Kortom, er was een machine van een
geheel nieuw ontwerp nodig.
In 1853 kreeg de inspecteur van de Rijksstoomvaartdienst Huijgens opdracht van
de minister zich naar Londen te begeven om zich op de hoogte te stellen bij bedrijven
die wel ervaring met de constructie en inbouw van schroefmachines voor
oorlogsschepen hadden opgedaan. Elk bedrijf bleek zijn eigen ontwerp uit te voeren.
Huijgens had een voorkeur voor de later te bespreken kokermachine van Penn. De
minister van Marine nam het advies van Huijgens over. De beide Nederlandse
bedrijven zagen aan de hand van de verkregen informatie kans de machines volgens
het principe van Penn te vervaardigen en te installeren. Zij leverden ook de machines
en ketels voor de overige schroefschepen van de Marine, die niet alleen in Nederland,
maar ook in Oost-Indië dienst moesten doen. Uit de reisjournalen van de schepen
valt op te maken dat de machines voldeden.
De Marine beschikte over eigen Rijkswerven voor het ontwerp en de bouw van
marineschepen. Er waren drie nieuwbouw-werven: in Vlissingen, Rotterdam en
Amsterdam en twee onderhouds-werven: in Hellevoetsluis en bij Den Helder.
Aanvankelijk werden daar houten zeilschepen en enkele rader-
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schepen gebouwd en later ook houten schroefschepen. De Rijkswerven beschikten
niet over eigen machinewerkplaatsen voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud
van machines en ketels. Daarvoor had men het Rijksetablissement, dat was
ondergebracht bij de fabriek van Cockerill.
Sinds de Belgische afscheiding beschikte de overheid echter niet meer over dat
Rijksetablissement. Daardoor werd de Marine voor stoominstallaties volledig
afhankelijk van de particuliere nijverheid, in dit geval van de NSBM en de Koninklijke
Fabriek. De vraag is dan ook relevant in hoeverre de Marine op het gebied van de
technische ontwikkeling van stoomwerktuigen een rol heeft gespeeld.
De Marine had de beschikking over twee categorieën specialisten die bij de bouw
van stoomschepen waren betrokken: constructeurs (later ingenieurs genoemd) en
stoom-officieren. De ingenieurs hadden de technische leiding op de Rijkswerven.
De komst van de eerste marine-stoomschepen betekende dat een deel van de
zee-officieren moest worden bijgeschoold tot ‘stoom-officier’ door hen te detacheren
bij scheepsmachinebedrijven in binnen- en buitenland.
De ingenieurs en stoomofficieren hadden een verschillende taak. Het lag voor de
hand dat beide groepen een belangrijke invloed kregen op de stoomschepen die
de Marine aanschafte. De ingenieurs waren verantwoordelijk voor de vorm en de
constructie van de schepen, terwijl de stoomofficieren verantwoordelijk waren voor
de aanschaf van de machine-installatie. Met name bij schroefstoomschepen was
het echter van belang dat de verantwoordelijkheid voor de aanschaf, het ontwerp
en de constructie van stoomschepen in één hand zou komen te liggen. De vorm
van het schip moest namelijk worden aangepast aan de aanwezigheid van een
schroef en er moest onder de waterlijn een schroefas waterdicht door de achtersteven
naar buiten worden gevoerd. De verantwoordelijkheid voor het hele schip bleef
echter verdeeld over de twee groepen. De ingenieurs volgden de ontwikkelingen
op scheepsbouwkundig gebied en namen ook zelf aan innovaties deel. Zij konden
deelnemen aan de ontwikkeling van stoomschepen voor zover dit de romp en de
opstelling van de voortstuwer betrof. De stoom-officieren hadden echter weinig
gelegenheid aan de ontwikkeling van scheepsmachines deel te nemen, omdat de
Marine niet over eigen machinewerkplaatsen beschikte. Zij bestelden machines en
ketels bij machinefabrikanten. De stoom-officieren en machinisten hebben wel voor
veel kennisoverdracht van Engeland naar Nederland gezorgd. De Nederlandse
machinebedrijven hadden namelijk weinig ervaring met moderne scheepsmachines
en bovendien was er tot omstreeks 1870 nauwelijks vraag vanuit de koopvaardij
naar stoommachines. De Marine vervulde bij de overdracht van kennis op het gebied
van stoomwerktuigen van Engeland naar Nederland dus een essentiële rol. Dit was
mogelijk, doordat de Marine kon beschikken over officieren die door hun theoretische
kennis en door de omgang met scheepsmachine-installaties in staat waren
ontwikkelingen op het gebied van de machinebouw in het buitenland kritisch te
45.
volgen.

Stoom- en zeilvaart voor 1870
De stoomvaart kwam in het buitenland tot ontwikkeling door particulieren die
vervoersdiensten wilden openen. In Amerika kregen zij daarbij de steun van de
overheid, waardoor de stoomvaart in dat land eerder tot ontplooiing kwam dan
bijvoorbeeld in Groot-Brittannië.
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Ook in Nederland waar de stoomvaart op korte zeetrajecten relatief vroeg begon,
speelde de overheid een rol. Vooral de persoonlijke aanmoediging van Koning
Willem I was van belang. Aan de Koning is het wellicht eveneens toe te schrijven
dat de stoomvaart over de oceaan in verhouding tot het buitenland al vroeg aanving.
Verder had de ambtelijke overheid, met name het ministerie van Koloniën, als
opdrachtgever aan de particuliere scheepsbouwnijverheid een stimulerende invloed
op het innovatieproces. Wij wijzen hier op de opdracht aan de NSBM van de eerder
genoemde roversboten Ternate en Banda, waarmee pionierswerk is verricht. De
stoomrederijen van de NSBM en de ASM hebben in de eerste helft van de negentiende
eeuw stoomvaartdiensten uitgevoerd. Die leden echter onder de concurrentie van
Engelse stoomschepen. De stoomvaart op de oceanen kon bovendien niet
concurreren tegen zeilschepen.
Omstreeks 1850 verscheen er namelijk een geheel nieuw type zeilschip op de
oceanen, het zogenaamde klipperschip. Dat had een rompvorm die slanker en
daarom sneller was dan die van de traditionele zeilschepen.
Aanvankelijk leek de combinatie van het klipperschip en hulpvoortstuwing de
ideale oplossing om ook bij windstilte nog een behoorlijke snelheid te kunnen
behouden. De Nederlandse Marine begon in die tijd met de bouw van de eerste
zeilschepen met hulpvoortstuwing. Ook werd er subsidie gevraagd voor het plan
ijzeren klipperschepen met hulpschroefvermogen te bouwen voor het vervoer van
passagiers en stukgoed tussen Nederland en Java. De minister twijfelde echter aan
de haalbaarheid en zag liever schepen met vol stoomvermogen. De ASM kwam
daarom met het plan voor een dienst op Oost-Indië met stoomschepen. Maar dat
plan kon niet uitgevoerd worden, omdat er subsidie nodig was, die de overheid
46.
weigerde te geven. Zonder subsidie kon de stoomvaart over lange afstanden
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niet concurreren met het klipperschip. De reisduur was wel korter, maar de
vervoerskosten bedroegen een veelvoud.
Tot 1870 was er geen sprake van een overgang van zeil- naar stoomvaart bij de
Nederlandse koopvaardijvloot. Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de
scheepsbouwers de uitvoerders waren van de plannen van anderen die de initiatieven
namen. Het hing van de opdrachtgevers af of de te bouwen schepen voorzien
werden van bestaande of zelfs verbeterde stoommachines. Veel opdrachten die
voor 1870 werden gegeven kwamen van reders die schepen lieten bouwen voor
het vervoer van door de NHM gegarandeerde retourvrachten. Snelheid was daarbij
niet van belang, want voor concurrentie behoefde niet te worden gevreesd. Van
deze opdrachtgevers ging daarom geen stimulans uit tot technische vernieuwing.
In 1859 bleek dan ook dat de traditionele scheepsbouwers niet aan de eisen
konden voldoen die de Marine stelde. De Marine wilde de bouw van houten
e

schroefstoomschepen 4 klasse openbaar aanbesteden om niet alleen de NSBM en
de Koninklijke Fabriek, maar de gehele Nederlandse scheepbouwnijverheid daarin
te betrekken. De opdracht ging inderdaad naar meerdere scheepswerven, maar al
spoedig bleek dat een aantal inschrijvers zich had vergist. De scheepsbouwers
maakten bezwaren tegen het marinetoezicht op de bouw en de Marine keurde de
kwaliteit van het werk en het te gebruiken hout vaak af. Uiteindelijk was de Marine
genoodzaakt de schepen van de werven weg te laten halen en af te laten timmeren
47.
door de NSBM en de Koninklijke Fabriek. Hieruit blijkt weer de wederzijdse
afhankelijkheid tussen deze twee grote bedrijven en de Marine als hun voornaamste
opdrachtgever.

IJzeren scheepsbouw in Nederland
De overgang van hout naar ijzer vormde, zoals wij al eerder opmerkten, de tweede
belangrijke innovatie in de scheepsbouw. Dit proces voltrok zich zowel in Nederland
als in het buitenland langzamer dan de invoering van stoomschepen. Een ander
verschil met de invoering van stoom is dat de Marine bij de invoering van ijzeren
schepen tot circa 1860 nauwelijks een rol van betekenis speelde. Dit vraagt om een
nadere verklaring.

De techniek: ijzer en klinknagels
Na 1780, toen het ‘puddle-proces’ werd uitgevonden, werd de goedkope produktie
van smeedijzer mogelijk. Daardoor werd het mogelijk ijzer te gebruiken voor de
48.
scheepsbouw in plaats van hout. Een belangrijk voordeel van smeedijzer was dat
de

‘Vertaling’ van houten naar ijzeren kiel. Aanvankelijk smeedde men ijzeren platen in de vorm
van een houten kiel. De vorm was afhankelijk van de wijze van bevestiging aan de huidplaten
zoals in de eerste twee figuren is te zien. Om de sterkte te verhogen maakte men vervolgens

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

de kiel massief door het aanbrengen van vulstukken. Bij houten schepen liep over de
bodemspanten evenwijdig aan de kiel een balk, zaathout genaamd. Bij de evolutie van de
ijzeren kiel speelde dit zaathout een rol. Dit kwam doordat men de ijzeren kiel uit
sterkte-overweging smaller maakte en zo hoog optrok dat deze de plaats van het houten
zaathout innam. In de ijzeren scheepsbouw noemt men dit deel van de scheepsconstructie
niet meer de kiel maar middenzaathout.

verbanddelen in elke vorm te smeden en te buigen waren en dat men niet langer
afhankelijk was van datgene wat de natuur bood. Bepaalde soorten hout werden
namelijk steeds schaarser, zodat de scheepsbouwmeesters, die geheel op houten
constructies waren ingesteld, met tegenzin hebben moeten aanvaarden dat houten
onderdelen door ijzeren werden vervangen.
IJzer kende verder de volgende voordelen. De ijzeren verbanddelen en beplating
namen minder ruimte en gewicht in beslag dan houten constructies en boden meer
laadruimte. Door de mogelijkheid met ijzer sterkere constructies te maken, was de
bouw van grotere schepen mogelijk. Verder was ijzer goedkoper, onbrandbaar en
onder gunstige omstandigheden duurzamer. Maar daar tegenover stond dat ijzer
niet gekoperd kon worden, zoals hout, om aangroeiing te verhinderen. Andere
nadelen waren dat het ijzer een nadelige invloed had op de werking van het kompas
en dat een ijzeren schip meer schade opliep bij aanvaringen, strandingen en
vijandelijke beschietingen.
De eerste toepassing van ijzeren constructies betrof de binnenvaart. Eén van de
eerste bouwers van ijzeren stoomschepen was John Laird te Birkenhead. In 1833
49.
bouwde hij het ijzeren raderstoomschip Lady Landsdown. Hoe geschikt ijzeren
vaartuigen op de rivieren en kanalen ook bleken, voor de zee achtte men een ijzeren
schip te gevaarlijk om er ‘het leven van de zeeman en de goederen van de koopman
50.
voor op het spel te zetten’. Men meende dat het zeewater de huid door roest
geheel zou doen wegteren en de romp zou vernietigen. Het kompas zou
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door het ijzer worden gestoord en het schip zou afdrijven, stabiliteit missen en slecht
naar het roer luisteren. De eerste ijzeren schepen moesten als gevolg van die
kompasafwijking langs de kust navigeren en het duurde nog tot 1855 voordat er
51.
een betrouwbare kompascorrectie voor koopvaardijschepen beschikbaar was.
Mede dankzij deze kompascorrectie gingen de voordelen van ijzer na verloop
van tijd zwaarder wegen dan de nadelen en is men overgegaan op de bouw van
geheel uit ijzer geconstrueerde zeeschepen. Het construeren bestond aanvankelijk
uit het ‘vertalen’ van houten constructies in die van ijzer. IJzeren spanten werden
bijvoorbeeld net als de houten spanten in delen opgebouwd. Dit vertalen is ook
goed te zien aan de evolutie van de constructie van de kiel, die aan de hand van
52.
de bijgaande afbeelding is toegelicht.
Langzaam maar zeker is men ertoe overgegaan gebruik te maken van de
specifieke eigenschappen van ijzer en ging men geheel op dit materiaal gerichte
constructies toepassen. Al in 1845 leek het pleit ten gunste van ijzeren schepen
beslist na de bouw van de Great Britain, ontworpen door I.K. Brunel en gebouwd
door John Scott Russell. Welke mogelijkheden een ijzeren constructie bood toonde
Brunel vervolgens met zijn ontwerp van het reuzenschip Great Eastern. De
tewaterlating in 1858 van de Great Eastern, die zowel van schroef- als van
radervoortstuwing was voorzien, werd echter een debâcle. De bouw van het grote
schip werkte meer afschrikwekkend dan aanmoedigend voor de bouw van ijzeren
53.
stoomschepen.
Om met ijzer te kunnen construeren, was vakmanschap nodig dat nieuw was voor
de scheepsbouw en dat alleen aanwezig was bij ijzersmeden en ketelmakers. Een
verschil met de houtbouw was dat het ijzer andere voorbewerkingen moest
ondergaan en dat er ander gereedschap nodig was, Er moest worden verhit,
gehamerd, gewalsd, geponst, geknipt en geweld. Zolang het om de bouw van een
enkel ijzeren schip ging vonden deze bewerkingen met handkracht plaats. Maar
voor het bouwen van meerdere ijzeren schepen na elkaar waren de werkzaamheden
meer routinematig en waren zowel machinale hulpmiddelen als nieuwe technieken
voor de voorbewerking van profiel- en plaatmateriaal vereist.
De verschillende ijzeren onderdelen werden verbonden met klinknagels.
54.
Aanvankelijk werd het klinkwerk in de scheepsbouw door ketelmakers uitgevoerd.
Het handwerk van de ketelmakers was voor dit werk evenwel te duur en er
verschenen klinkers op de werven, die op den duur de houten scheepmakers gingen
verdringen. Klinkers waren degenen die de losse ijzeren platen aan elkaar moesten
bevestigen op een dusdanige manier dat er geen water meer tussen de naden van
55.
de aan elkaar geklonken platen door kon komen.
Met het klinkwerk waren de werkzaamheden om een waterdichte verbinding tot
stand te brengen nog niet beëindigd. Na het klinkwerk moesten de naden van de
aan elkaar verbonden platen met beitels worden afgedicht door de randen van de
bovenste plaat met een speciale beitel tegen de onderste plaat te slaan. Deze
bewerking had een gelijke functie als het waterdicht breeuwen of kalefaten van de
huid van een houten schip. De Engelse benaming voor breeuwen is ‘to caulk’, een
benaming die de Britten ook bezigen voor het waterdicht maken van de naden van
ijzeren en stalen platen. De Nederlandse benaming voor deze bewerking is van de
Engelse afgeleid en is ‘koken’. De speciale beitel werd kookbeitel genoemd. Deze
naamgeving wijst op de Engelse invloed op de ijzeren scheepsbouw in Nederland.
Er zijn in de negentiende eeuw pogingen gedaan het klinken en koken en ander
handwerk te mechaniseren. Zo is er wel gewerkt met stoomhamers en hydraulische
hamers. Maar deze machines waren moeilijk verplaatsbaar en werden alleen in de
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scheepsbouwloods, de werkplaats waar de voorbewerkingen plaats vonden,
toegepast. Voor het klinkwerk aan de op stapel staande schepen, waarbij vaak op
moeilijk bereikbare plaatsen moest worden gewerkt, bleef het handwerk tot in de
twintigste eeuw gehandhaafd.
De ijzerbouw vereiste ook een andere manier van transport. De hulpmiddelen
voor het verplaatsen van houten constructie-onderdelen waren niet toereikend voor
het transport van het ijzeren materiaal. Hierbij moet opgemerkt worden dat sommige
werven, zoals de NSBM, al eerder beschikten over mechanisch hijsgerei en railvervoer
om zware machinedelen en ketels in te brengen in (houten) stoomschepen. Zo
kwamen er langs de hellingen hijskranen te staan die over rails in de lengterichting
verrijdbaar waren.
Kortom, de houten scheepsbouwers waren in staat een enkel klein ijzeren schip
te bouwen, wanneer zij de hulp hadden van smeden of ketelmakers.
Maar voor het routinematig bouwen van schepen op grotere schaal waren
machines en transportmiddelen nodig die zwaarder waren dan die voor de houtbouw.

Nederlandse bedrijven
De ijzeren scheepsbouw in Nederland was mogelijk door een kern van ketelmakers
en andere vaklieden in de smederijen en de machinefabrieken. Zij konden namelijk
niet alleen scheepsmachines, maar ook ijzeren schepen bouwen. Ze werkten
ondermeer bij de NSBM, die de eerste ijzeren schepen voor de binnenvaart bouwde.
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Stoomschip Stella in 1870 gebouwd door de Koninklijke Fabriek van Stoom en andere
Werktuigen op het strand van IJmuiden op 7 maart 1883.
Toen de Koninklijke Nederlandse Stoombootmaatschappij (KNSM) drie nieuwe schepen nodig
had voor de lijnen op de Middellandse zee bestelde zij twee schepen (de Castor en de
Pollux) in Schotland. De derde opdracht ging naar de Koninklijke Fabriek van Stoom- en
andere Werktuigen te Amsterdam nadat dit bedrijf had ingeschreven tegen de ‘laagste
Engelse conditie’. Over de kwaliteit verklaarde de directie van de KNSM in 1874: ‘de
duurzaamheid is zeker even groot als die van het Engelse schip, en de intrinsieke waarde
is zelfs grooter. Een belangrijk verschil ten gunste van het Hollandsche schip lag in de wijze
waarop het klinkwerk was gedaan. In Engeland wordt met machines geklonken, en hier is
het uit de hand verrigt en met veel zorg.’ Dit citaat staat in contrast met de in de tekst vermelde
geschiedenis van de in 1854 door het bedrijf gebouwde Belgique. Dit contrast is verklaarbaar.
Na onderzoek van de Belgique in Southampton bleek dat het klink-en kookwerk onvoldoende
was. Vermoedelijk was de Belgique gebouwd onder toezicht van het classificatiebureau
Veritas. Het onderzoek te Southampton werd uitgevoerd door Lloyds Register of Shipping.
De classificatiebureaus waren de keuringsinstellingen van de verzekeringsmaatschappijen.
De techniek van de ijzeren scheepbouw was in die tijd nog niet algemeen ingevoerd. Dat
blijkt uit het feit dat in dat jaar, 1854, Lloyds voor het eerst voorschriften uitgaf voor de
constructie van ijzeren schepen. Aan deze voorschriften hadden de scheepsbouwers te
voldoen. Op grond van de bij het toezicht opgedane ervaringen stelden de classificatiebureaus
de voorschriften regelmatig bij. Zodoende speelden de experts van deze bureaus een rol
bij het innovatieproces in de scheepsbouw. Van deze expertise moet de Koninklijk Fabriek
bij de bouw van de Stella geprofiteerd hebben.

In 1837 begon Roentgen met de constructie van ijzeren stoomboten voor de
56.
riviervaart. In 1837 en 1838 volgde de bouw van ijzeren zeeschepen voor rekening
van het ministerie van Koloniën. Het ging om de eerder door Roentgen ontworpen
ijzeren roversboten, de Ternate en Banda. De schepen werden in gedemonteerde
staat per zeilschip naar Indië vervoerd en in Soerabaja weer in elkaar gezet. Deze
wijze van transport was noodzakelijk in verband met de kompasafwijking. De beide
schepen hebben zes jaar dienst gedaan, maar voldeden slecht ten gevolge van de
57.
sterke aangroei van de huid. In 1845 bouwde de NSBM voor de Marine het ijzeren
58.
raderschip Suriname, dat bestemd was voor de dienst in West-Indië. Een jaar
later begon dit bedrijf met de bouw van de ijzeren raderboten Onrust en Borneo,
die door de minister van Koloniën werden gekocht en ook in gedemonteerde toestand
59.
naar Oost-Indië werden vervoerd.
De NSBM stond niet alleen. Er waren meer bedrijven in Nederland die zich met de
ijzeren scheepsbouw bezig hielden en die niet veel achter liepen bij de
toonaangevende Britse scheepsbouwers. Hiertoe behoorde het bedrijf van Christiaan
60.
Verveer te Amsterdam, dat sinds 1838 machinerieën en werktuigen vervaardigde.
Dat Verveer in staat was ook ijzeren stoomschepen te bouwen, bewees hij in 1840
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met de bouw van het 31 meter lange ijzeren stoomschip Koning Willem II voor de
61.
vaart tussen Rotterdam en Antwerpen. Het was het eerste in Nederland gebouwde
62.
ijzeren zeeschip voor de koopvaardij. Maar al in 1843 moest de onderneming van
Verveer liquideren.
Een ander bedrijf dat ijzeren schepen bouwde was de werf van Fop Smit te
Kinderdijk. Deze scheepsbouwer ging als een der eersten van de traditionele
scheepsbouwers over tot de bouw van ijzeren schepen. Dat komt misschien doordat
de oorsprong van het scheepsbouwgeslacht Smit in het smidsbedrijf lag. Omstreeks
1850 al bouwde Smit ijzeren klipperschepen en in 1851 leverde hij de ijzeren
63.
schroefstoomschepen Macassar en Ambon voor de stoompakketvaart in Oost-Indië.
Ook de Koninklijke Fabriek van Stoom en andere
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Werktuigen te Amsterdam bewees in staat te zijn ijzeren schepen te bouwen. Onder
leiding van hoofdconstructeur J.C. Ceuvel werd in 1848 begonnen met de bouw
van de ijzeren stoomschepen Gouverneur van Ewijck en Burgemeester Huydecoper.
Deze schepen, die op Londen voeren, waren de eerste in Nederland gebouwde
64.
koopvaardijschepen met een schroef. In 1854 volgde de kiellegging van de veel
grotere, 83 meter lange, ijzeren schroefstoomschepen Belgique en Constitution,
65.
voor Belgische rekening. Deze schepen waren bestemd voor de vaart op New
York.
De overtocht van het eerste schip, de Belgique, verliep niet geheel vlekkeloos.
In december 1855 vertrok het schip met 36 passagiers en 400 ton lading van
Antwerpen naar Southampton en New York. Na dagenlang oponthoud vanwege
een defect aan de ketel kon het schip Southampton verlaten, maar daarna kregen
de bemanning en passagiers te maken met grote lekkage-problemen. Toen ook
nog een van de ketels het begaf, nam de kapitein het besluit naar Southampton
terug te keren. Daar werd het schip onderzocht, waaruit bleek dat de Belgique een
onvoldoende sterke romp had. Ook het klink- en kookwerk was onvoldoende. In
Southampton werden de nodige versterkingen aangebracht en vervolgens keerde
de Belgique terug naar Antwerpen. Het was duidelijk dat men in Nederland
onvoldoende ervaring had met de bouw van grotere, ijzeren schepen. Enkele
maanden later vertrok het schip opnieuw naar New York en daarna zijn er geen
problemen meer vermeld. De constructie van het zusterschip, de Constitution, kon
tijdig worden gewijzigd en versterkt.
Dat de Koninklijke Fabriek in staat was grote constructies te vervaardigen is
bewezen met de bouw van een ijzeren drijvend droogdok voor het ministerie van
Koloniën. Men moest de schroefschepen in Oost-Indië droog kunnen zetten om de
schroeven en assen te kunnen inspecteren en zonodig te vernieuwen. In 1863 werd
een openbare aanbesteding gehouden voor de levering van dit droogdok en er
dongen vele buitenlandse inschrijvers mee, maar de laagste inschrijver was het
66.
bedrijf van Van Vlissingen en Dudok van Heel.
67.
Het dok was 90 meter lang en had een hefvermogen van ongeveer 3800 ton.
Het dok is in Amsterdam gebouwd en daarna in gedemonteerde toestand met een
aantal zeilschepen naar Indië overgevaren, waarna het in Soerabaja weer in elkaar
is gezet. Voor het klinkwerk van de in Amsterdam in elkaar gezette constructie waren
ongeveer 50.000 nagels nodig, maar het meeste klinkwerk moest in Indië gebeuren.
Voor het in elkaar zetten van de onderdelen van het dok en het afklinken werden
350.000 klinknagels met het transport meegegeven. Al deze nagels werden met de
hand geklonken. Geen wonder dat men vier jaar nodig had om het karwei te klaren.
Deze getallen geven een indruk van de omvang van een dergelijk project.
Om ook toekomstige projecten van enige omvang aan te kunnen, waren
investeringen in machines noodzakelijk, evenals het aanhouden van grote aantallen
geroutineerd personeel, met name klinkers. Paul van Vlissingen stelde dan ook
alles in het werk om opdrachten te krijgen. Met dat doel voor ogen trachtte hij een
concessie te verkrijgen voor het openen van stoomvaartlijnen in de Oostindische
Archipel. Maar zijn poging mislukte en de concessie kwam in Britse handen, zoals
eerder werd beschreven. De Koninklijke Fabriek en de NSBM mochten als troost elk
een stoomschip bouwen. Deze opdrachten waren een onvoldoende waarborg voor
de zo noodzakelijke continuïteit.
Pas in 1870 kreeg de Koninklijke Fabriek weer opdracht een ijzeren schip te
bouwen voor de KNSM (Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij). Het ging
om de Stella, een schip voor de vaart op de Middellandse Zee en met een
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draagvermogen van 1850 ton één van de grootste schepen van de Nederlandse
68.
koopvaardijvloot. Het bedrijf had echter een te lage prijs bedongen en verloor
69.
daardoor veel geld op de bouw van dit schip. De werkzaamheden waren bovendien
niet voldoende om de continuïteit te bewerkstelligen. De Marine bestelde bij het
bedrijf geen ijzeren schepen, maar enkel machines en ketels voor stoomschepen.
Ten gevolge van meer tegenslag kwam het bedrijf in 1870 in surséance van betaling
te verkeren.

De rol van de Marine
Het feit dat de Nederlandse scheepsbouwnijverheid voor 1870 niet bij de bouw van
ijzeren marineschepen was betrokken had twee oorzaken. In. de eerste plaats
bouwde de Marine de meeste schepen op eigen Rijkswerven. In de tweede plaats
had de Marine tot 1865 geen behoefte aan ijzeren zeeschepen. Dit was geen
conservatisme, maar een weloverwogen keuze. Het beleid ten aanzien van de
toepassing van ijzer was vergelijkbaar met dat van de Britse Marine. De Nederlandse
Marine liep wat de bouw van ijzeren schepen betreft dan ook niet ver achter bij
Engeland, want ook de Britse Admiraliteit bleef tot in de jaren zestig houten schepen
bouwen.
De Britten hadden eerder een aantal ijzeren oorlogsschepen en voorraadschepen
laten bouwen door particuliere werven, waaronder de Ruby. In 1846 was echter na
schietproeven op de Ruby gebleken dat de ijzeren huid door de inslag van kogels
en granaten versplinterde. De projectielen hadden grote verwoestingen in het
inwendige van het schip veroorzaakt. Hierna stopte de Britse Marine voorlopig met
de aanbouw van ijzeren oorlogsschepen. Pas in
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Affiche uit 1883 van de Rotterdamsche Lloyd waarop is afgebeeld de in dat jaar door de
Koninklijke Maatschappij de Schelde gebouwde mailboot Batavia.
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1860 nam de Admiraliteit met het pantserschip Warrior de bouw van ijzeren schepen
weer op.
In 1863 bezochten Nederlandse marine-ingenieurs Britse Rijkswerven om de
stand van zaken betreffende het pantseren van oorlogsschepen te onderzoeken en
toen zagen zij dat ook op de werven van de Britse Admiraliteit, behalve op die te
Chatham, nog geen ijzeren schepen werden gebouwd. De discussie tussen
70.
voorstanders van ijzeren en houten schepen was er nog niet beslist.
In Nederland zijn voor 1860 wel ijzeren schepen en is in 1864 het genoemde
droogdok voor de regering gebouwd, maar dat gebeurde in opdracht van de minister
van Koloniën en niet van de Marine. De Marine ging pas een rol van betekenis
spelen bij de introductie van de bouw van ijzeren schepen in Nederland, toen het
pantsertijdperk zijn intrede deed. Dit tijdperk begon omstreeks 1860, naar aanleiding
van buitenlandse gebeurtenissen op maritiem gebied. Geleidelijk is de Marine daarna
overgegaan tot de toepassing van ijzer als constructiemateriaal in de scheepsbouw.

Reders en scheepsbouwers voor 1870
In het innovatieproces in de scheepsbouw speelden reders, scheepsbouwers en
buitenlanders een belangrijke rol. Met name de relatie tussen de reder en de
scheepsbouwer was van invloed. Er waren diverse soorten relaties. De meeste
opdrachtgevers waren rederijen van zeilschepen die niet meer dan één schip
bezaten. De gezagvoerder van dat ene schip was meestal mede-eigenaar van de
rederij en trad ook op als reder. Als er een nieuw schip moest worden gebouwd,
koos hij een hem bekende en vertrouwde scheepsbouwer en liet het schip naar zijn
aanwijzingen bouwen. Van zo'n vertrouwensrelatie tussen de reder-gezagvoerder
en de (traditionele) scheepsbouwer was geen stimulans tot technische vernieuwing
op het gebied van de stoomvaart te verwachten.
Dit was wel het geval met de relatie die kon bestaan tussen
stoomvaartmaatschappijen en de scheepsbouwnijverheid. Aan het besturen van
een stoomvaartrederij werden geheel andere eisen gesteld dan aan het redersbedrijf
van een enkel zeilschip. Dergelijke maatschappijen onderhielden namelijk lijndiensten
en hadden daarom meerdere kostbare stoomschepen nodig, zeker wanneer het
om langere afstanden ging.
Van de NSBM en de ASM (Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij) van Paul van
Vlissingen ging dan ook wel een stimulans uit tot technische vernieuwing.
Aanvankelijk lieten deze bedrijven hun schepen bij de traditionele scheepsbouwers
bouwen. Voor het onderhoud van de machine-installaties gingen deze
ondernemingen ertoe over eigen werkplaatsen in te richten. Deze werkplaatsen zijn
uitgegroeid tot fabrieken die zich ook met de bouw van nieuwe schepen,
ijzerconstructies en machines gingen bezig houden. Bij de NSBM en de ASM vinden
we dus een tweede type relatie: die tussen een rederij en zijn eigen scheepswerf.
Op den duur bleken de scheepsbouw- en machinebedrijven van respectievelijk de
NSBM en van Van Vlissingen en Dudok van Heel lucratiever te zijn dan de
stoomvaartrederijen die door geldgebrek een kwijnend bestaan gingen leiden en
zelfs geheel verdwenen. Door deze gang van zaken verloren de beide
scheepsbouwbedrijven een belangrijke mogelijkheid om voor eigen rekening te
experimenteren en te innoveren.
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Met het ontstaan van de grote stoomvaartrederijen die meerdere kostbare
stoomschepen exploiteerden, zoals de KNSM, kwam in de relatie tussen reder en
scheepsbouwer een nieuw element. Persoonlijke relaties, die bij de grote zeilrederijen
omstreeks 1850 een belangrijke rol speelden, kwamen minder vaak voor, omdat
de oprichters het niet langer verantwoord achtten dat slechts één persoon de leiding
had. Zo bestond de leiding bij de KNSM in eerste instantie uit onder andere kooplieden
en financiers die niet uit de scheepvaartwereld afkomstig waren. Zij maakten geen
gebruik van eventuele bestaande relaties met scheepsbouwers en gingen overal
ter wereld op zoek naar goede en goedkope schepen, waarmee een derde type
relatie tussen reder en scheepsbouwer is gekenmerkt.
De KNSM bestelde haar eerste benodigde schepen in Engeland. Dat zij met grote
zorgvuldigheid te werk ging blijkt uit de keuze van de werf van Denny, die ook de
schepen leverde voor de Engelse reder Moss, pionier op het gebied van
stoomvaartdiensten op de Middellandse zee. Door het ontbreken van het voornemen
toekomstige stoomschepen in Nederland te bestellen, bleef voor de Nederlandse
scheepsbouwnijverheid een belangrijke voorwaarde voor technische vernieuwing
achterwege.
Buitenlanders hebben zowel bij de vervaardiging van stoomwerktuigen als bij de
bouw van ijzeren schepen een rol gespeeld. Roentgen had in het etablissement
van de NSBM Engelse technici in dienst en schreef zijn instructies in het Engels. De
tekenaar die de wijzigingen van de lage-druk-cilinder van de Atlas ten behoeve van
71.
de: Hercules tekende heette vermoedelijk H. Kingston. Paul van Vlissingen verwierf
eveneens technologie door het in dienst nemen van Engelsen. William Jackson was
er bedrijfsingenieur en hij bracht dertig werklieden uit Engeland mee.
Technici uit Engeland vestigden ook eigen bedrijven in Nederland. Job Dixon had
72.
vanaf 1839 de leiding over de machinefabriek Dixon & Co. te Amsterdam. Dit
bedrijf ging in 1848 over in ‘De Atlas’, die ook ijzeren stoomschepen zou gaan bou-
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wen. In Rotterdam richtte Duncan Christie in 1856 een eigen scheepsbouwbedrijf
73.
op. Christie was een Schotse werktuigkundige, die chef was geweest bij de NSBM.
De overdracht van kennis naar het particuliere bedrijfsleven verliep tot omstreeks
1870 vermoedelijk in hoofdzaak via het in dienst nemen van buitenlandse technici.
Voor zover bekend kwam het pas na 1870 voor dat jongemannen van Nederlandse
scheepsbouwfamilies naar Engeland of Schotland gingen voor een praktijkopleiding
in de scheepsmachinebouw en ijzeren scheepsbouw.
Naast de buitenlanders die in dienst waren van particuliere bedrijven hebben
officieren en ingenieurs van de Marine via bezoeken aan Groot-Brittannië de nodige
kennis overgebracht. Ingenieurs brachten vooral de theoretische kennis van het
ontwerp en de constructie van ijzeren stoomschepen over, terwijl officieren van de
stoomvaartdienst kennis uit het buitenland overbrachten over het ontwerp en de
constructie van stoomwerktuigen.

Na 1870: een nieuw tijdperk
Juist in de tijd van de concurrentie van de stoomvaart met de moderne zeilschepen
had de Nederlandse nijverheid behoefte aan leidinggevende personen met een
vooruitziende blik. Van de industriële ondernemingen die in staat waren ijzeren
stoomschepen te bouwen, waren er in 1850 nog twee over: het Etablissement
Fijenoord en de Koninklijke Fabriek van Stoom en andere Werktuigen. In 1849
moest de NSBM een gevoelige slag incasseren. Het bedrijf moest het voortaan zonder
Roentgen als directeur stellen door zijn opname in een psychiatrische inrichting.
Zodoende kwam er een vroegtijdig einde aan zijn werkzaamheden en met name
aan de ontwikkeling van de compoundmachine in Nederland, die hij in groten getale
voor zowel binnen- als buitenlandse rekening had gebouwd. Zowel het Rijk als de
NSBM hadden veel geld verloren, doordat veel van de ideeën van Roentgen
onuitvoerbaar bleken.
In 1853 trad Paul van Vlissingen om gezondheidsredenen af als besturend vennoot
van de Koninklijke Fabriek. De leiding van de fabriek liet hij over aan zijn zoon Paul
Cornelis. Deze bleek echter als leider van het bedrijf niet geschikt te zijn. Paul heeft
zich er in latere jaren zelfs zo ongerust over gemaakt, dat hij voor de reparatie van
74.
zijn schepen een eigen werf oprichtte om niet van zijn zoon afhankelijk te zijn.
In deze overgangsperiode was het de vraag, in hoeverre het klipperschip kon
blijven concurreren met het stoomschip. De exploitatie van het klipperschip was
goedkoop en tegen de concurrentie met het stoomschip opgewassen, zolang de
vaart met stoomschepen op de lange afstanden duur was. Lange tijd wogen de
hogere kosten van de regelmatige en snelle stoomvaart niet op tegen de lagere
kosten van het vervoer per zeilschip. Omstreeks 1850 echter stelde W.J.M. Rankine,
na theoretisch en experimenteel onderzoek, dat het brandstofverbruik van
stoomschepen verder verminderd kon worden door gebruik te maken van expansie
75.
en stoom van hogere druk.
Maar voordat hoge-druk-stoom op zeeschepen kon worden toegepast, moest er
een technisch probleem worden opgelost. Tot omstreeks 1850 werd de afgewerkte
stoom in een stoommachine namelijk gecondenseerd door middel van het injecteren
van een straal koud water. Daarvoor werd water van buitenboord gehaald. Zolang
dit zoet water was, gaf dit geen probleem en compoundmachines werden in de
binnenvaart dan ook gebruikt.
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Maar in de zeevaart was men voor het condenseren van de stoom aangewezen
op zeewater. Door het injecteren van de stoom met het zeewater kwam er zout in
het condensaat dat tot aanslag van de ketels leidde. Bij lage druk gaf de aanslag
geen aanleiding tot problemen. Door regelmatig spuien van de ketel was de aanslag
te verwijderen. Bij hogere stoomdruk en temperatuur was de aanslag echter niet te
verwijderen. De zoutaanslag verminderde de warmteoverdracht en kon explosies
van de ketel veroorzaken. De oplossing lag bij de toepassing van
oppervlakcondensors, waarbij de stoom gescheiden bleef van het koelwater, zodat
het zeewater niet in direct contact met de afgewerkte stoom stond.
Het probleem met deze oppervlakcondensor was evenwel om de pijpverbindingen
voldoende af te dichten. Rond 1855 slaagde John Elder te Glasgow erin een
oppervlakcondensor te ontwikkelen, die bruikbaar was voor de toepassing op de
compoundmachine voor zeeschepen. De compoundmachine met
oppervlakcondensor deed omstreeks 1870 in de zeevaart definitief zijn intrede,
waardoor sneller en goedkoper vervoer van post, passagiers en vracht mogelijk
werd. Zo ontstond de ijzeren stoompakketboot voor de lange afstand, ook wel
mailboot genoemd, als de symbiose van de twee innovaties die hiervoor aan bod
kwamen.
Er zijn in de vorige eeuw wel meer scheepstypen geproduceerd, maar de
stoompakketbootis als casestudie gekozen, omdat juist dit scheepstype is te
beschouwen als het eindprodukt van drie innovaties die de overgang van de
traditionele scheepsbouw naar de moderne scheepsbouw kenmerkten. IJzer bood
de mogelijkheid schepen met meer laadruimte en een lengte van meer dan 70 meter
te bouwen.
De verdere ontwikkeling van de compoundmachine bood de mogelijkheid meer
vermogen te installeren en met minder brandstofverbruik meer lading te vervoeren.
En de derde, nog niet eerder genoemde

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

88
innovatie is de ontwikkeling van het experimentele onderzoek met scheepsmodellen,
dat later aan de orde zal komen. Met dit onderzoek was het mogelijk de gunstigste
vorm van scheepsrompen te bepalen. Al deze ontwikkelingen leidden tot
brandstofbesparing en dus goedkopere exploitatie van de stoomvaart, waardoor de
zeilvaart als concurrent op de lange afstanden werd uitgeschakeld.
Voorlopig maakte men gebruik van compoundmachines, waarin de stoom over
twee cilinders expandeerde. Verdere verbeteringen kwamen pas in de jaren tachtig
toen nog hogere drukken mogelijk werden en de stoom over meerdere cilinders kon
expanderen: in triple-expansiemachines over drie cilinders en in
quadrupel-expansiemachines zelfs over vier cilinders. Daartegen kon de zeilvaart
niet langer concurreren.
Een extra nadeel voor de zeilvaart was de verkorting van de stoomvaartroute
naar Oost-Indië. De verbinding met Oost-Indië werd tot in 1869 onderhouden met
zeil- en stoomschepen die rondom Kaap de Goede Hoop voeren. Er was wel een
snellere route: per (stoom)schip vanaf Engeland naar Egypte, dan met de trein en
76.
de bus door de woestijn bij Suez en vanuit de Rode Zee per schip naar Malakka.
Maar deze route was geheel in Britse handen en enkel geschikt voor passagiers.
In 1869 werd het Suez-kanaal geopend, waardoor de route via Suez helemaal per
schip kon worden afgelegd. Deze scheepsroute was 3300 mijl korter dan die om
Kaap de Goede Hoop, maar alleen stoomschepen konden van de kortere afstand
profiteren, aangezien de doorvaart door het kanaal voor zeilschepen te bezwaarlijk
was. Het stoomschip in de vorm van de stoompakketboot brak door. Toch zou de
Nederlandse scheepsbouw aanvankelijk niet profiteren van de doorbraak van de
stoomvaart en de bouw van talrijke stoompakketboten. De reden hiervoor zal nader
onderzocht worden.
Tegen 1870 diende zich op maritiem gebied een andere ontwikkeling aan die een
tweede uitdaging voor de scheepsbouwnijverheid inhield. Deze uitdaging betrof de
ontwikkelingen op wapentechnisch gebied, die tot de aanschaf van pantserschepen
leidde. Hierdoor brak er voor de Marine een geheel nieuw tijdperk aan. Met de komst
van de pantserschepen waren de bezwaren van de Marine tegen, de toepassing
van ijzer op slag verdwenen. Dit betekende een grote omschakeling voor de
Rijkswerven en de aldaar werkende ingenieurs. Zij waren geheel op het ontwerp
en de bouw van houten schepen ingesteld. In opmerkelijk korte tijd heeft de overgang
van de houten scheepbouw naar de ijzeren scheepbouw op de Rijkswerven
plaatsgevonden. Nadat de eerste pantserschepen voor de Nederlandse Marine in
Engeland waren gebouwd, wist de Rijkswerf te Amsterdam in een korte overgangstijd
de benodigde pantserschepen te vervaardigen en kwamen ook particuliere
Nederlandse werven voor de levering in aanmerking. Dit roept de vraag op hoe het
mogelijk was dat Nederlandse scheepswerven wel kans zagen opdrachten te krijgen
voor de bouw van pantserschepen, maar lange tijd niet voor de bouw van
stoompakketboten. Alvorens deze vraag te behandelen beginnen wij in de volgende
paragraaf met de vraag, hoe de voorkeur van de Marine voor hout in plaats van
ijzer zo plotseling is verdwenen. Tenslotte behandelen wij de vraag of de bouw van
de stoompakketboten heeft bijgedragen aan de opleving van de
scheepsbouwnijverheid in Nederland en of de Marine op deze bouw invloed heeft
gehad.

De eerste Nederlandse pantserschepen
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Twee ontwikkelingen op wapentechnisch gebied vormden de inleiding op een nieuw
tijdperk voor oorlogsschepen. De eerste ontwikkeling betrof het gebruik van ijzer
als pantsermateriaal. Al aan het eind van de achttiende eeuw gebruikte de Franse
marine zeilschepen die aan één zijde door een bekleding van dikke lagen hout en
ijzeren staven beschermd waren tegen kanonskogels om de vesting Gibraltar te
bombarderen. De aldus beschermde schepen werden drijvende batterijen genoemd.
De schepen konden door hun diepgang echter niet dicht genoeg bij de kust komen,
77.
zodat het experiment mislukte.
De tweede ontwikkeling betrof granaatkanonnen. Granaten zijn holle met springstof
gevulde projectielen, die aanvankelijk met mortieren werden geworpen, waardoor
de trefkans gering was. In 1824 ontwikkelde de Franse generaal Henri Paixhans
echter een kanon, waarmee granaten niet werden geworpen, maar horizontaal
konden worden afgevuurd. Hiermee kon men de granaten nauwkeuriger richten,
zodat het granaatkanon een machtig wapen werd, dat ook op schepen werd
toegepast. De kracht van het granaatkanon bleek bij de oorlog tussen Rusland en
Turkije om de toegang tot de Middellandse Zee, die in 1853 uitbrak. Een met
granaatkanonnen bewapend Russisch eskader boorde in de Zwarte Zee een Turks
eskader van houten zeillinieschepen in de grond. Engeland en Frankrijk, die de
Russische expansiezucht naar de Middellandse Zee als een bedreiging
beschouwden, steunden Turkije en verklaarden Rusland de oorlog. Dit leidde tot
de Krim-oorlog, die duurde van 1854 tot 1856. De Fransen grepen terug op het
vroegere concept van drijvende batterijen om vestingen vanuit zee te kunnen
veroveren. Zij ontwierpen drijvende batterijen met weinig diepgang. De schepen
werden door stoom aangedreven en van een bescherming tegen granaattreffers
voorzien. In plaats
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Zeegevecht tussen de Merrimac en Monitor op Hampton Roads aan de Oostkust van Noord
Amerika op 9 maart 1862. In het midden bevindt zich de Merrimac. Dit was een fregat dat
was buitgemaakt op de Noordelijken en door de Geconfedereerden was veranderd in een
gepantserde drijvende batterij. Nadat het schip op 8 maart 1862 schrik en verderf
veroorzaakte door enkele fregatten van de Noordelijken aan te vallen en te vernietigen vond
op 9 maart een treffen plaats met de Monitor, die rechts op de voorgrond is te zien.
De Monitor was een nieuw type schip dat in 125 dagen was gebouwd. Het was veel kleiner
dan de Merrimac, lag laag op het water en was voorzien van een draaibare gepantserde
kanontoren. Ondanks het verschil in afmetingen nam de commandant van de Monitor de
strijd met de Merrimac op. Het treffen eindigde onbeslist en was een bewijs van de
doelmatigheid van het concept van de monitor, hetgeen sterk de publieke aandacht trok.

van ijzeren staven gebruikten de Fransen nu een bescherming van ijzeren platen
op een zware houten wand.
De Britse marine wilde ook drijvende batterijen inzetten, maar had moeite met de
navolging van het Franse project. Er bestond nog steeds een afkeer van de
toepassing van ijzer. Men wilde eerst proefnemingen doen met ijzeren pantserplaten
alvorens te beslissen. De drie Franse drijvende batterijen kwamen op tijd gereed
om deel te nemen aan de aanval op de vesting Kinburn, een versterking aan de
toegang tot de Russische rivier de Dnjepr. Na een bombardement van ruim vijf uur
gaven de Russen zich over. De gepantserde drijvende batterijen waren door talloze
Russische granaten getroffen, maar hadden slechts lichte schade opgelopen. Deze
slag symboliseerde het aanbreken van een nieuw tijdperk in de maritieme
technologie.
De Nederlandse Marine besloot naar aanleiding van het Franse succes een aantal
bestaande linieschepen en fregatten tot drijvende batterijen te verbouwen. In
Nederland zou dit scheepstype kunnen dienen om de ingangen van de zeehavens
en riviermondingen te verdedigen. Er werd omstreeks 1855 een begin gemaakt met
het verbouwen van een aantal houten zeilschepen. De schepen zouden aan de
voor- en achterzijde van ijzeren pantserplaten met een dikte van 11 centimeter
worden voorzien. Maar in deze verbouwing kwam vertraging, onder meer doordat
er bij de Nederlandse Marine nog twijfels bestonden over de deugdelijkheid van
ijzer als pantsermateriaal.
Het idee schepen te bouwen die zowel met granaatkanonnen waren bewapend als
van een beschermende bekleding waren voorzien, bleef niet beperkt tot schepen
van geringe diepgang voor operaties dicht bij de kust. In 1857 werd de Franse
marineingenieur S. Dupuy de Lôme benoemd tot directeur materieel van de Franse
marine. Hij kreeg door deze benoeming de verantwoording voor de aanschafvan
de nieuwe schepen. Dupuy de Lôme was een groot voorstander van ijzeren schepen,
maar de Franse industrie was niet in staat ijzeren schepen te bouwen. Op de werven
van de Franse marine te Toulon en Cherbourg liet Dupuy de Lôme een drietal grote
houten oorlogsstoomschepen op stapel zetten, die voorzien werden van een
beschermende bekleding van ijzeren platen met een dikte van 11 centimeter.
Hiermee kwam een nieuw scheepstype tot stand, het pantserschip, dat op volle zee
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alle bestaande oorlogsschepen kon bedreigen. De Britse marine kwam spoedig met
een antwoord. In 1859 werd begonnen met de bouw van een Brits pantserschip,
de Warrior. Aangezien de Britse industrie wel in staat was ijzeren schepen te
construeren werd dit schip geheel van ijzer gebouwd.
Ook in Amerika vonden ontwikkelingen plaats op het gebied van pantserschepen.
Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) blokkeerden de Noordelijken
de rivier- en haventoegangen van de Zuidelijke Staten. Om zo dicht mogelijk bij de
kust te kunnen opereren, ontwikkelden ook zij een gepantserd schip. Om de trefkans
zo gering mogelijk te maken ontwierpen zij een schip dat zo laag mogelijk op het
water lag. Dit schip, de Monitor, werd voorzien van een draaibare gepantserde toren
waarin de kanonnen waren opgesteld. Ook de geconfedereerde Zuidelijke Staten
bouwden een pantserschip, Virginia genaamd. In maart 1862 vond een gevecht
plaats tussen deze twee pantserschepen. De strijd eindigde onbeslist, maar de
publieke aandacht

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

90

Schilderij getiteld ‘Birkenhead Ironworks in about 1865’ door A. Mcclure voorstellende de
werf van Laird waar in dezelfde tijd het ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden werd
gebouwd. Het schilderij is een weergave van de inrichting van een scheepswerf waar ijzeren
stoomschepen op langshellingen en in gegraven dokken werden gebouwd. Ook in Nederland
werden stoomschepen op langshellingen gebouwd. Gegraven dokken ontbraken op de
Nederlandse werven met uitzondering van Vlissingen. De Rijkswerven te Nieuwe Diep en
Hellevoetsluis die wel over gegraven dokken beschikten, waren werven voor de uitrusting
en het onderhoud van marineschepen.

was gevestigd op de grote veranderingen op maritiem gebied die zich aan het
voltrekken waren.
In verband met de ontwikkelingen op het gebied van pantserschepen liet de
minister van Marine een aantal ingenieurs en officieren Engeland bezoeken om zich
op de hoogte te stellen van de pantsertechniek. Vervolgens stelde hij de Tweede
Kamer voor de nieuwbouw van houten schepen te staken en de drijvende batterijen
niet alleen aan de voor- en achterzijde, maar helemaal van pantser te voorzien.
Ook stelde hij voor een bestaand zeilfregat te verbouwen tot een gepantserde
78.
stoombatterij. Al deze werkzaamheden zouden op de Rijkswerf te Vlissingen
moeten worden uitgevoerd.
De pantserplaten moesten van gewalst smeedijzer zijn. Nederlandse ingenieurs
stelden zich op de hoogte van de wijze waarop bij de buitenlandse particuliere
industrie pantserplaten werden gefabriceerd en bewerkt. Daaruit werd duidelijk dat
79.
Nederlandse bedrijven dit materiaal niet konden produceren.
De pantserplaten werden daarom in Engeland besteld. Voor de verdere bewerking
van die pantserplaten was het nodig de smederij van de Rijkswerf te Vlissingen uit
te breiden met een pantserinrichting. Daarvoor werden een aantal
bewerkingsmachines en transportwerktuigen in Engeland besteld, onder meer
hydraulische persen, schaafbanken, boormachines en gloeiovens. Zo was het
mogelijk het zeilfregat De Ruyter te verbouwen tot een gepantserde stoombatterij.
Die pantserinrichting was geen lang leven beschoren, want in 1866, drie jaar na de
opening, werd besloten de Rijkswerf te sluiten. De werktuigen voor het bewerken
van pantserplaten werden naar de Rijkswerf te Amsterdam overgebracht, waar de
eerste pantserschepen in Nederland werden gebouwd.
Kort na 1860 waren Britse particuliere scheepswerven, met name Napier te
Glasgow en Laird bij Liverpool, begonnen met het ontwerpen en bouwen van kleine
pantserschepen voor buitenlandse rekening. De minister van Marine ging zelf een
aantal gebouwde pantserschepen bekijken, waarna onderhandelingen met Laird
zijn begonnen over de levering van een nieuw pantserschip. In 1864 werd een
commissie geïnstalleerd die advies moest uitbrengen over de herziening van de
kustverdediging. In oktober 1864 kwam de commissie al met haar rapport gereed.
De commissie vond dat er in totaal 27 pantserschepen nodig waren voor optreden

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

buitengaats en voor de verdediging van de kustwateren, haveningangen en
binnenwateren.
De commissie adviseerde de pantserschepen voor optreden buitengaats en die
voor de bewaking van de haveningangen, te bewapenen met een ram. De ram
bestond uit een onder water naar voren stekende versterkte steven die bedoeld
was om een vijandelijk schip door middel van rammen onder de waterlijn fatale
schade toe te brengen. Het van een ramsteven voorziene schip diende goed
wendbaar te zijn en werd daarom van twee scheepsschroeven voorzien. Het idee
was afkomstig van de Franse marine-ingenieur Dupuy de Lôme en was uitgevoerd
op de Taureau die in 1863 door de Franse marine op stapel was gezet.
De commissie zag zoveel in de ram als wapen dat het geschut ondergeschikt
moest zijn aan de aanvalskracht van de ramwerking. Men noemde het scheepstype
voor het verdedigen van de haventoegangen rammonitor. Voor de binnenlandse
verdediging van rivierovergangen moesten monitors worden gebouwd naar
Amerikaans voorbeeld en met geringe diepgang. En tenslotte moesten er ook
schepen voor operaties op volle zee komen. Dit type schip noemde de commissie
ramstoombatterijen, later ramtorenschepen genoemd. Het waren pantserschepen
met geschuttorens en een ramsteven. Het laatste type kwam overeen met het
pantserschip waarover de minister met Laird aan het onderhandelen was.
In februari 1865 werd met Laird een contract gesloten voor de levering van het
eerste pantserschip voor de Nederlandse Marine, het ramtorenschip Prins Hendrik
der Nederlanden. Het was een ijzeren gepantserd schroefstoomschip met een
bewapening van 4 kanonnen die in twee draaibare gepantserde
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torens waren opgesteld. Verder was het schip voorzien van een ramsteven en van
twee schroeven.
De marine-ingenieur Bruno Joannes Tideman had al in 1862 de aandacht gevestigd
op de noodzaak gepantserde fregatten aan te schaffen voor taken op de oceaan.
Pantserschepen waren volgens hem nodig voor het beschermen van de koopvaardij
op de verbindingen met West- en Oost-Indië. De pantserschepen moesten volgens
Tideman in Nederland gebouwd worden, evenals de benodigde bewapening en
infrastructurele voorzieningen zoals dokken, kranen en spoorwegmateriaal. Kortom,
Nederland zou zijn kans moeten grijpen om een zware industrie in het leven te
roepen, die de concurrentie met het buitenland aan zou kunnen.
Tideman moet grote invloed op de meningsvorming van de minister hebben
uitgeoefend. Het concept van het ramtorenschip Prins Hendrik der Nederlanden,
dat al was gemaakt, voordat de commissie tot herziening van de kustverdediging
in functie trad, week wat opzet betreft niet veel af van de ideeën van Tideman.
Tideman had groot vertrouwen in de capaciteit van de scheepsbouw in Nederland,
die niet alleen de pantserschepen voor de Marine, maar ook moderne
koopvaardijschepen zou moeten leveren. In 1865 diende hij een concessieaanvraag
in voor het inrichten van een modern scheepsbouwbedrijf op de terreinen van de
voormalige Rijkswerf te Vlissingen. De ligging was gunstig door het diepe vaarwater.
Hij wilde er een grote industrie vestigen voor de bouw van stoomschepen voor
Marine en koopvaardij, spoorwegmaterieel en al het overige zware materieel dat
Nederland in de komende decennia nodig zou hebben. De minister van Marine
steunde de aanvraag, maar Paul van Vlissingen protesteerde en de minister van
Binnenlandse Zaken was dan ook tegen goedkeuring. Hij zag een bevoordeling ten
opzichte van al bestaande industrieën. Dit argument verhinderde de vestiging van
een door de staat gesubsidiëerd modern scheepsbouwbedrijf.
Tideman ging naar Engeland om toezicht te houden bij de bouw van de Prins
Hendrik der Nederlanden bij Laird. Hij vertrok in april 1865 en verbleef er tot februari
1867. Hij besteedde zijn tijd ook aan het bestuderen van de stand van de techniek
in Engeland en Schotland op het gebied van de scheeps- en machinebouw. Hij
schreef daarover verhandelingen en boeken. Ook zijn broer Bruno Willem Tideman,
die al eerder bij de fabricage van pantserplaten toezicht had gehouden, schreef een
boek over de constructie van ijzeren schepen. Op deze wijze is kennis overgedragen
betreffende het ontwerp en de constructie van schepen, die niet alleen voor de
marinescheepsbouw van belang was, maar ook voor de koopvaardij.
In april 1867 gaf de Tweede Kamer goedkeuring voor de uitvoering van de
vlootvernieuwing met pantserschepen zoals door de commissie tot herziening van
de kustverdediging was aanbevolen. De Marine plaatste bestellingen bij particuliere
werven in Engeland en Frankrijk. Het was de bedoeling dat die eerste schepen op
de Rijkswerf in Amsterdam zouden worden nagebouwd en de minister stuurde dan
ook ingenieurs naar Engeland en Frankrijk om toezicht te houden op de bouw en
tegelijkertijd het vak af te kijken. De eerste schepen die in Nederland werden
gebouwd waren de rammonitors Cerberus en Bloedhond. Daarvoor werden de
tekeningen van de door Laird geleverde Heiligerlee en Krokodil gebruikt. De NSBM
80.
leverde de complete machine-installaties voor deze twee schepen. Het derde
schip dat de Rijkswerf te Amsterdam bouwde was het ramtorenschip Guinea,
gemaakt naar het gewijzigd ontwerp van de Buffel die bij Napier in aanbouw was.
Dit schip kreeg een machine van de Koninklijke Fabriek van Stoom en andere
Werktuigen. De Cerberus was in januari 1869 gereed en was daarmee het eerste
in Nederland gebouwde ijzeren pantserschip.
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Het ontwerpen van romp en machine
Voor het ontwerpen van houten zeilschepen, raderboten en schroeffregatten
81.
beschikte de Nederlandse Marine over tal van ervaringsgegevens. Voor de bepaling
van de benodigde waterverplaatsing, afmetingen en vorm van het schip waren deze
gegevens essentieel. Voor ijzeren stoomschepen, zoals pantserschepen, ontbraken
deze gegevens. Voor het verkrijgen van ontwerpgegevens was het niet alleen van
belang de tekeningen van de Prins Hendrik der Nederlanden te bezitten, maar ook
de gegevens die bij het ontwerp waren gehanteerd, zoals de gewichten en
gewichtsverdelingen. Maar juist deze informatie, die essentieel was voor de
beoordeling van de stabiliteit, konden de toezichthoudende ingenieurs niet krijgen.
Die moesten zij dus zelf bepalen. Ook bij de bouw van de overige in Engeland en
Frankrijk gebouwde pantserschepen probeerden de toezichthoudende ingenieurs
deze ontwerpgegevens te verzamelen en de eigenschappen van schepen zoveel
mogelijk te analyseren. Deze gegevens hadden betrekking op de stabiliteit,
tewaterlatingen en proeftochten.
De uit Engeland overgebrachte kennis betrof niet alleen de technische praktijk,
maar ook de theoretische kennis van het ontwerpen van schepen. Door de
combinatie van vakmanschap en kennis was het mogelijk dat de Rijkswerf te
Amsterdam in 1870 in staat was een opdracht uit te voeren voor het ontwerp en de
bouw van het ramtorenschip Koning der Nederlanden. Het schip was bestemd voor
de defen-
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Sleepwagen waarmee dr B.J. Tideman van 1876 tot 1883 metingen aan modellen deed op
de Rijkswerf te Amsterdam.
Het doel van de metingen was de bepaling van de weerstand van het model ten gevolge
van de voortbeweging door het water. De kracht waarmee het model werd voortbewogen,
werd ingesteld door een gewicht aan de balans te hangen.
De balans is links op de tekening te zien. Hooguit vier arbeiders brachten de wagen in
beweging door het draaien aan de handkrukwielen. Dit in beweging brengen vereiste oefening
want zij moesten de snelheid zodanig regelen dat de balans in evenwicht was. Dit was het
geval wanneer de verticale beweging van de horizontale arm zodanig was gestabiliseerd
dat deze de beide aanslagen niet raakte. Nadat de wagen op de bij de ingestelde weerstand
behorende snelheid was gebracht, werd deze door middel van een uurwerk elke seconde
aangetekend op een roterende papierrol.

sie in Oost-Indië. Het kreeg een totale lengte van 85 meter en had een
waterverplaatsing van 5285 ton en was het grootste tot dusverre in Nederland
ontworpen en gebouwde schip. Om gewicht te besparen is bij de bouw van het
schip op vrij grote schaal gebruik gemaakt van staal als constructiemateriaal in
plaats van ijzer.
In verband met de afmetingen van de schutsluizen in het Noordhollands Kanaal
gaven de ontwerpers van de Koning der Nederlanden het achterschip een gedrongen
82.
vorm, waardoor het water slecht naar de schroef kon toestromen. De tegenvallende
snelheid van het schip bij de proeftochten in 1877 was hiervan vermoedelijk het
gevolg.
Achteraf bezien bleek deze concessie helemaal niet nodig te zijn geweest, want
het schip kwam later gereed dan werd verwacht en kon als een van de eerste
zeeschepen van het nieuwe Noordzeekanaal gebruik maken. Uit deze gang van
zaken valt af te leiden hoe moeilijk het was een betrouwbare prognose te maken
van de eigenschappen van moderne schepen, zonder wetenschappelijke
hulpmiddelen. Het geschut en de pantsering werden boven de waterlijn en op het
dek aangebracht en deze ongunstige gewichtsverdeling had een slechte invloed
op de stabiliteit en het gedrag in zeegang. De eerste pantserschepen bleken dan
ook sterk te slingeren, hetgeen de werking van het geschut nadelig beïnvloedde.
Dit was niet alleen met de Nederlandse pantserschepen het geval, ook de Engelsen
hadden problemen. Die problemen waren in Engeland aanleiding meer
wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de scheepsbouw te verrichten. Een
andere aanleiding om onderzoek te doen was het feit dat de schepen steeds meer
machinevermogen kregen om sneller te kunnen varen. Om een grotere snelheid te
bereiken, was echter niet alleen het machinevermogen van belang, maar ook de
83.
vorm van de romp.
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Met het succes van de klipperschepen was het belang van een slanke rompvorm
voor de snelheid aangetoond. De lange slanke lijnen van de onderwatervorm van
het voorschip weken af van de traditionele vorm van zeilschepen, die juist volle
84.
lijnen in het voorschip hadden. De afwijkende vorm van de klipperschepen heeft
aanleiding gegeven tot controversen tussen de scheepsbouwers onderling en heeft
de Britse onderzoeker William Froude geïnspireerd tot het doen van vergelijkend
onderzoek aan een aantal series modellen van verschillende schaal. Elke serie
bestond uit twee modellen, het ene met de onderwatervorm van het klipperschip
85.
en het andere met de vorm van het traditionele zeilschip. De proeven vonden
plaats in Zuid-Engeland, juist in de tijd dat de Prins Hendrik der Nederlanden in
aanbouw was bij Laird en vermoedelijk was Tideman, die toezicht hield bij Laird, op
de hoogte van deze proeven.
Enkele jaren later kreeg Froude van de Britse marine gelegenheid zijn
proefnemingen voort te zetten in een laboratorium bij zijn huis, waarin hij
sleepproeven deed met kleine schaalmodellen van bestaande of ontworpen schepen.
In 1873 resulteerde zijn werk in een publikatie, waarin het overtuigend bewijs werd
geleverd dat modelproeven tot een betrouwbare prognose van de waterweerstand
van een schip kunnen leiden. Froude gaf de afleiding van de wetten waarmee de
resultaten van modelproeven op verantwoorde wijze waren te interpreteren.
In het jaar dat Froude zijn modelwetten publiceerde, kreeg de Rijkswerf te
Amsterdam opdracht een ontwerp te maken voor een serie schroefstoomschepen
voor de dienst in Oost-Indië. De schepen van de Atjeh-klasse, zoals die serie werd
genoemd, moesten de voor die tijd ongekende snelheid van 14 knopen (14 zeemijlen
per uur) kunnen behalen. Tideman werd met het ontwerp belast. Hij zag het belang
in van modelonderzoek ten behoeve van het ontwerp en hij heeft met behulp van
een eigen interpretatie van de door Froude gepubliceerde me-
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thode onderzoek verricht. Voor de Atjeh koos hij de slanke klipper-scheepsvorm en
hij ging uit van de scheepsvorm van het Engelse pantserschip Warrior, die hij tot
70% verkleinde. Met deze vorm ging hij modelproeven doen ter bepaling van de in
het water ondervonden weerstand. Als lid van de Koninklijke Academie van
86.
Wetenschappen publiceerde hij de uitkomsten.
Tideman wist de minister van Marine te overtuigen van het nut van een
experimentele inrichting. Met deze inrichting zouden niet alleen voor de Marine
modelproeven kunnen worden uitgevoerd, maar ook voor de koopvaardij. Terwijl
de inrichting voor het experimenteel onderzoek met scheepsmodellen in Engeland
alleen beschikbaar was voor de Britse marine, is in 1876 op de Rijkswerf in
Amsterdam de eerste gelegenheid ter wereld tot stand gekomen waar zowel voor
de overheid als voor particulieren onderzoek naar de vorm van schepen kon worden
87.
uitgevoerd.
Dat het onderzoek te Amsterdam doeltreffend was bleek uit de resultaten van de
proeftochten van de door Tideman ontworpen kruiser Atjeh, die in 1878 plaats
vonden. Die resultaten waren uitstekend en kwamen overeen met de prognose die
gebaseerd was op de modelproeven. Het was het bewijs dat Nederland over een
betrouwbaar hulpmiddel beschikte dat de scheepsbouw in staat stelde de snelheid
van een te leveren stoomschip te garanderen. Niet alleen de Marine, maar ook
buitenlanders hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. William Pearce,
directeur van John Elder & Co wilde proeven laten uitvoeren aan een model van de
Livadia, een Russisch keizerlijk jacht met een uitzonderlijke vorm. Hij kon alleen
opdracht krijgen voor de bouw als hij de gevraagde snelheid kon garanderen en
daarom heeft hij modelproeven door Tideman laten verrichten. Op grond van de
88.
resultaten kon hij de snelheid garanderen en de opdracht accepteren. Voor de
machinenijverheid was de experimentele inrichting van minder belang. De fabrikant
was er niet voor verantwoordelijk of het schip met de geleverde machines de
verwachte snelheid behaalde. Hij had er slechts voor te zorgen dat hij een machine
vervaardigde die het gevraagde vermogen leverde.

De kwaliteit van de pantserschepen
De Marine gaf uit operationele overwegingen de voorkeur aan lage- of
middelbare-druk-machines, omdat hoge-druk-stoom bij een voltreffer van vijandelijk
geschut grote risico's opleverde voor het machinekamerpersoneel. Toen de eerste
zeilschepen van schroefhulpvoortstuwing werden voorzien, koos de Marine voor
de horizontale kokermachine van Penn, die weinig ruimte innam en geheel onder

Horizontale kokermachine van Penn waarvan de schroefschepen van de marine sedert 1853
werden voorzien.

de waterlijn was te plaatsen. De machine bestond uit twee horizontale dwarsgelegen
stoomcilinders. De zuigers waren ringvormig en maakten deel uit van een koker
aan de binnenkant van de ring. De zuigerstang was in de koker bevestigd en was
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tevens drijfstang en aan de kruk van de krukas verbonden. Door de combinatie van
drijf- en zuigerstang kon de machine korter zijn en was dwarsscheepse plaatsing
89.
onder de waterlijn mogelijk.
Het bezwaar van de kokermachine was dat bij het toepassen van hogere
stoomdruk dan 20 pound per square inch (afgekort psi; 14,2 psi = 1 at) de pakkingen
gingen lekken als gevolg van de grote diameter van de zuigers. Een andere
scheepsmachine, die van Maudslay, had dit bezwaar niet. Hiermee konden
middelbare stoomdrukken van 25 tot 30 psi worden toegepast. De Nederlandse
pantserschepen werden daarom van dit type machine voorzien.
Vanaf ongeveer 1860 kwamen er compoundmachines beschikbaar voor
zeeschepen. De Britse marine toonde interesse en experimenteerde met kleine
schepen. Maar tot de toepassing op kapitale schepen zijn zij niet overgegaan, omdat
een aantal zee-officieren het gevaarlijk achtte de strijd in te gaan met stoomdrukken
van 60 tot 70 psi (4 tot 5 at.). Het gebruik van de expansie van hoge-druk-stoom is
bij de Britse marine pas aanvaard bij de introductie van de triple-expansiemachine
90.
in de jaren tachtig.
Omdat de eerste schroefmachines door het Britse bedrijfsleven werden geleverd,
stond het beleid van de Nederlandse Marine vermoedelijk onder invloed van de
Britten. Ook de Nederlandse Marine voerde pas in de jaren tachtig van de vorige
91.
eeuw de compoundmachine in op grotere oorlogsschepen. Dat was niet overdreven
conservatief, maar een uit gebruikersoogpunt weloverwogen keuze. De machines
van de Prins Hendrik der Nederlanden en de overige in Engeland en Schotland voor
de Nederlandse Marine gebouwde pantserschepen kregen
92.
middelbare-druk-machines en oppervlakte-condensatie.
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Een indruk van de kwaliteit van de in Nederland gebouwde pantserschepen in
vergelijking met de door Engeland geleverde produkten kan worden verkregen door
de in Engeland bestelde schepen te vergelijken met de schepen die daarna in
Nederland werden (na)gebouwd. De snelheid van de in Amsterdam gebouwde
Guinea bedroeg op de proeftocht 9,5 knopen bij een vermogen van 2460 ipk
93.
(indicateur-paardekrachten). Met de nagenoeg gelijke door Napier gebouwde
Buffel werd tijdens de proeftocht een snelheid bereikt van 12,7 knopen bij een
indicateurvermogen van 2168 ipk. Het grote snelheidsverschil is niet uit het verschil
94.
in diepgang of in waterdiepte te verklaren. Ook de in Amsterdam gebouwde
monitors deden tijdens de proeftochten onder voor de uit Engeland afkomstige
schepen. Het is niet bekend wat de oorzaak van die verschillen was. Slechts van
de Bloedhond was bekend dat het schip ‘vuil’ was, dat wil zeggen dat de huid was
aangegroeid.
Omdat de eerste in Nederland gebouwde schepen vrijwel nagebouwd waren van
de in Engeland gebouwde schepen, kon het verschil in snelheid niet liggen aan een
verschil in afmetingen of vorm van de romp. Eerder wijst het verschil op een geringer
rendement van de Nederlandse machine-installaties in vergelijking met die van de
in Engeland gebouwde schepen. Waarschijnlijk waren de mechanische verliezen
relatief groot bij de door de NSBM en Koninklijke Fabriek geleverde machines, want
het vermogen in de stoomcilinder was op zich groot genoeg. Hierbij dienen we te
bedenken dat de schepen voor de kustverdediging waren bestemd en dat er geen
laag brandstof gebruik werd geëist.
Het bleef niet bij deze opdrachten aan de beide machinefabrikanten. Er volgde
een hele reeks van opdrachten voor de levering van machines ten behoeve van de
overige in Nederland te bouwen pantserschepen.
In 1874 moest de Koninklijke Fabriek de machine voor de eerder genoemde
kruiser Atjeh vervaardigen. De afmetingen van dit schip, 80 meter lang en een
waterverplaatsing van 3000 ton, weken niet veel af van een pakketboot. Het schip
was bestemd voor de dienst in Oost-Indië. Het ontwerp van de machine week af
van de machines van de pantserschepen vanwege de bijzondere eisen die de Marine
stelde. De toepassing van een compoundmachine was niet toegestaan, maar met
hoge-druk-stoom (64 psi overdruk) hoopte men toch een laag brandstofverbruik te
bereiken. Om minder kwetsbaar te zijn voor vijandelijk vuur moest de machine ook
op atmosferische druk kunnen werken en zich bovendien geheel onder de
waterspiegel bevinden. Deze eisen leidden tot complicaties. Bij de proeftochten van
de Atjeh bleek dat het schip weliswaar voldoende snelheid kon bereiken, maar wel
95.
ten koste van een abnormaal hoog kolenverbruik (1,5 kg per ipk per uur). De
mechanische verliezen van de machine voldeden aan de verwachting, maar blijkbaar
was de machinefabrikant er niet in geslaagd de thermische verliezen binnen de
96.
perken te houden.
Dit feit en de slechte proeftochtresultaten van de in Nederland gebouwde
pantserschepen wijzen erop dat de Nederlandse machinenijverheid geen machines
kon maken die gelijkwaardig waren aan buitenlandse produkten. Mogelijk was deze
achterstand het gevolg van de invloed van de Marine op de machinenijverheid.
In navolging van de Britse marine experimenteerde de Nederlandse Marine ook
met machines voor kleine schepen. Van 1876 tot 1879 bouwden de NSBM en de
e

Koninklijke Fabriek een aantal kruisers 4 klasse voor de dienst in Indië. Het waren
schepen met een lengte van 45 meter en een waterverplaatsing van 800 ton. De
97.
stoomwerktuigen werkten met hoge druk (65 psi overdruk). Enkele schepen van
deze klasse kregen compoundmachines, waaronder de Sint Eustatius. Aangezien
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de Inspecteur van de Stoomvaartdienst de compoundmachines van John Elder te
licht vond, bouwde de NSBM de machine volgens het systeem van Charles Sell,
98.
cheftekenaar van de fabriek van Maudslay. De Sint Eustatius is in 1878 te water
gelaten. Een jaar later volgde de Benkoelen, een soortgelijk schip, terwijl de
Koninklijke Fabriek in hetzelfde jaar de overeenkomstige Madura bouwde. Het
benodigde machinevermogen is met modelproeven op de Rijkswerf bepaald. Uit
een analyse van de proeftochtgegevens blijkt dat de resultaten uitstekend waren
en overeenkomstig de prognose. Het brandstofverbruik was echter te hoog in
vergelijking met de door John Elder geproduceerde compoundmachines. Ook hier
moet de oorzaak niet in de mechanische verliezen worden gezocht, maar in het
99.
ontwerp van de gehele installatie.

Nederlandse stoompakketboten
Door het toepassen van de compoundmachine kregen de stoomschepen voor de
koopvaardij een veel lager brandstofverbruik, waardoor ze hun concurrentiepositie
ten opzichte van zeilschepen sterk verbeterden. Toen bovendien in 1869 het
Suez-kanaal werd geopend, werd die positie nog sterker. Britse
stoomvaartmaatschappijen hadden in dat jaar al de beschikking over
stoompakketboten die de lange afstanden op efficiënte wijze konden overbruggen.
In Nederland was de KNSM de enige stoomvaartmaatschappij die verbindingen over
de oceaan kon uitvoeren en die bestelde haar schepen in het buitenland. Er waren
geen stoompakketboten en de Nederlandse scheepsbouwnijverheid was niet
voorbereid om op korte termijn aan de vraag naar de benodigde ijzeren
100.
stoompakketboten te voldoen.
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In Nederland kwamen er plannen voor een stoomvaartverbinding van Nederland
met Oost-Indië. De reder Jan Boissevain en een aantal cargadoors en bankiers
richtten met financiële hulp van Prins Hendrik der Nederlanden en John Elder in
1870 de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) op. De leden van de
oprichtingscommissie achtten de Nederlandse scheepsbouwnijverheid niet capabel
genoeg om de benodigde schepen te bouwen. De opdracht voor de bouw van de
eerste schepen werd daarom onderhands aan de werf van Elder gegeven, zonder
dat Nederlandse werven konden mededingen. Deze keuze lag voor de hand, omdat
Elder één van de financiers was van de SMN. In industriële kringen is tegen deze
gang van zaken geprotesteerd, te meer aangezien de regering de SMN subsidieerde
door een deel van de thuislading te garanderen voor een periode van 5 jaar.
De schepen die John Elder leverde waren de Willem III, Prins van Oranje en Prins
Hendrik. Twee dagen na vertrek voor de eerste reis in mei 1871 ging de Willem III
al door brand verloren. De Koning der Nederlanden (niet te verwarren met het
pantserschip van die naam) werd ter vervanging van de Willem III besteld. De door
Elder geleverde schroefbladen van dit schip waren van een nieuw type en zorgden
101.
voor problemen. Ze waren van gegoten ijzer en bleken niet sterk genoeg, waardoor
102.
zij afbraken. De bladen zijn daarna van gegoten staal vervaardigd. Uit deze gang
van zaken blijkt wel dat de bouw van pakketboten in Engeland en Schotland
omstreeks 1872 ook nog in een experimenteel stadium verkeerde en dat de
exploitatie van die schepen niet zonder risico was. Ook in Rotterdam werden in
1870 nieuwe stoomschepen in de vaart gebracht en wel door de zeilreder Willem
Ruys. Samen met zijn broer Daniël Theodoor richtte hij in 1875 de Stoombootrederij
Rotterdamsche Lloyd op. De Rotterdamsche Lloyd onderhield een dienst op Java
met schepen die door Mitchel & Co te New Castle en door Railton, Dixon & Co te
103.
Middlebrough waren gebouwd. Er was nog sprake van dat de NSBM een pakketboot
voor de Rotterdamsche Lloyd zou bouwen, maar dat is niet door gegaan.
Omstreeks 1875 achtte de minister van Marine de publikatie wenselijk van
gegevens voor het ontwerpen van en het varen met oorlogs- en koopvaardijschepen.
Zo ontstond het Memoriaal van de Marine dat een naslag werk was voor ingenieurs,
fabrikanten en andere technici, maar ook voor reders en gezagvoerders. Het gaf
niet alleen gegevens van schepen, maar ook gegevens over doorvaartbreedten van
sluizen en afmetingen van dokken om maar enkele categorieën te noemen.
Hoofdredacteur was de marine-ingenieur B.J. Tideman.
Ten behoeve van deze uitgave vroeg de Marine aan de directie van de Stoomvaart
Maatschappij Nederland de specificaties van de bij deze maatschappij varende
nieuwste stoompakketboten. Het ging om de pakketboten Prinses Amalia en Prins
Hendrik die door John Elder te Glasgow in 1873 waren gebouwd. Het ging niet
alleen om gewichten, maar vooral ook om vaargegevens. Het brandstofverbruik van
de Prinses Amalia bleek 27 ton per dag te bedragen, dit is minder dan 1 kg per pk
104.
per uur. Betrouwbare gegevens van de in Groot-Brittannië gebouwde schepen
waren van belang om dergelijke schepen ook in Nederland te kunnen ontwerpen
en bouwen. Op deze wijze was er sprake van technologie-overdracht, vergelijkbaar
met de gang van zaken bij de bouw van de eerste pantserschepen.
Ook voor de verbinding met Amerika kwamen nieuwe initiatieven. In Rotterdam
was men onder de indruk gekomen van de goede resultaten die buitenlandse
maatschappijen met emigrantenvervoer naar Amerika behaalden. Dat was aanleiding
om plannen voor de transatlantische stoomvaart te ontwikkelen. In 1871 kwam het
tot de oprichting van Plate, Reuchlin & Co, die begon met een lijndienst naar New
105.
York met twee schepen. Ook hier kwam een Nederlandse scheepswerf niet in
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aanmerking voor levering. De beide schepen, de Rotterdam en de Maas, werden
door Henderson, Coulborn & Co bij Glasgow geleverd. Het waren stoomschepen
met hulpzeilvermogen, die voorzien waren van compoundmachines en ruim 10
106.
knopen liepen bij een indicateurvermogen van 1500 pk.
Door het grote aanbod van lading en het grote aantal landverhuizers ontstond al
snel behoefte aan uitbreiding van het aantal schepen. De in 1873 uit Plate, Reuchlin
& Co voortgekomen Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (NASM),
beter bekend als de Holland-Amerika Lijn, liet twee grotere schepen bouwen door
Robert Napier & Sons te Glasgow. Het waren de W.A. Scholten en P. Caland met
de voor Nederlandse begrippen ongekende lengte van 103 meter tussen de loodlijnen
en een grootste breedte van ruim 11 meter. In het tussendek konden 510 emigranten
worden vervoerd, terwijl er hutten waren voor 48 eerste- en tweede-klas passagiers.
Ook deze schepen waren van compoundmachines voorzien die met een
indicateurvermogen van 1870 pk het schip een snelheid van ruim 11 knopen
107.
gaven. Van al deze schepen werden de verkregen ontwerp- en bouwspecificaties
en de vaargegevens gepubliceerd.

Opleving van de scheepsbouwnijverheid.
Al in 1872, dus voordat het Memoriaal van de Marine met de informatie over
pakketboten verscheen, bood directeur Wolfson van de NSBM de Stoomvaart
Maatschappij Nederland de levering van twee schepen aan, die gelijkwaardig en
even duur zouden
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zijn als de door John Elder geleverde stoomschepen. Wolfson heeft nimmer antwoord
108.
gekregen. In hetzelfde jaar diende Wolfson ook bij de firma Plate, Reuchlin & Co
een offerte in met prijs en levertijd voor twee of vier stoomschepen voor de vaart
109.
op Amerika. Ook deze firma is niet op de offerte ingegaan. Het is niet bekend op
grond van welke kennis en ervaring Wolfson de offerte uitbracht. Zodoende raakte
de scheepsbouwnijverheid in Nederland in de jaren zeventig steeds meer in een
vicieuze cirkel. Door gebrek aan opdrachten kon geen ervaring met de bouw van
grote oceaanboten voor de koopvaardij worden opgedaan en door dit gebrek aan
ervaring ontbrak het vertrouwen bij de reders en kwamen er geen opdrachten. De
enige wijze om deze impasse te doorbreken, was eigen initiatief van de
scheepsbouwers. Voor dit laatste koos de directie van de NSBM.
In 1879 legde Wolfson het plan voor aan de raad van bestuur van de NSBM een
stoomschip te bouwen en daarmee een stoomvaartverbinding naar Oost-Indië te
110.
onderhouden. De vergadering ging met dit plan in principe akkoord. In april 1881
vond de tewaterlating plaats en kreeg het schip de naam Nederland. De totale lengte
van het schip bedroeg 98 meter en de breedte ruim 11 meter.
Tegen de tijd dat de Nederland de voltooiing naderde dienden zich mogelijkheden
aan voor de opening van een nieuwe lijn naar Baltimore in Amerika. In augustus
1881 maakte de Nederland haar eerste reis en bleek in alle opzichten een succes.
Dit bleek ook uit het brandstofverbruik, dat gemiddeld 0,86 kg per pk per uur was
111.
en volkomen gelijkwaardig aan dat van de Britse pakketboten. Het schip bleek
zich zo goed op de Noordatlantische Oceaan te gedragen dat de NASM besloot het
schip voor de dienst op New York te kopen. Deze maatschappij gaf het schip de
naam Leerdam. Ook bestelde de NASM een soortgelijk schip bij de NSBM, dat de
naam Zaandam kreeg. Maar zowel met de verkoop van de Leerdam als met de
112.
bouw van de Zaandam leed de NSBM verlies. Zij waren duurder dan vergelijkbare
Engelse pakketboten. Het bewijs was echter geleverd dat de Nederlandse nijverheid
in staat was de moderne pakketboten te leveren in concurrentie met het buitenland.
Een handicap voor de aanschaf van grote schepen vormde de beperkte, ondiepe
toegang tot de havens van Amsterdam en Rotterdam. De stoomvaart moest voor
het Amsterdamse havengebied door het Noordhollands Kanaal of via het Pampus
113.
over de Zuiderzee. In 1865 begon de aanleg van het Noordzeekanaal, de
doorgraving van ‘Holland op zijn smalst’. In 1883 was de aanleg voltooid.
Toch verkeerde Amsterdam lange tijd in een gunstiger positie dan Rotterdam,
want daar vormde de toegang een nog grotere belemmering voor de doorvaart van
grote schepen. Het Kanaal van Voorne en Putten vormde de ‘bottleneck’. Het
stoomschip Rotterdam met een lengte van 79 meter, dat in Engeland was gebouwd
voor rekening van Plate, Reuchlin & Co, kon in 1873 ternauwernood door de sluizen
114.
van Hellevoetsluis de haven van Rotterdam bereiken. Met de aanleg van de
Nieuwe Waterweg kwam er weliswaar een nieuwe toegang tot het Rotterdamse
havengebied, maar in 1872 was de doorvaart slechts mogelijk voor schepen met
een maximum diepgang van 3 meter. Pas in 1882 konden schepen met een diepgang
van 5,90 meter, zoals de P. Caland en Leerdam van de Nieuwe Waterweg gebruik
115.
maken. Vanwege deze problemen besloot de directie van de NASM in 1882 voor
116.
de grotere schepen de haven van Amsterdam als ligplaats te kiezen.
Tot 1880 was de enige plaats waar de toegangsweg geen belemmering vormde
voor de bouw van grote pakketboten de voormalige Rijkswerf te Vlissingen. Al in
1865 had Tideman geprobeerd een scheepswerf en machinefabriek op dat terrein
te vestigen. Maar zijn aanvraag en de aanvragen van andere ondernemers in latere
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jaren werden allemaal afgewezen. Jarenlang lagen gebouwen en terrein er verlaten
bij, tot Arie Smit, een kleinzoon van Fop Smit, in 1873 een verzoek indiende om de
terreinen te mogen huren of kopen voor een door hem te vestigen scheepswerf.
Zijn aanvraag had wel succes dankzij koninklijke belangstelling.
Ter gelegenheid van de opening van de spoorweg en havenwerken bezocht
Koning Willem III Vlissingen. Bij dat bezoek kreeg Tideman van de Koning opdracht
er het grote bedrijf te vestigen dat hij eerder voor ogen had. Tideman vond Arie Smit
bereid zijn aanvraag van 1873 in te trekken en een nieuw plan in te dienen. Na
lange onderhandelingen met de regering kon in 1875 de NV De Schelde worden
opgericht, die al bij de oprichting het predicaat Koninlijke kreeg, als blijvende
herinnering aan de door de Koning gegeven opdracht. Na een moeizame
aanloopperiode kwam in 1882 de eerste belangrijke opdracht van een particuliere
maatschappij. De Rotterdamse Lloyd bestelde twee grote pakketboten, de Soerabaja
en de Batavia, die qua prijs en kwaliteit overeenkwamen met een in Engeland
gebouwd schip.
In hetzelfde jaar kreeg ook de Koninklijke Fabriek te Amsterdam opdrachten en wel
van de Stoomvaart Maatschappij Insulinde, een concurrent van de Stoomvaart
117.
Maatschappij Nederland, voor de bouw van twee pakketboten. En in 1883 kreeg
de Koninklijke Fabriek opdracht van de in dat jaar opgerichte Westindische
118.
Stoomvaartmaatschappij voor de bouw van drie schepen.

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

97
De NASM, die in 1881 de Zaandam en in 1882 de Edam had besteld, beleefde tussen
1882 en 1887 als gevolg van de lage vrachtprijzen moeilijke jaren, zodat er pas in
1889 financiële ruimte was voor de bestelling van twee nieuwe schepen bij de NSBM,
de Didam en Dubbeldam.
In hetzelfde jaar kreeg dit bedrijf opdracht voor de levering van twee schepen
voor de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM). Deze rederij is van groot belang
geweest voor de opleving van de Nederlandse scheepsbouwnijverheid. De KPM is
in 1888 ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van de Rotterdamsche Lloyd en de
Stoomvaart Maatschappij Nederland. Toen deze twee maatschappijen in 1887 een
concessieaanvraag indienden voor de verbindingen in Oost-Indië, werd het
regeringscontract met de Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij
betreffende die verbindingen niet verlengd. Laatstgenoemde rederij was in Engelse
handen. De twee Nederlandse rederijen, die de lijnen in Oost-Indië van groot belang
achtten voor de ‘voeding’ van de hoofdlijn van Java naar Nederland, kregen de
concessie en kwamen met de regering overeen beter materieel aan te schaffen en
een deel van de schepen in Nederland te doen aanbouwen. Het resultaat was dat
alle schepen voor de KPM door Nederlandse werven werden gebouwd. Dit waren
niet alleen het Etablissement Fijenoord van de NSBM en de Koninklijke Fabriek, maar
ook de Koninklijke Maatschappij De Schelde en andere werven die waren opgericht
voor de bouw van kleinere ijzeren stoomschepen.
In grafiek 3.3 is het verloop van het aantal in Nederland gebouwde stoomschepen
weergegeven. Aan het eind van de jaren tachtig was er een tiental werven dat
119.
opdrachten voor de Nederlandse stoomvaartrederijen uitvoerde. Er kwam niet
alleen vraag naar de grote mailboten, maar ook naar andere scheepstypen zoals
kleinere vrachtschepen, sleepboten, baggermateriaal en tankboten. Het aantal
werven was echter niet groot genoeg om aan specialisatie toe te komen. In slechte
tijden zochten zij ander werk dan waarop zij zich normaal toelegden. In Engeland
waren wel werven die zich specialiseerden. Zo waren er werven die zich toelegden
120.
op de bouw van vrachtboten. Zij bouwden dit type zelfs op voorraad. Een poging
ook in Nederland deze wijze van industriële produktie met de bouw van goedkope
121.
vrachtvaarders te starten, mislukte evenwel. Het geringe aantal te bouwen schepen
stond een industriële aanpak niet toe.
Bij de opleving van de scheepsbouw speelde het mailcontract of postcontract een
grote rol. Bij de opening van de dienst op Oost-Indië door de Stoomvaart
Maatschappij Nederland was wel met de regering overeengekomen dat ongeveer
de helft van de thuislading werd gegarandeerd, maar over

GRAFIEK 3.3: HET AANTAL IN NEDERLAND EN IN HET BUITENLAND GEBOUWDE
STOOMSCHEPEN ONDER NEDERLANDSE VLAG TUSSEN 1855 EN 1905.
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het vervoer van post waren geen afspraken gemaakt. Zolang het aantal reizen per
jaar niet meer dan acht was, beschouwde de regering de frequentie van de afvaarten
te laag om tot een mailcontract te komen. Toen de SMN in 1874 besloot het aantal
schepen uit te breiden, werden onderhandelingen geopend over een mailcontract.
Op verzoek van de minister kregen de schepen vaste data van vertrek en aankomst.
In 1878 kon een driewekelijkse dienst worden ingevoerd. De maatschappij kreeg
voor het vervoer van post een vaste subsidie per reis. In 1882 voerde de SMN de
driewekelijkse dienst op tot een tiendaagse. Het mailcontract gold echter maar voor
een beperkt aantal reizen en de minister was niet bereid die postsubsidie uit te
breiden.
Door de terugval op vervoersgebied keerde de maatschappij in 1887 terug tot
een veertiendaagse dienst en kwam er in overleg met de Posterijen een
samenwerking tot stand met de Rotterdamsche Lloyd, die leidde tot de oprichting
van de KPM. Door concurrentie van buitenlandse rederijen die lagere briefporti
berekenden en sneller vervoer konden bieden, bleef de toename van het postvervoer
achter bij de verwachtingen. De KPM sloot daarop een mailcontract met de regering,
dat in 1893 door de Tweede Kamer werd bekrachtigd en dat de volgende
voorwaarden inhield: de nieuwe schepen moesten in Nederland worden gebouwd
122.
en ze moesten een snelheid van tenminste 12 mijlen kunnen lopen.
⊊sp
Door de opgedane ervaringen met de bouw en exploitatie van stoompakketboten
kregen de stoom-
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GRAFIEK 3.4: HET PERCENTAGE ZEIL- EN STOOMSCHEPEN IN NEDERLAND,
GROOTBRITTANNIE EN HET BUITENLAND TUSSEN 1860 EN 1900.

vaartrederijen eigen technische expertise. Ze gingen zelf ontwerpen maken en
kregen voldoende vertrouwen om die ontwerpen te laten uitvoeren door de
Nederlandse scheepsbouw. De werven kregen hierdoor het karakter van
aannemersbedrijven en bleven voor produktinnovatie afhankelijk van de
opdrachtgevers. De werven konden alles bouwen mits er een goed ontwerp
voorhanden was.
Als gevolg van deze ontwikkelingen werden er meer stoomschepen in Nederland
gebouwd, zodat er tussen 1880 en 1900 sprake was van een inhaaleffect. Het
procentuele aandeel van de stoomvloot in de Nederlandse koopvaardij groeide zo
sterk, dat het na 1895 groter was dan het stoomaandeel in de Britse vloot, zoals uit
grafiek 3.4 blijkt. Nederland haalde de andere maritieme landen al tussen 1870 en
123.
1880 in.
In goede tijden was de werfcapaciteit niet toereikend om aan de grote vraag naar
stoomschepen te voldoen. In grafiek 3.6 is te zien dat tot in deze eeuw veel
opdrachten naar buitenlandse werven gingen.

Herstelde relatie tussen reders en scheepsbouwers
Voor de overgang naar de bouw van ijzeren en stalen stoomschepen waren grote
investeringen nodig in machines en transportmiddelen. Ook was een nieuw
vakmanschap nodig voor de bewerking van ijzer en staal. De meeste traditionele
werven waren niet in staat de nieuwe ontwikkelingen te volgen en bleven houten
zeilschepen bouwen, wat een aflopende zaak was, en uiteindelijk moesten ze
liquideren. De NSBM en de Koninklijke Fabriek waren de enige bedrijven die vanaf
het begin waren ingesteld op de bewerking van ijzer voor de bouw van schepen en
in aanmerking kwamen voor de bouw van stoompakketboten.
Aanvankelijk kenden deze bedrijven echter het probleem dat ze afhankelijk waren
van de Marine, die veruit de belangrijkste opdrachtgever was. De eisen die de Marine
aan de machine-installatie stelde verschilden van die van de koopvaardij. De NSBM
en de Koninklijke Fabriek bouwden lange tijd enkel stoomwerktuigen van middelbare
druk voor de Marine en konden geen ervaring opdoen met het ontwerpen en bouwen
van hoge-druk-stoomwerktuigen voor stoompakketboten. Zodoende kwamen deze
bedrijven aanvankelijk niet voor opdrachten van de nieuwe
stoomvaartmaatschappijen in aanmerking.
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De oprichters en financiers van de nieuwe stoomvaartrederijen waren zakenlieden
die geen binding hadden met de scheepsbouwnijverheid en vrij waren in de keuze
van de werven die het materieel konden leveren. De Stoomvaart Maatschappij
Nederland ging ervan uit dat concurrentie met het buitenland slechts mogelijk was
met de beste schepen die er te krijgen waren. Gezien de financiële deelname van
John Elder en de faam die hij had verkregen met de introductie van de
compoundmachine voor stoompakketboten, lag de keuze voor de schepen van zijn
werf voor de hand.
Toch was de keuze voor Britse scheepsbouwers van belang, vanwege de
overdracht van kennis die plaats vond met de in Engeland en Schotland gebouwde
schepen. De eigenschappen van deze schepen zijn door toedoen van de minister
van Marine geanalyseerd en vormden zodoende een onmisbaar uitgangspunt voor
het ontwerp en de bouw van de mailboten. Het bestuur van de SMN bleef voorlopig
echter de benodigde schepen bij John Elder bestellen, hoewel de NSBM aanbood
gelijkwaardige schepen tegen dezelfde prijs te leveren. Men vond een opdracht aan
een Nederlandse werf door het gebrek aan ondervinding bij de bouw van
stoompakketboten te riskant.
Pas na een tiental jaren, toen zowel de rederijen als de scheepsbouwbedrijven
ervaring en kennis hadden verzameld (overgenomen uit Groot-Brittannië), durfden
beide partijen het aan in Nederland pakketboten te (laten) bouwen. In de loop van
de jaren tachtig gaven de stoomvaartmaatschappijen geleidelijk meer opdrachten
voor de bouw van stoompakketboten aan Nederlandse scheepsbouwers. Door de
toenemende vraag naar stoomschepen kwamen er
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meer nieuwe werven voor de bouw van ijzeren en stalen stoomschepen.
Eén van de eerste rederijen die pakketboten in Nederland bestelde was de
Rotterdamsche Lloyd. Die liet in 1882 twee schepen bij de Koninklijke Maatschappij
De Schelde bouwen, nadat de directeur van die scheepswerf had aangeboden de
schepen terug te nemen als deze niet zouden voldoen. De directie van de NASM
werd op een gegeven moment ook overtuigd van de kwaliteiten van de Nederlandse
scheepsbouwnijverheid. Na de gunstige ervaringen met de door de NSBM ontworpen
en gebouwde Leerdam bestelde de NASM de volgende twee stoompakketboten ook
bij de NSBM.
Blijkbaar moest er een drempel worden overschreden, voordat de
stoomvaartrederijen konden besluiten hun schepen door Nederlandse werven te
laten bouwen. De laatste maatschappij die de drempel over moest was de
Stoomvaart Maatschappij Nederland. De overheid heeft hierbij een helpende hand
gehad door middel van het mailcontract. Door de eis van de regering, dat de schepen
van de SMN en de Rotterdamsche Lloyd in Nederland moesten worden gebouwd
en moesten kunnen wedijveren met schepen van buitenlandse maatschappijen,
had de overheid een positieve invloed op de bouw van pakketboten in Nederland.
Aan het herstel van vertrouwen van de stoomvaartmaatschappijen in de eigen
capaciteiten heeft ook het buitenland bijgedragen, in het bijzonder het bedrijf van
John Elder. Deze bijdragen hadden diverse vormen. In de eerste plaats was de
deelname van John Elder in de oprichting van de SMN van belang. Nederlandse
technici kregen informatie over de bouw en exploitatie van de door Elder gebouwde
schepen. Het resultaat was de publikatie van ontwerpgegevens in het Memoriaal
van de Marine. Ook opende de firma Elder haar fabrieken voor de opleiding van het
124.
aanstaande machinekamerpersoneel. Een andere belangrijke buitenlander was
William Pearce. Deze scheepsbouwkundige was tot 1870 bedrijfsdirecteur van
Napier & Sons te Glasgow en daarna werd hij partner van John Elder & Co, eveneens
te Glasgow. Later werd hij commissaris bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde.
Via hem moet er zoveel technische kennis zijn overgebracht, dat De Schelde in
125.
staat was twee goede stoompakketboten voor de Rotterdamsche Lloyd te bouwen.
De uitvoering van een dergelijke opdracht was mede mogelijk door het aantrekken
van Engelse en Schotse technici op particuliere werven. De Schelde bijvoorbeeld
stelde als hoofdingenieur de werktuigkundige W.H. Martin aan, die zijn opleiding
126.
gevolgd had bij John Elder in Glasgow. De invloed van Martin op de technische
ontwikkeling bleek in 1884, toen De Schelde met succes het stoomschip Drenthe
van de Rotterdamsche Lloyd van nieuwe ketels van hogere druk voorzag en de
compoundmachine ombouwde tot een triple-expansiemachine naar een ontwerp
127.
van Martin.

Scheepsbouw in ontwikkeling
De overgang van de zeilvaart met houten schepen naar de stoomvaart met ijzeren
schepen op de oceaan heeft zich in Nederland in de tijdperiode van 1824 tot 1900
voltrokken. De zeilvaart en de traditionele scheepsbouw konden zich relatief lang
handhaven. Dat kwam onder andere door de beschermende maatregelen van de
NHM. Daardoor groeide de zeilvloot tot een hoogtepunt in 1857. In dat jaar trof een
economische crisis Engeland en in mindere mate Nederland, waardoor vele
128.
zeilrederijen grote verliezen leden. Na die crisis verminderde de totale
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scheepsruimte en het aantal schepen van de Nederlandse koopvaardijvloot, zoals
in grafiek 3.1 is te zien. In 1868 kwam een eind aan de beschermende
beurtbevrachting door de NHM, waardoor de zeilvloot opnieuw een gevoelig verlies
leed.
Toch heeft de klassieke scheepsbouw zich nog tot ver in de tweede helft van de
negentiende eeuw weten te handhaven. Dat kwam onder andere door de komst
van de klipper, een nieuw type zeilschip, dat in ieder geval tot 1870 aanzienlijk
goedkoper vracht kon vervoeren dan stoomschepen. De bescherming van de
Nederlandse handelsvloot was ook nog niet geheel verdwenen, want pas in 1876
bepaalde de minister van Koloniën dat alle bevrachtingen van
gouvernementsladingen voortaan uitsluitend door het bijkantoor van de NHM in
129.
Batavia zouden plaats vinden. Dat was de genadeslag voor de Nederlandse
zeilvaart, want buitenlandse reders konden goedkoper vervoer aanbieden dan de
Nederlandse reders. Het gevolg van die maatregel was een scherpe afname (van
de bouw) van het aantal fregatten, barken en klipperschepen (zie grafiek 3.5 en
3.6).
Het totaal aantal zeeschepen liep verder terug en bereikte omstreeks 1895 een
130.
dieptepunt met een totaal van 567 zeeschepen onder Nederlandse vlag. Deze
vloot bestond uit 405 zeilschepen en 162 stoomschepen.
Nederland is in vergelijking met het buitenland al in een vroeg stadium met de
stoomvaart op korte trajecten begonnen. Tussen 1824 en 1830 ontstonden
stoomvaartrederijen die op binnenwateren en korte zeetrajecten verbindingen
onderhielden met havens aan de Zuiderzee, Noordzee en Oostzee. Voor het
onderhoud van de schepen moesten de stoomvaartmaatschappijen over
werkplaatsen beschikken. Zo zijn het Etablissement Fijenoord van de NSBM en de
Koninklijke Fabriek van Stoom en andere Werktui-
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Aan dek van de mailboot Gedé van de Rotterdamsche Lloyd. Dit schip is door de Koninklijk
Maatschappij de Schelde in 1892 gebouwd.

gen ontstaan. De overige koopvaardij had geen behoefte aan stoomschepen. Dit
in tegenstelling tot de Marine.
Ontwikkelingen op maritiem gebied leidden ertoe dat de Marine voor de
kustverdediging schepen nodig had die onafhankelijk van wind en stroom konden
manoeuvreren. Ook voor de verdedigingstaken in de Indische archipel waren
stoomschepen nodig. De Marine volgde de ontwikkelingen op het gebied van
stoomschepen die in Groot-Brittannië plaats vonden. Omdat de Marine wel behoefte
had aan stoomschepen en de koopvaardij niet, vond de overgang van de zeil- naar
de stoomvaart bij de Marine veel eerder plaats. Uit een vergelijking met de
ontwikkeling in het buitenland is gebleken dat de Marine op het gebied van de
stoomvaart op de oceaan zelfs pionierswerk verrichtte. Dat was het gevolg van het
streven van Koning Willem I naar een stoomvaartverbinding met West- en Oost-Indië.
Kennisoverdracht uit Groot-Brittannië naar Nederland verliep via constructeurs en
ingenieurs van de Marine en zee-officieren, die in dat land opgeleid werden in de
stoomvaart. Daarnaast werden buitenlandse werktuigbouwkundigen aangetrokken
om de techniek van de fabricage van stoomwerktuigen in Nederland te introduceren.
De NSBM en de Koninklijke Fabriek hebben van deze kennisoverdracht geprofiteerd
en konden zich onder meer door de opdrachten van de Marine handhaven. Beide
bedrijven hadden te lijden onder buitenlandse concurrentie op hun stoomdiensten
en verlegden het zwaartepunt van hun werkzaamheden van het rederijbedrijf naar
de scheepsbouw- en machinenijverheid.
Met name de NSBM zag kans deel te nemen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals uit
de ontwikkeling en produktie van compoundmachines is aangetoond. Ook bij de
technologie van de toepassing van ijzer voor de constructie van schepen liep
Nederland aanvankelijk niet achter bij het buitenland. Dit is bij de constructie van
de roversboten voor Oost-Indië gebleken. Het initiatief ging hierbij uit van de
scheepsbouwnijverheid en de Marine bestelde na de roversboten geen ijzeren
schepen meer. In de eerste helft van de vorige eeuw bestond in de Nederlandse
scheeps- en machinebouw dus een creatieve kern die deelnam aan de ontwikkeling
van stoomwerktuigen en de bouw van ijzeren schepen. Deze kern was in staat
ijzeren stoomschepen te bouwen. Maar omdat de koopvaardij voorlopig nog weinig
behoefte had aan stoomschepen voor de zeevaart, was de machinenijverheid voor
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ke Fabriek raakten daardoor achter bij de ontwikkelingen op het gebied van
stoomwerktuigen voor de handelsvaart. Ook de ontwikkeling van de bouw van ijzeren
schepen is bij het buitenland achter gebleven, doordat noch de koopvaardij, noch
de Marine hieraan behoefte had.
Het aantal stoomschepen nam snel toe in de jaren '55, '56 en '57 door de pogingen
van Paul van Vlissingen stoomvaartdiensten op korte zeeroutes te openen. De
pogingen mislukten vanwege de buitenlandse concurrentie. De groei van het aantal
stoomschepen van 1858 tot 1870 was gering (zie grafiek 3.5). In die periode liep
het aantal stoomschepen dat onder Nederlandse vlag voer op van 41 tot 51. Uit
deze getallen blijkt dat tot omstreeks 1870 de zeilvaart nog weinig had te vrezen
van de stoomvaart. Door de gegarandeerde retourvrachten vanuit Oost-Indië was
er geen behoefte aan snelle schepen die met het buitenland konden concurreren.
Bovendien waren stoomschepen tot omstreeks 1870 door de omvang van de
machine-installatie en brandstofvoorraad minder geschikt voor het vervoer over
lange afstanden.
Als we de ontwikkeling van de pantserschepen vergelijken met die van de
stoompakketboot blijkt dat de rol die de Nederlandse scheepsbouw hierbij speelde
verschillend is. In het navolgende gaan we nader in op de vraag waarom de
scheepsbouwnijverheid wel in staat was op korte termijn pantserschepen te bouwen
en niet aan de vraag naar stoompakketboten kon voldoen.
Veranderingen op het gebied van de oorlogvoering op zee noodzaakten de Marine
in 1865 over te gaan op de aanschaf van pantserschepen. Dat betekende een
uitdaging voor de Nederlandse scheepsbouw. De Marine achtte de Nederlandse
scheepsbouwnijverheid evenwel niet in staat deze schepen te ontwerpen en te
bouwen. De marineschepen werden namelijk meestal door de Rijkswerven gebouwd
en die waren enkel ingesteld op de bouw van houten schepen. De eerste
pantserschepen werden daarom bij Schotse en Engelse werven besteld.
De bouw van deze schepen in Groot-Brittannië was aanleiding voor
kennisoverdracht met betrekking tot de bouw van ijzeren schepen en constructies.
Nederlandse marine-ingenieurs waren namelijk nauw betrokken bij de bouw van
de pantserschepen in Groot-Brittannië en de schepen werden op Nederlandse
werven min of meer nagebouwd. Zodoende waren de Rijkswerf te Amsterdam en
de NSBM en de Koninklijk Fabriek omstreeks 1870 ook in staat pantserschepen en
de benodigde machines te bouwen. Hoewel de machines niet in alle opzichten goed
voldeden, waren de Nederlandse scheepsbouwers er wel in geslaagd de overgang
van hout naar ijzer in korte tijd te maken.

GRAFIEK 3.5: HET AANTAL IN NEDERLAND GEBOUWDE GROTE ZEILSCHEPEN
(FREGATTEN, BARKEN EN KLIPPERSCHEPEN) EN STOOMSCHEPEN TUSSEN 1855
EN 1905.
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GRAFIEK 3.6: HET AANTAL GROTE ZEILSCHEPEN (FREGATTEN, BARKEN EN
KLIPPERSCHEPEN) EN STOOMSCHEPEN VAN DE NEDERLANDSE
KOOPVAARDIJVLOOT TUSSEN 1850 EN 1905.

Rond 1870 was door verbeteringen van de compoundmachine en door de
toepassing van ijzer als constructiemateriaal de bouw van stoompakketboten met
een laag brandstofverbruik mogelijk geworden. De ijzeren stoompakketboten die
voorzien waren van compoundmachines hadden lichtere
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machines en minder bunkerruimte nodig. Daardoor kon de stoomvaart ook op
langere lijnen een rol spelen. In 1869 kwam er door de opening van het Suez-kanaal
bovendien een kortere verbinding naar het Verre Oosten, die vooral geschikt was
voor de stoomvaart. Deze veranderingen maakten het hoe langer hoe moeilijker
voor de zeilvaart om met de stoomvaart te blijven concurreren.
De beide grote scheepsbouw- en machinebedrijven in Nederland hadden lange
tijd enkel scheepsmachines van lage of middelbare druk voor de Marine gemaakt
en liepen daardoor achter bij de ontwikkelingen op het gebied van machines voor
koopvaardijschepen. De koopvaardij ging namelijk stoomwerktuigen met hogere
druk toepassen, waarmee de Nederlandse machinefabrieken geen ervaring hadden.
De stoomvaartrederijen misten zelf nog de kennis en hadden geen vertrouwen in
de Nederlandse scheepsbouwnijverheid. Zij bestelden de benodigde
stoompakketboten daarom bij Britse scheepswerven. Een tweede uitdaging voor
de Nederlandse scheepsbouwnijverheid was dan ook om die achterstand in te lopen.
Door de aankoop van Britse stoomschepen werd informatie geïmporteerd. Deze
informatie is dankzij de minister van Marine gepubliceerd in het Memoriaal van de
Marine. Op grond van de verkregen kennis heeft de NSBM het aangedurfd in 1879
voor eigen rekening een stoompakketboot te ontwerpen en te bouwen om zodoende
de afhankelijkheid van de opdrachtgevers te doorbreken.
Dankzij de publicatie van het Memoriaal kregen de technici toegang tot de kennis
nodig voor het ontwerpen en bouwen van pakketboten. En omstreeks 1880, na tien
jaar ervaring met de exploitatie van de in het buitenland gebouwde stoomschepen,
waren de rederijen in staat zelf pakketboten te ontwerpen en vertrouwden ze de
uitvoering van die ontwerpen toe aan de Nederlandse scheepsbouwnijverheid. Er
kwam meer vraag naar pakketboten en andere stoomschepen en door deze opleving
ontstonden er meer werven voor de bouw van ijzeren stoomschepen.
Het nabouwen en evenaren van de Britse pakketboten voor de koopvaardij kostte
de Nederlandse scheepsbouwnijverheid meer tijd dan het geval was geweest met
de pantserschepen voor de Marine. Dit kwam doordat het een jaar of tien duurde,
voordat de stoomvaartmaatschappijen konden beschikken over uitgewerkte
ontwerpen. Zonder die ontwerpen waren de Nederlandse scheepswerven niet in
staat goede pakketboten te bouwen.
Na 1890 nam de vraag naar stoomschepen zo sterk toe dat de werfcapaciteit in
Nederland niet toereikend was om de benodigde stoomschepen te leveren. Een
deel van de benodigde schepen werd in het buitenland gebouwd. Het aantal werven
in Nederland was te gering om tot produktspecialisatie over te gaan. Op den duur
waren de werven in staat alle typen schepen te bouwen, waarvoor zij opdracht
konden krijgen. De scheepsbouwnijverheid ontwikkelde zich zodoende niet tot een
industrieel bedrijf. Daarom is in dit hoofdstuk sprake geweest van
scheepsbouwnijverheid en is het gebruik van het begrip scheepsbouwindustrie
vermeden. De scheepsbouw deed niet aan eigen produktontwikkeling, bouwde geen
schepen op een industriële wijze en hield geen schepen in voorraad. De bedrijfstak
had het karakter van een aannemingsbedrijf en bleef dit karakter nog tot na 1900
behouden.
J.M. DIRKZWAGER

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

Eindnoten:
1. I.J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht ('s-Gravenhage 1969), 39.
2. W.M.F. Mansvelt, Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (Haarlem
1924-1926), deel I 144.
3. F.J.A. Broeze, De Stad Schiedam ('s-Gravenhage 1978), 4.
4. Een last komt overeen met een gewicht van 2000 kg. Zie B.J. Tideman, Woordenboek van
scheepsbouw (Vlissingen 1861), 198.
5. Mansvelt, Geschiedenis van de NHM, deel II 334 e.v.
6. Statistiek van de zeescheepvaart over het jaar 1910.
7. C. van Yk, De Nederlandsche Scheepsbouw-konst Open Gestelt (Amsterdam 1697).
8. J.C. Rijk, Handleiding tot de kennis van de scheepsbouw (Rotterdam 1822), 270.
9. F.M. Walker, Song of the Clyde, a history of Clyde Shipbuilding (Cambridge 1984). Zie ook J.
Fincham, A history of Naval Architecture (London 1851). Volgens Westcott Abell in Shipswright's
trade (Londen, herdruk 1981), 97 waren houtstoven in Groot-Brittannië sinds 1736 in gebruik.
10. Zie schilderij van H. Schomper, 1880, voorstellende de Rijkswerf te Amsterdam, in het bezit van
het Nederlands Scheepvaart Museum.
11. A. Lemmers, Het Marinemodellenkamer project (Amsterdam 1986), 60.
12. Over de geschiedenis van de stoomvaart bestaat uitgebreide literatuur. In dit overzicht volstaan
wij met de verwijzing naar:
K.T. Rowland, Steam at sea, a history of steam navigation (Newton Abbot 1970) en
F.C. van Oosten, Schepen onder stoom, De geboorte van het stoomschip (Bussum 1972).
13. Rowland, Steam at sea, 22.
14. R. Sennett en H.J. Oram, The Marine Steam Engine (Londen 1902), 4.
W.F. Greaves en J.H. Carpenter, A short history of mechanical engineering, (Londen 1969),
119.
15. C.E. Fayle, A short history of the world's shipping industry (London 1933), 228.
16. Ibidem, 229.
17. Ibidem, 230.
18. Mansvelt, Geschiedenis van de NHM, deel I 229.
19. M.G. de Boer, Het leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen (NSBM 1923), 42.
20. J.H. Bolland, Slepende rijk (Leiden 1968), 36.
21. De Boer, Het Leven en bedrijf van G.M. Roentgen, 59 e.v.
22. P.M. Bosscher, Gedenkboek, Korps Officieren van de Technische Dienst der Koninklijke Marine
('s-Gravenhage 1977), 1-12.
23. ‘Iets over stoom vaartuigen’, in: De Nederlandsche Hermes, Tijdschrift voor koophandel, zeevaart
en nijverheid (1828 nr 8), 58-59.
M.G. de Boer, Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart (Amsterdam 1921), 8.
24. Ibidem, 40.
25. Bolland, Slepende rijk, 37.
26. ‘Iets over stoomvaartuigen’, in: De Nederlandsche Hermes.
27. Ibidem, 58.
Voor de familie Smit zie: M.G. de Boer, Honderd jaar Nederlandsche stoomvaart (Den
Helder-Amsterdam 1939), 35 e.v.
28. J.L. Meijer, ‘Industriële ontwikkelingen op Oostenburg na 1800’ in: Industriële archeologie, (1985
nr 16), 111.
29. De Boer, Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart, deel II 91.
30. (Notulen van de) Permanente Commissie van de NSBM, 17 sept. 1862 e.v., Gemeentearchief
Rotterdam.
31. Fayle, A short history of the world's shipping industry, 246.
32. Van Oosten, Schepen onder stoom, 70.
33. ARA Marine Journaal 439 Batavia 21 juli 1846-14 maart 1850
Zie ook: M.G. de Boer, Een halve eeuw pakketvaart (Amsterdam 1941), 16.
De diameter van de lagedruk cylinder van de Batavia bedroeg 1,524 m en die van de hogedruk
cylinder 0,762 m. Sedert de Hercules waren de slaglengten van de beide cylinders gelijk. Die
van de Batavia was 1,676 m. Een tandwieloverbrenging was dan ook niet meer nodig.
Zie artikel in: The Engineer, (2 mei 1890), 364.
34. Van Oosten, Schepen onder stoom, 32.
35. Bosscher, Gedenkboek, 1-11.
36. Van Oosten, Schepen onder stoom, 33.
37. Bosscher, Gedenkboek, 1-13.
38. P. Oost, ‘De Atlas, 1825-1833, Een vroege poging tot stoomvaart’, in: Tijdschrift voor
Zeegeschiedenis, (1985 nr 2), 109 e.v.
Medegedeeld door J.L. Meijer.

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

39. J.M. Dirkzwager, ‘De Nederlandse Marine als pionier in de technische ontwikkeling: de
radervoortstuwing in het tweede kwart van de 19de eeuw’, in: Tijdschrift voor zeegeschiedenis,
(1991 nr 1), 46.
40. D.K. Brown, Before the Ironclad (London 1990), 53.
41. J.J. Backer Dirks De Nederlandsche zeemacht ('s-Gravenhage 1891) II, 564.
42. M.G. de Boer, Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg (Amsterdam 1927), 24.
43. P.M. Bosscher, ‘Oorlogsvaart’, in: Maritieme geschiedenis der Nederlanden iv, 320.
44. N. MacLeod, ‘De Marine’, in: Een halve eeuw 1848-1898, (), 135.
45. J.M. Dirkzwager, Dr. B.J. Tideman 1834-1883 (Leiden 1970), 175.
46. De Boer, Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart, deel I 168.
47. Dirkzwager, B.J. Tideman, 175.
48. B.J. Tideman, ‘IJzeren of houten schepen’, in: Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het
Zeewezen (1862 2e afdeling), 49 e.v.
49. Our first 150 years (Cammell Laird Shipbuilders Ltd. 1978).
50. H.M.F. van Cleef, Het ijzeren schip (Den Haag 1858), 14.
51. Brown, Before the Ironclad, 75.
52. Van Cleef, Het ijzeren schip.
53. F.R. Hyde, Blue Funnel: a history of Alfred Holt and Company of Liverpool from 1865 to 1914
(London 1957), 12.
54. Scheepvaartenquete, vraag 697.
55. F.W.K. de Klerk, Klink Los (Amsterdam, z.j.), 109.
56. Van Cleeff Het ijzeren schip, 66.
57. Van Oosten, Schepen onder stoom, 73.
A.J. Vermeulen, De schepen van de Koninklijke Marine en die der gouvernementsmarine
1814-1962 ('s-Gravenhage z.j.), 45.
58. Ibidem, 47.
59. Backer Dirks Nederlandsche zeemacht, II, 612.
60. Meijer, ‘Industriële ontwikkelingen op Oostenburg na 1800’, 108.
61. Ibidem, 108.
62. Ibidem, 108.
63. A. Hoyinck van Papendrecht, De Zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche
Lloyd (Rotterdam 1933), 63.
64. Meijer, ‘Industriële ontwikkelingen op Oostenburg na 1800’, 111.
65. N.R.P. Bonsor, North Atlantic Seaway, vol i, (Newton Abbot), 339.
66. artikel in: Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, (1865-1866 tweede
gedeelte), 10 e.v.
67. Rijksmuseum Amsterdam, marinemodellenkamer MC 1187.
68. Scheepvaartenquete, vraag 4246-4250.
69. M.G. de Boer, Honderd jaar machine-industrie op Oostenburg, 73.
70. A.J.H. Beeloo en B.J. Tideman, ‘Rapport van een reis naar Engeland, gedaan in 1863 tot het
onderzoek van zaken het pantseren van oorlogsschepen betreffende’, in: Mededeelingen
betreffende het Zeewezen (1864 deel 4), 12.
71. artikel in: The Engineer, (2 mei 1890), 364.
72. G. van Hooff, De machinefabrieken in Nederland tot 1914 (Eindhoven 1985), 36.
73. Ibidem, 19.
74. De Boer, Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart, deel I 79.
75. J. Bourne, A Treatise on the Steam-Engine (London 1861), 400.
76. J.H. Wijnand, Het schipryck Amsterdam (Baarn 1946), 50.
77. A. van Dijk, Voor Pampus (Amsterdam 1987), 34.
78. Ibidem, 104.
79. B.W. Tideman, ‘Beschrijving van de wijze waarop in de Atlas Steel Spring and Iron Works te
Sheffield pantserplaten vervaardigd worden’, in: Mededeelingen betreffende het zeewezen,
(1865).
80. Notulen van de Permanente Commissie van de NSBM, Gemeentearchief Rotterdam.
81. L.K. Turk, Opgaven en berekeningen van Zr Ms Schepen van Oorlog (Den Haag 1855).
82. J.H.H. Hülsmann, ‘Handel en Nijverheid’, in: Een halve eeuw 1848-1898 I (Amsterdam 1898),
331.
83. Over het belang van de Marine scheepsbouw voor de particuliere industrie zie:
A.J. Sims, ‘The contribution of warship design to industrial technology’, in: Tranactions Royal
Institution of Naval Architects, (1969) 149 e.v.
84. G.F. Campbell, China teaclippers (London 1954). Geeft een goed overzicht van de ontwikkeling
van de rompvorm van het klipperschip.
85. J.M. Dirkzwager, ‘Geschiedenis van het scheepsbouwkundig modelonderzoek’, in: Schip en
Werf, (jaargang 53 nr 15), 266-275.

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

86. B.J. Tideman, Verslag van proeven genomen met een enkel scheepsmodel ten doel hebbende
eenige gegevens te verkrijgen omtrent den wederstand van het water tegen de beweging van
een schip, (Koninklijke Academie van Wetenschappen 1876).
87. Dirkzwager, ‘Geschiedenis van het scheepsbouwkundig modelonderzoek’.
88. Dirkzwager, B.J. Tideman, 148 e.v.
89. Rijksmuseum Amsterdam, Marinemodellenkamer MC 528.
90. Rowland, Steam at sea, a history of steam navigation, 124 en 153.
91. F.H.P. van Alphen, Bijdrage tot de kennis van het Scheeps-Stoomwerktuig (Rotterdam 1871),
34.
92. Memoriaal van de Marine, (Amsterdam 1876-1880), 2e afdeling 44 en 45.
93. Het vermogen van stoommachines werd aanvankelijk opgegeven in nominale paardekrachten
(npk). Het vermogen van een stoomcilinder is per definitie gelijk aan kracht maal snelheid, ofwel
stoomdruk maal zuigeroppervlak maal zuigersnelheid. Bij lage-druk-machines, die allemaal met
ongeveer dezelfde stoomdruk werkten, kon je dus aan de hand van de cilinder-diameter en de
zuigersnelheid volgens een eenvoudige formule het nominaal vermogen uitrekenen en dit werd
als handelsmaat gehanteerd voor stoommachines. Maar door technische verbeteringen nam
de effectieve stoomdruk in de machines toe en bovendien kwamen er middelbare en
hoge-druk-machines in gebruik. Het gevolg was dat de formule voor het nominaal vermogen
zijn betekenis verloor. Om het vermogen te bepalen dat de stoom werkelijk leverde moest de
stoomdruk in de cilinder tijdens de zuigerslag gemeten worden. Die meting werd verricht met
de indicateur. Met dit apparaat, dat vanaf 1852 in de Nederlandse Marine gebruikt werd, kon de
machinist het zogenaamde indicateur-vermogen bepalen, dat in indicateur-paardekrachten (ipk)
werd uitgedrukt.
Het indicateur-vermogen hangt samen met het thermisch verlies van de stoommachine. Dat is
het verlies aan energie, met name warmte, bij het produceren van de stoom in de ketel en bij
het overbrengen van de energie van de stoom op de zuiger. Daarnaast kent een
machine-installatie ook mechanische verliezen: de energie die verloren gaat door de wrijving in
de machine en in de asleiding naar de schroef. Om de mechanische verliezen te bepalen moet
je het vermogen meten dat door de machine-as wordt overgebracht en dat wordt uitgedrukt in
as-paardekrachten.
Bourne, A Treatise on the Steamengine (London 1861), 119. H. Huijgens, Handleiding tot de
kennis van het stoomwerktuig (Amsterdam 1874), par. 176, 182.
94. Memoriaal van de Marine, Livret F.
95. Memoriaal van de Marine, Livret A blz. 31.
96. Zie voor de begrippen noot 94.
97. Memoriaal van de Marine, Livret D.
98. Dirkzwager, B.J. Tideman, 126.
99. Memoriaal van de Marine, Livret D.
100. De Boer, Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart, deel I 170.
101. Ibidem, 206.
102. Scheepvaartenquete, vraag 4453.
103. Hoyinck van Papendrecht, De zeilvloot van Willem Ruys Rotterdam 1933, 74.
104. Memoriaal van de Marine, Livret K blz 8.
105. A.D. Wentholt, Brug over den oceaan (Rotterdam/Den Haag 1973), 28.
106. Memoriaal van de Marine, Livret K en 2e afdeling blz 47.
107. Memoriaal van de Marine, Livret L en 2e afdeling blz 47.
108. Scheepvaartenquete, vraag 772 en 774.
109. Notulen van de Permanente Commissie van de NSBM, 15 jan 1873 post 15 nr 23 blz 432.
110. Ibidem, 22 juli 1879 post 8 no 23 blz 709.
111. artikel in: The Engineer, (22 sept 1882), 214.
112. Notulen van de Permanente Commissie, 19 sept 1882 post 7 no 13a blz 72.
113. Memoriaal van de Marine, 2e afdeling blz 143.
114. De Boer, Honderd jaar Nederlandsche Stoomvaart, 104.
115. A.T. de Groot, De Waterweg langs Rotterdam naar zee, ('s-Gravenhage 1916), 96.
116. M.G. de Boer, De Holland-Amerika Lijn (Rotterdam 1923), 34.
117. De Boer, Honderd jaar Nederlandsche stoomvaart, 126.
118. J.W. Bonebakker, De scheepsbouwnijverheid in Nederland (Haarlem 1936), bijlage I 107.
119. Bonebakker, De scheepsbouwnijverheid in Nederland, 107.
120. Bonebakker, De scheepsbouwnijverheid in Nederland, 32.
121. Dirkzwager, B.J. Tideman, 203.
122. De Boer, Honderd jaar Nederlandse stoomvaart, 134
De Boer, Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart, deel II 149.
123. Fayle, A short history of the world's shipping industry, 246.
124. De Boer, Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart, deel I 195.
125. Hoyinck van Papendrecht, De zeilvloot van Willem Ruys Rotterdam 1933, 129.

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

126. G.A. de Kok, De Koninklijke weg, Honderd jaar geschiedenis van de Koninklijke Maatschappij
De Schelde (Middelburg 1975), 55.
127. De Kok, De Koninklijke weg, Honderd jaar geschiedenis van De Schelde.
128. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 230 e.v.
129. Mansfelt, Geschiedenis van de NHM.
130. Zeventig jaar in tijdreeksen 1899-1969 (Centraal Bureau voor Statistiek 's-Gravenhage 1970),
101.

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

103

Stoom
Stoom als symbool
Stoom in ontwikkeling
Stoom en bemaling
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De eerste generaties stoommachines waren bijna uitsluitend geschikt voor het oppompen
van water. Hoe kon men er universele machines van maken voor de aandrijving van de
werktuigen in de industrie? Daarvoor ontwikkelde Watt aan het eind van de achttiende eeuw
een stoommachine die in een draaiende beweging voorzag. De machine was onder meer
dubbelwerkend, dat wil zeggen dat er zowel bij de neergaande als de opgaande beweging
van de zuiger, arbeid werd verricht (en niet zoals bij de eerdere machines alleen bij de
neergaande beweging).
Op de tekening zijn de kleppen B en D gesloten. De verse stoom uit ketel G stroomt binnen
langs klep A. De afgewerkte stoom vloeit langs de open klep C af naar de condensor F. In
de cilinder onstaat ‘vacuüm’. De stoom boven de zuiger drukt de zuiger naar beneden.
Vervolgens worden de kleppen D en B geopend en de kleppen A en C gesloten. De stoom
boven de zuiger vloeit nu af langs klep B naar de condensor F, terwijl verse stoom langs D
de cilinder binnenstroomt en de zuiger omhoog stuwt.
K is het bekende parallellogram van Watt dat de zuigerstang volledig verticaal houdt.
L is het planetenwiel dat de schommelbeweging van de balans omzet in een draaiende
beweging.
J is de regulator, ook wel bollen van Watt genoemd, die de stoomtoevoer en de snelheid
van de machine regelt.
Bron: De Herdt en Deseyn, Onder stoom, 21, 164, 165.
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4
Stoom als symbool
‘Wij leven in de eeuw van den stoom’, aldus het populaire familieblad Eigen Haard
in 1885, ‘In alle beschaafde landen doet zich de invloed en de toenemende uitbreiding
van het stoomwezen gevoelen en in de groote omwenteling, die door de aanwending
van de stoom niet alleen in de industrie, maar ook in het geheele maatschappelijke
1.
leven is teweeggebracht, heeft ook Nederland in ruime mate gedeeld’. Dit is het
beeld dat in de loop van de tijd rond de stoomtechniek is ontstaan.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat het aantal stoommachines en het daarbij
behorende vermogen als belangrijke indicatoren werden gezien van het technisch
potentieel en het ontwikkelingspeil van een land. Grote aantallen stonden voor
moderniteit en vooruitstrevenheid; geringe daarentegen voor achterlijkheid en
behoudzucht. Nederland maakte in dit verband lange tijd een slechte indruk, daar
het traag reageerde op de nieuwe energietechniek. Het eerste experiment dateerde
van 1787, terwijl de eerste, bruikbare stoommachine reeds in 1712 in Engeland was
gebouwd. Vervolgens werd de stoommachine decennia lang in Nederland op zeer
beperkte schaal ingezet. Zo bestond in 1850 slechts 4% van het opgestelde
mechanisch vermogen uit stoommachines, de rest uit windmolens en in mindere
mate water- en paardemolens. Engeland had toen de 50% reeds ruim overschreden.
Dergelijke verhoudingen leidden in de eerste helft van de negentiende eeuw tot
een treurzang over de onvermijdelijke technische achterstand van ons land.
Tijdgenoten, zoals de ingenieur F.W. Conrad, zochten de oorzaak in een bijzonder
kenmerk van het nationale karakter, namelijk ‘een onwrikbare gehechtheid aan het
2.
oude’. Maar ook later zullen historici en anderen deze periode als een zwarte
bladzijde in de vaderlandse geschiedenis betitelen. Voor de economisch historicus
Klein leek ‘de Hollandse koopman [...] te zijn ingedut op het zachte kussen van
eertijds verzamelde rijkdommen. En de leiders van de industriële bedrijven uit deze
periode treden ons tegemoet als tot de fatsoenlijke stand behorende, slome,
dikbuikige ambachtsbazen, wier aan geestelijke vervetting lijdend brein hen
verhinderde de sprong uit de traditionalistische bedrijfsvoering te wagen’. Hij sprak
verder nog over ‘de verslappende ziektekiemen, die in het geestelijk merg van het
3.
Nederlandse volk waren doorgedrongen’.
Inmiddels is deze benadering en interpretatie bekritiseerd in recente
4.
economisch-historische en techniekhistorische publikaties. Een indicator als het
aantal stoommachines is een gebrekkige maatstaf voor het economisch en technisch
kunnen. Het is bijvoorbeeld een bekend gegeven, dat tijdens de Engelse industriële
revolutie rond 1800 niet de stoommachine, maar de watermolen een cruciale rol
vervulde. In de verbetering van dit klassieke werktuig ging een belangrijke, technische
inspanning zitten, zodat de watermolen nog lange tijd de wedloop met de
stoommachine kon volhouden. De fixatie op een geavanceerde techniek vernauwt
echter het blikveld en doet de ontwikkelingen in de klassieke technieken tekort.
Verder kan men zich afvragen of de verschillen tussen landen eenvoudigweg zijn
terug te brengen tot een negatieve houding tegenover vernieuwing en verandering.
Men kan met evenveel recht wijzen op de talloze experimenten in Nederland met
stoommachines tot het midden van de vorige eeuw. Betrokkenen kunnen goede
redenen hebben gehad om zich niet of in beperkte mate in te laten met de
stoomtechniek. Onderzoek naar de besluitvorming in concrete gevallen moet hier
uitsluitsel over geven. Diverse innovatie-studies in dit overzichtswerk zijn hiervoor
zeer bruikbaar.
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Vastberaden en trots staat de machinist aan zijn stoommachine. Alles glimt en glanst door
zijn ijverig poetsen. De wanden van de machinekamer zijn helder wit. Fraaie decoraties
sieren de achterwand. De vloer is door het herhaaldelijk schrobben brandschoon. Geen olie
of smeersel is te bekennen. Dit is niet zomaar een ruimte, maar het hart van de fabriek, dat
met liefde en zorg gekoesterd moet worden. Stoommachine van de Koninklijke Stoomweverij
te Nijverdal omstreeks de eeuwwisseling.

Ook kan de vraag gesteld worden of de kwantitatieve verschillen tussen landen
eigenlijk wel zo interessant zijn. Hier raak ik een essentieel punt. De stoomtechniek
was doorgaans geen doel op zich, maar een middel om een doel te realiseren, om
winst te maken, om continu te kunnen produceren, om een groter marktaandeel te
verwerven, om de welvaart te verhogen of de arbeid te verlichten. Betrokkenen
trachtten hun doelstellingen te realiseren binnen specifieke omstandigheden,
bijvoorbeeld een schaarste aan steenkolen, een overvloed aan goedkope arbeid,
een gebrekkige infrastructuur of een bestaande wetgeving. Zij hadden in de praktijk
een keuze uit een rijke variëteit aan technische middelen. Als alternatief voor de
stoommachine bestonden er verschillende typen wind-, water- en paardemolens
en menselijke arbeidskrachten (kinder-, vrouwen- en mannenarbeid). En ook kon
de oplossing in een geheel andere richting gezocht worden onder meer in een
andere marktstrategie, de verbetering van de infrastructuur of een wijziging van de
wetgeving. De stoommachine moet derhalve niet geïsoleerd worden van zijn
omgeving met tal van handelende actoren en specifieke karakteristieken. Stoom is
weliswaar het symbool van de industriële revolutie, maar zal als zodanig niet het
uitgangspunt van het onderzoek zijn. Stoom wordt hoewel niet gelijk dan toch als
gelijkwaardig aan de klassieke energiebronnen beschouwd. Kwantitatieve en
kwalitatieve verschillen zullen zonder vooringenomenheid geanalyseerd moeten
worden. De invoering van de stoommachine bracht ingrijpende veranderingen met
zich mee in de produktieorganisatie, de arbeidskwalificaties, het ondememersbeleid,
de produktkwaliteit, enz. De uitvinding van de stoommachine leidde tot ontwikkelingen
die kwantitatief, maar vooral ook kwalitatief sterk verschilden tussen landen, regio's,
sectoren en ondernemingen. Deze kwalitatieve aspecten vereisen zeer zeker de
aandacht en komen gedeeltelijk in de volgende hoofdstukken, gedeeltelijk in de
delen V en VI aan de orde.
Hoofdstuk 5 heeft als thema's de geschiedenis van de stoomtechniek in Engeland
in de achttiende eeuw en de daaropvolgende, internatonale ontwikkeling in de
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Een machtig stoommonster imponeerde het publick op de tentoonstelling van Philadelphia
in 1876. Het had een vermogen van 1400 pk en liet de raderen van de tentoonstelling draaien.
Dit was de beroemdste machine van George Henry Corliss (1817-1888).
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Schematische voorstelling van een (verticale) stoommachine met de belangrijkste onderdelen.
De regulator heeft tot doel de snelheid van de machine zo constant mogelijk te houden.
Loopt de machine te snel, dan rijzen de kogels door de middelpuntvliedende krachten
omhoog en vermindert de stoomtoevoer door de werking van de smoorklep. Bij te lage
snelheid gebeurt het omgekeerde.
Het vliegwiel is aangebracht om de machine door haar dode punten heen te halen en een
regelmatige beweging te bewerkstelligen. De dode punten zijn de hoogste en laagste stand
van de zuiger. De snelheid van de zuiger is daar nul.
De stoomschuif laat verse stoom beurtelings aan de ene en aan de andere kant van de
zuiger stromen, terwijl de afgewerkte stoom door de holte van de stoomschuif de cilinder
kan verlaten. De stoomschuif wordt aangestuurd door het excentriek.
De stoomketel en de condensor zijn niet in het schema opgenomen.
De condensor vormt geen noodzakelijk onderdeel van de stoommachine, indien stoomdrukken
van meer dan 1 atmosfeer worden toegepast.
Bron: De Herdt en Deseyn. Onder stoom, 167.
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technici zich op de stoominstallatie. Geen onderdeel bleef gespaard. Alles werd
onderzocht en verbeterd: de ketel, de regulateur, de stoomverdeling, de cilinder,
de krukas, het vliegwiel ...... Het resultaat was een scala aan ketels en machines,
dat uitdrukking gaf aan een streven naar technische perfectionering, economisch
rendement en organisatorische efficiëntie voor uiteenlopende doelen.
De nieuwe constructies werden vooral in het buitenland ontwikkeld. Nederland
moest zich veel moeite getroosten om de kennis hierover te verwerven, over te
dragen en in te passen in de eigen situatie. Deze thematiek wordt behandeld in
Deel V, evenals de (beperkte) originele bijdrage die ons land aan de stoomtechniek
leverde.
Het gebruik van de stoommachine vereiste verder maatschappelijke inbedding.
Enkele aspecten hiervan zoals de infrastructuur om het personeel voor de bediening
op te leiden en de maatregelen om de gevaren voor ketelontploffingen en overlast
te bezweren, krijgen in hoofdstuk 5 en 6 de aandacht. De opkomst van de
stoomtechniek is een veelzijdig proces. Die veelzijdigheid zal ik laten zien in
hoofdstuk 6, waarin de toepassing van stoom in een specifieke sector gedetailleerd
beschreven wordt. Gekozen is voor de bemaling, een sector die voor Nederland
van levensbelang is. Eeuwenlang domineerde de windmolen het vlakke land om
het droog en bewoonbaar te houden. Zij gaf haar positie niet zonder slag of stoot
op. Een fundamenteel andere kijk op de bemalingsproblematiek was mede nodig
om de stoommachine een kans tegen het meest karakteristieke symbool van Holland
te geven. Uit de analyse blijkt dat een verklaring voor de opkomst van de
stoomtechniek complex is en niet gereduceerd kan worden tot één oorzaak,
bijvoorbeeld tot de ontwikkeling in de techniek of tot de veranderingsgezindheid van
de Nederlandse bevolking.
De lessen die uit dit hoofdstuk geleerd kunnen worden, zijn goed te gebruiken bij
een moeilijk vraagstuk, namelijk de rol van de stoommachine als basistechniek in
de industrialisatie van Nederland in de negentiende eeuw. Deze brede vraagstelling
wordt behandeld in deel VI dat een aantal belangrijke thema's uit het
industrialisatiedebat onder historici aan de orde stelt. In dat deel zal een vergelijking
worden gemaakt tussen stoom in Nederland en België. De verschillen tussen beide
regio's waren ongehoord. België draagt niet voor niets de ere-titel van ‘Tweede
Industriële Natie van de Wereld’. Als eerste land op het continent trad het in de
voetsporen van Engeland. Er stonden rond 1850 reeds grote aantallen
stoommachines, terwijl men ze ettelijke kilometers verderop - in Nederland nauwelijks tegenkwam. Hoe konden twee kleine, aan elkaar grenzenden regio's
zo'n verschillend industrialisatieproces doormaken?
Verder staat in deel VI de verhouding van stoom tot wind-, water- en spierkracht
in de nijverheid centraal, evenals de vraag naar de aard van het diffusieproces.
Waar, wanneer en waarom werd de stoommachine ingezet? Betekende dit nu een
revolutie in de produktietechniek en het arbeidsproces? Gingen de veranderingen
gepaard met een omwenteling in de produktieverhoudingen en de maatschappij?
Uit het antwoord op deze vragen zal blijken of stoom meer was dan een symbool.
H.W. LINTSEN

Eindnoten:
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1. Het Stoomwezen in Nederland, Eigen Haard (1885) nr. 11, 135
2. Citaat staat in: E.J. Thierens, ‘Zijn Windmolens te handhaven?’, De Ingenieur 41 (1926) 309.
Thierens verwijst naar een manuscript van F.W. Conrad, ‘Memorie over het gebruik van stoom
tot droogmaking en drooghouding’ (uit 1828). Dit manuscript heb ik echter niet teruggevonden.
3. P.W. Klein, ‘Kapitaal en stagnatie tijdens het Hollands vroegkapitalisme’, in: P.A.M. Geurts en
F.A.M. Messing (red.), Economische ontwikkeling en sociale emancipatie (Den Haag 1977) deel
1.
4. Voor een samenvatting van het debat over de late industrialisatie van Nederland, zie: E. Fischer,
Fabriqueurs en fabrikanten; de Twentse katoennijverheid en de onderneming S.J. Spanjaard te
Borne tussen circa 1800 en 1930 (Utrecht 1983), 7-28.
Meer in het bijzonder met betrekking tot de technische ontwikkeling en de toepassing van de
stoomtechniek; zie: H.W. Lintsen, Een revolutie naar eigen aard. Technische ontwikkeling en
maatschappelijke verandering in Nederland (Delft 1990) Oratie.
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Horizontale stoommachine met condensor in een oliemolen te Drenthe aan het begin van
deze eeuw. De stoomketel staat achter in het lokaal.
Stoom wordt doorgaans in verband gebracht met grootschalige produktie en de opkomst
van de fabriek. Dit beeld is voor Nederland in de negentiende eeuw niet juist. Stoom werd
vooral ingezet in de kleinschalige produktie, in kleine werkplaatsen of zoals hier in voormalige
windmolens. Het vermogen van deze machines was dan ook bescheiden en kwam niet
boven de 20 pk. De eigenaar, de machinist en het andere personeel zijn er niet minder trots
op.
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5
Stoom in ontwikkeling
De eerste stoommachines en de uitvinders
Stoom na Watt
Hoge druk en expansie
Zuigersnelheid, toerental en vullingsgraad
Bouwwijze
Stoomketel
Technische perfectie en economisch rendement
Bediening
Veiligheid en hinder
1.

De eerste stoommachines en de uitvinders

In 1712 bouwde Thomas Newcomen het eerste werktuig, dat wij tegenwoordig een
stoommachine zouden noemen. De machine had namelijk twee onderdelen - een
stoomketel en een cilinder met zuiger - die kenmerkend zijn voor een stoommachine.
In het geval van de Newcomenmachine werd de door de ketel geproduceerde stoom
in de cilinder gelaten en vervolgens met een straal koud water afgekoeld (zie de
afbeelding). De stoom condenseerde en in de cilinder ontstond een onderdruk. De
atmosferische druk die op de buitenkant van de cilinder werkte, duwde de zuiger
met grote kracht omlaag. Deze kracht werd gebruikt om een waterpomp aan te
drijven.
Hoewel hier sprake was van een totaal nieuw ontwerp, bouwde Newcomen voort
op eerdere ideeën en apparaten. Newcomen (1663-1729), geboren te Dartmouth
in Devonshire, was een man van de praktijk en van eenvoudige afkomst. Hij werkte
als smid, handelde in ijzeren werktuigen en experimenteerde minstens twaalf jaar
voordat zijn machine liep. Hij had een duidelijk doel voor ogen, namelijk het
oppompen van mijnwater. Door zijn beroep kende hij de problemen van klanten uit
de buurt, die voortdurend klaagden over de wateroverlast in hun tin- en kopermijnen.
De klassieke pompwerktuigen aangedreven met de hand of met ros- en watermolens
schoten tekort. Newcomen was niet de enige die zich hiermee bezighield. Tijdgenoten
zagen zijn uitvinding ook niet als een stoommachine, maar als een stoompomp en
daarvan bestond al een ander type, die van Savery.
Thomas Savery (1650-1717) behoorde eveneens tot de meest vruchtbare
uitvinders van die tijd. Ook hij was afkomstig uit Devonshire en werkte vermoedelijk
enige tijd in een mijn. Hij verkreeg in 1698 een octrooi op een stoompomp bestaande
uit een geheel van ketels en reservoirs verbonden met kranen en afsluitbare pijpen
(zie de afbeelding). Vier jaar later startte hij een machinewerkplaats en nam zijn
pomp in produktie. Hij schreef toen: ‘Ik twijfel er niet aan dat deze machine binnen
enkele jaren hét middel zal zijn waardoor onze mijnbouw zal verdubbelen of
verdrievoudigen’. Dat was wel erg optimistisch ingeschat.
Zijn uitvinding werd als pompmachine in de mijnen geen succes. De opvoerhoogte
was te beperkt. Mijnschachten met een diepte van 60 meter waren al heel gewoon,
soms ging men tot 120 meter, terwijl Savery's machine het grondwater tot circa 25
meter kon oppompen. De opvoerhoogte was deels afhankelijk van de stoomdruk
en die hing weer af van de afdichtingen en van de sterkte van de gebruikte
materialen. Met name de afdichtingen vormden een probleem. Verder bleek de
veiligheid een discutabel punt, ondanks dat Savery zijn machine als de ‘vriend van
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de mijnwerker’ propageerde. De machine met de stoomketel moest ondergronds
geïnstalleerd worden en betekende gezien het mogelijk aanwezige mijngas een
gevaar.
Savery's pomp had op enkele kranen na geen bewegende delen en kan daarom
moeilijk als stoommachine in de eigenlijke zin van het woord genoemd worden. Een
op- en neergaande zuiger was wel aanwezig in het mechaniek waarmee de
Fransman Papin in 1690 experimenteerde. Papin, enige tijd assistent van Huygens
te Parijs en actief lid van de Royal Society te Londen was vooral theoretisch
geïnteresseerd. Zijn apparaat kwam niet verder dan het laboratorium, hoewel hij
concrete toepassingen in het verschiet zag liggen.
In hoeverre Newcomen op de hoogte was van de ideeën van Papin en diverse
andere onderzoekers en uitvinders is niet duidelijk. Wel participeerde hij in
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genootschappen en was hij bekend met de stoompomp van Savery. Daar kon hij
ook niet omheen vanwege diens octrooi. In 1705 sloten beiden een overeenkomst
waardoor Newcomen zijn machine verder kon ontwikkelen en produceren. De
overeenkomst leidde tot verwarring. Het is niet altijd duidelijk of een bepaalde
machine van het type Newcomen dan wel van het Savery-type was. De laatste werd
weliswaar niet in de mijnen gebruikt, maar wel op landgoederen voor de aanvoer
van water voor fonteinen en het huishouden.
Newcomen stierf in 1729, vrijwel onbekend buiten een kleine kring van technici.
Naderhand kreeg zijn naam meer bekendheid en uiteindelijk eerden Engelse
techniekhistorici zijn verdiensten door hun vereniging de Newcomen Society te
noemen. Op Newcomens ontwerpprincipes werd een aantal decennia
voortgeborduurd. De werking verliep efficiënter door de automatische sturing (1713),
de automatische stoomverdeling (1718) en andere mechanismen. Het rendement
verbeterde onder meer door de systematische onderzoekingen en testen van de
verschillende onderdelen door John Smeaton na 1750. Een Newcomenmachine
gebouwd rond 1770 had een tweemaal zo hoog rendement als de oorspronkelijke.
Toch bleef het rendement - gezien vanuit latere ontwikkelingen - erg laag, in het
beste geval ongeveer 1%.
De Newcomenmachine kende een tamelijk snelle verspreiding. Omstreeks het
midden van de achttiende eeuw hadden vrijwel alle mijnen in Cornwall, Lancashire,
Northumberland, Yorkshire en Staffordshire een of meer van dergelijke machines.
Rond 1770 waren er meer dan 200 machines in Groot-Brittannië in bedrijf. Er was
daar sprake van een redelijk bekende en gevestigde techniek. In andere landen
kwam men de stoommachine sporadisch tegen zoals in Zweden, Frankrijk, Hongarije
en de Verenigde Staten; soms ook in grote aantallen zoals in de ertsmijnen van
Banska Stiavnica (Tsjecho-Slowakije) en de Borinage (de Zuidelijke Nederlanden).
James Watt (1736-1819) was de eerste die ingrijpend afweek van Newcomens
conceptie en een aantal wezenlijke veranderingen aanbracht. Als instrumentenmaker
te Glasgow kreeg hij een demonstratiemodel van de Newcomenmachine van de
plaatselijke universiteit te herstellen. Al experimenterend realiseerde hij zich een
van de fundamentele oorzaken van de slechte werking van het model, namelijk het
afwisselend verhitten en afkoelen van de cilinder. Hij besefte tevens dat dit punt
een van de oorzaken was van het hoge steenkolengebruik van de
Newcomenmachine. De oplossing vond Watt in de condensor, die hij in 1769
octrooieerde. Deze geniale uitvinding bracht een scheiding in de koude en warme
fase van de stoommachine. De cilinder bleef heet mede door de later toegepaste,
omhullende stoommantel, terwijl het condenseren van de stoom in een afgescheiden
koude ruimte - de condensor - plaatsvond. Het herhaaldelijk energievretend
opwarmen van de cilinder behoefde niet meer te gebeuren.
Diverse andere verbeteringen volgden in de jaren daarna, waaronder de
ontdekking van het dubbelwerkend principe. Newcomen en de eerste generatie
Watt machines waren zogenaamde enkelwerkende machines. De cilinder vulde
zich slechts aan één zijde van de zuiger met stoom, waarna door de condensatie
van stoom de arbeidsslag plaatsvond. Dit betekende dat tijdens de opgaande
beweging van de zuiger géén, en bij de neergaande beweging wél arbeid werd
verricht. Watts dubbelwerkende stoommachine liet beurtelings stoom onder en
boven de zuiger in, terwijl condensatie beurtelings boven en onder plaatsvond. Op
deze wijze werd tijdens iedere beweging van de zuiger arbeid verricht.
Met deze en andere uitvindingen transformeerde Watt de stoommachine van een
machine, hoofdzakelijk geschikt voor het oppompen van water, tot een universele
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machine die voor een groot aantal industriële en andere doeleinden kon worden
ingezet. Watts bijdrage aan de stoomtechniek was echter ook in een ander opzicht
van wezenlijk belang. Hij ontwikkelde samen met Boulton een infrastructuur die het
mogelijk maakte de stoommachine in grote aantallen te produceren en te verspreiden.
Technisch vernuft, managementkwaliteiten, zakelijk inzicht en een gevoel voor
propaganda waren in de combinatie van beide personen verenigd en vormden
noodzakelijke elementen in de opbouw van een moderne machinefabriek voorzien
van het vereiste vakmanschap, een goede samenwerking met toeleverende bedrijven
en een uitgebreid netwerk met afnemers. De fabriek van Boulton en Watt slaagde
erin om tussen 1775 en 1800 ongeveer 500 stoommachines te bouwen en af te
zetten.
In deze periode verwierf de stoommachine zijn imago van sleuteltechniek. Bij zijn
dood in 1819 werd Watt reeds gezien als een heroïsche uitvinder en begon de
legendevorming rond zijn persoon.
Watt zou een plaats onder de meest illustere wetenschappers en weldoeners uit
de geschiedenis verdienen. De stoommachine was het produkt van de
verbeeldingskracht onder het vaandel van de moderne wetenschap. Zij was een
voortbrengsel van theorie en praktijk, van wetenschappelijk onderzoek en technische
vaardigheid. Stoom had bijna ieder terrein van het maatschappelijk leven wezenlijk
veranderd.
Al deze aspecten zijn in de loop van de tijd ter discussie komen te staan. De
relatie tussen wetenschap en techniek blijkt zowel in het geval van de stoom
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Schematische voorstelling van de stoompomp van Savery geoctrooieerd in 1698.
In de ketel B werd stoom geproduceerd. De stoom drukte het water in het reservoir S via
buis A naar boven in een stortbak.
Kraan C werd vervolgens dichtgedraaid, klep K gesloten en klep L geopend. De stoom die
zich in het reservoir S bevond, werd gecondenseerd door kond water uit bak E op de wanden
van S te laten lopen. In S ontstond nu een ‘vacuüm’ (beter: onderdruk) zodat het water uit
vergaarbak R via een buis werd opgezogen en het reservoir S vulde. Wanneer S gevuld
was, sloot men klep L, opende men klep K en kraan C. Het proces kon opnieuw beginnen.
Bron: De Herdt en Deseyn, Onder stoom, 14, 162.
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Tabel 5.1: Wind-, water- en stoomvermogen in Engeland in
paardekrachten, 1760-1907 (pk).

1760

Wind
pk
10.000

%
11,8

Water
pk
70.000

%
82,3

Stoom
pk
5.000

%
5,9

Totaal
pk
85.000

1800

15.000

8,8

120.000 70,6

35.000

20,6

170.000

1830

20.000

5,7

165.000 47,1

165.000

47,1

350.000

1870

10.000

0,4

230.000 10,0

2.060.000 89,6

2.300.000

1907

5.000

-

178.000 1,8

9.659.000 98,1

9.842.000

Bron: Kanefsky, Power technology, 338.
techniek als in het algemeen een bijzonder complex vraagstuk te zijn. In deel V
van deze serie ‘Geschiedenis van de techniek in Nederland’ wordt hierop verder
ingegaan. Wat het maatschappelijk belang van de stoomtechniek betreft, beperk ik
mij vooralsnog tot enkele kanttekeningen.
Tijdens het leven van Watt beperkte de toepassing van de stoomtechniek zich
hoofdzakelijk tot enkele sectoren, namelijk de mijnbouw, de textielnijverheid en de
machinenijverheid. De spreiding over andere sectoren was gering en de hoge vlucht
moest nog beginnen. De bijdrage van de stoomtechniek aan de Britse industrialisatie
blijkt rond 1800 nog minimaal te zijn. Zo is geschat dat het nationale inkomen zonder
2.
de stoommachine slechts 0,2% minder zou zijn geweest.
Stoom overvleugelde weliswaar reeds in de achttiende eeuw in Groot-Brittannië
3.
de windenergie, maar deze speelde een rol van weinig betekenis (zie tabel 5.1).
Waterenergie was in de Britse industrialisatie tot 1830 overheersend. Het
vermogen van de watermolens onderging in de periode 1760 en 1830 meer dan
een verdubbeling en leverde in 1830 47% van het totale mechanische vermogen.
Ook daarna zette de absolute groei zich nog door. Daartegenover stond aanvankelijk
een beperkte absolute en relatieve bijdrage van stoom. De absolute toename is na
1800 echter zonder meer spectaculair te noemen. In 1760 stond er aan
stoomvermogen slechts 5000 pk, in 1800 35.000 pk en in 1830 reeds 165.000 pk
en daarmee eveneens 47% van het totale mechanisch vermogen. Daarna nam het
relatieve belang van stoom in Groot-Brittannië verder fors toe. In 1870 was 90%
van het totale mechanische vermogen van stoommachines afkomstig.
De stoommachine was lange tijd een techniek met vele potenties. Zij loste haar
belofte in Engeland in de loop van de negentiende eeuw in. Maar wat hield die
inlossing precies in? De stoomtechniek werd - zoals de cijfers laten zien - dominant.
Indien echter stoom louter een substituut voor de klassieke energiebronnen was,
dan behoefden de gevolgen niet ingrijpend te zijn. De vraag is met welke kwalitatieve
veranderingen in het produktieproces, de organisatie van de arbeid, de bedrijfstak,
de markt, de wetgeving enzovoorts de toepassing van de stoomtechniek gepaard
ging. Het zijn aspecten die - althans voor Nederland - in dit deel en deel VI aan de
orde komen.
De opkomst van de stoomtechniek verliep in Nederland anders dan in Engeland.
Meer dan een halve eeuw na de uitvinding van de stoommachine door Newcomen
werd in Nederland de eerste stoommachine gebouwd. In 1774 verleende het
stadsbestuur van Rotterdam aan het Bataafsch Genootschap der
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Proefondervindelijke Wijsbegeerte toestemming ‘een vuurmachine’ op te richten.
Het betrof een experiment dat moest aantonen dat stoommachines geschikt waren
voor de waterbeheersing. In dit geval ging het om de bemaling en de waterverversing
van de stadsgrachten nabij de Oostpoort te Rotterdam. De Newcomen-machine
werd in Engeland besteld, arriveerde in januari 1775 en werd door de Engelse
monteur Jabez Carter Hornblower in maart 1776 opgebouwd. ‘Den 9 maart [...] werd
de machine voor het eerst aan den gang gebracht, en deed in de namiddag,
4.
verscheidene slagen van de volkomen lengte van 6 voeten agter elkanderen’.
Het experiment mislukte jammerlijk. Een demonstratie in oktober 1776 voor een
commissie van vier leden, benoemd door de gecommitteerden van de Staten van
Holland en West-Friesland kon geen doorgang vinden daar de waterstand van het
binnenwater door oostenwind te laag was. Een tweede demonstratie een jaar later
liep verkeerd af omdat de machine slechts gedurende anderhalf uur met twee (in
plaats van de acht geïnstalleerde pompen) kon werken. De problemen bleven.
Uiteindelijk werd de machine gesloopt.
Daarop volgden in de achttiende eeuw nog enkele experimenten. Het aantal is
echter letterlijk op de vingers van één hand te tellen. In de eerste helft van de
negentiende eeuw namen de pogingen en toepassingen aanzienlijk toe. Toch bleef
het opgesteld vermogen zeer beperkt. Pas na 1850 zou het aantal stoommachines
spectaculair groeien.

Stoom na Watt
Een complex van factoren beïnvloedde de opkomst van de stoommachine in de
negentiende eeuw. Een factor die als grondtoon voortdurend hoorbaar was, betrof
de ontwikkeling in de stoomtechniek. Deze was met de spectaculaire uitvindingen
van Savery,
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De eerste stoommachine in Nederland: het stoomgemaal nabij de Oostpoort te Rotterdam
in 1776.
De stoommachine was een zogenaamde atmosferische machine van Newcomen. De ronde,
staande stoomketel was van ijzer, had op de bodem een middellijn van 4,87 m en een hoogte
van 3,35 m. Hij werkte zonder overdruk. Het materiaal was uit Engeland afkomstig en ter
plaatse geklonken.
De gegoten ijzeren cylinder, eveneens uit Engeland afkomstig, had een diameter van 1,32
m. De slaglengte van de stoomzuiger was 1,83 m.
Acht houten pompen werden in beweging gebracht door een stelsel van balansen (ofwel
schommelbalken). De slaglengte van de pompzuiger bedroeg 1,83 m. De opvoerhoogte kon
variëren tussen de 0 en 1,5 m. Bij lage opvoerhoogte werden meer pompen ingezet dan bij
hoge. Het pompsysteem bleek echter een van de zwakke punten te zijn. De stoommachine
kon circa 14 à 15 slagen per minuut maken, had een geschat totaal rendement van 0,63%
en een maximaal vermogen van 55 IPK.
Op de aquarel zijn duidelijk de balansen te zien, waaraan de pontpzuigers via kettingen en
stangen zijn bevestigd.

Newcomen en Watt in de achttiende eeuw zeker niet afgesloten. Wel had Watt
samen met zijn partner Boulton op basis van het octrooi van 1769 een ‘ijzersterke’
positie verworven, waardoor zij het tempo van de vernieuwingen een aantal decennia
konden bepalen. Diverse uitvinders hadden zich met enthousiasme geworpen op
de stoomtechniek, maar zagen de toepassing van hun ideeën geblokkeerd door de
strikte controle van de octrooirechten. Na het aflopen van de termijn van het
basisoctrooi in 1800 was de weg open voor een serie ingrijpende vernieuwingen
die voorheen actief ontmoedigd waren of op zijn minst niet aangemoedigd. De aard
van de ontwikkelingen werd mede bepaald door het toepassingsgebied en de eisen
die het stelde aan de stoomtechniek. De stoominstallatie voor de spoorwegen had
onder meer te maken met beperkingen in het gewicht vanwege het draagvermogen
van de rails en beperkingen in de ruimte die voor de machine, de ketel, de steenkolen
en het water beschikbaar was. Ruimteproblemen deden zich nog sterker voor bij
het zeetransport, daar onder andere brandstof voor langere perioden meegenomen
moest worden. Verder had men rekening te houden met de vorm, de stabiliteit en
de stijfheid van het schip. Voor het kleinbedrijf waren de afmetingen en het
bedieningsgemak belangrijke criteria om de beschikbare technieken te beoordelen.
In de bemaling lag het accent op zo zuinig mogelijke machines vanwege het dure
transport van de steenkolen naar de afgelegen gemalen. De stoommachines in
fabrieken kenden minder stringente voorwaarden. In alle toepassingsgebieden liep
echter als een rode draad door de ontwikkeling, een streven naar technische en
economische efficiëntie ofwel naar zuinige en goedkope stoominstallaties.
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Vele discussies werden gevoerd onder de technici om tot optimalisatie te komen
van het ontwerp met uiteenlopende en vaak tegenstrijdige eisen. Welke stoomdruk
was wenselijk? Hoe kon maximaal voordeel gehaald worden uit de expansie van
stoom?
Wat was de optimale snelheid van de zuiger en het meest geschikte toerental?
Moesten stoommachines verticaal of horizontaal gebouwd worden? Wat was de
meest geschikte ketel voor een bepaald gebruik? Het voortdurende debat en het
eindeloos geëxperi-

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

116

Schematische voorstelling van de enkehwerkende stoommachine van James Watt (1769).
Watt liet in tegenstelling tot Newcomen de stoom condenseren in een afzonderlijke condensor
F. De cilinder van de stoommachine van Newcomen werd bij iedere cyclus opgewarmd en
afgekoeld. Dat kostte veel energie. De cilinder van de stoommachine van Watt bleef
voortdurend warm, mede door de cilindermantel E die met stoom was gevuld.
In het schema is de cilinder gevuld met stoom. Wanneer men nu klep B sloot en klep C
opende, stroomde de stoom onder de zuiger naar condensor F en condenseerde aldaar.
De cilinder hoefde niet afgekoeld te worden. In de cilinder onstond nu ‘vacuüm’ en de zuiger
werd omlaag geduwd. Met het openen van klep B en het sluiten van klep C kon de cyclus
opnieuw beginnen.
Bron: De Herdt en Deseyn, Onder stoom, 19, 164.
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menteer leidden tot talrijke verrassende constructies en vernuftige mechanismen.
De ontwikkeling had een ander karakter dan in de periode daarvoor, toen met de
machines van Savery, Newcomen en Watt de stoomtechniek sprongsgewijze
veranderde. De ontwikkeling in de negentiende eeuw was evolutionair en het werk
van talrijke uitvinders en technici, die de stoominstallatie op tal van onderdelen
verbeterden. De behandeling van deze periode is daarom anders. Niet de
opeenvolging van machines en hun uitvinders staat centraal, maar de ontwikkeling
van een aantal belangrijke karakteristieken van de stoomtechniek zoals stoomdruk,
zuigersnelheid en bouwwijze.
Voor het overzicht baseer ik mij op het werk van A. den Ouden; voor gedetailleerde
informatie verwijs ik naar de studieboeken, standaardwerken, overzichtswerken en
5.
andere literatuur over stoom die in de bibliografie vermeld worden. In het navolgende
overzicht komt Nederland niet voor. De uitvindingen vinden vooral in het buitenland
plaats. Wel zal ik proberen aan te geven wat de gevolgen zijn van de internationale,
technische ontwikkeling voor het economisch rendement van de stoommachine in
Nederland: in welke perioden dalen vooral de kosten van de stoomtechniek?
Vervolgens behandel ik voor Nederland nog enkele aspecten die niet eerder aan
de orde kwamen met name de bediening, de hinder en de veiligheid van de
stoominstallatie. Ik concentreer mij verder op die ontwikkelingen die relevant zijn
voor de kleine stoommachine (tot en met 20 pk) in bemaling en nijverheid. In de
bemaling blijken grote stoommachines weliswaar gebruikt te zijn, maar kleine
stoommachines overheersten in de vele kleine polders (zie hoofdstuk 6). Eenzelfde
tendens valt ook te bespeuren in de nijverheid. Het bedrijfsleven zou op grote schaal
overschakelen op stoom en vooral de kleine stoommachine gaan gebruiken (zie
deel VI).

Hoge druk en expansie
De stoommachines van Newcomen en Watt werkten op een druk van 1 atmosfeer.
De arbeidsslag werd mogelijk door het creëren van een (niet volledig) vacuüm. De
kracht op de zuiger werd bepaald door het oppervlak van de zuiger te
vermenigvuldigen met het drukverschil over de zuiger, dat maximaal 1 atm. was bij
een volledig vacuüm. Indien de stoomdruk opgevoerd kon worden, nam de kracht
(en daarmee het vermogen) toe óf zouden de afmetingen van de stoommachine bij
een gelijkblijvend vermogen verkleind kunnen worden. Opvoering van de stoomdruk
had als principe pas zin na de uitvinding van de dubbelwerkende stoommachine
door Watt. Watt zelf paste hogere stoomdrukken vanwege de veiligheid niet toe.
De Engelsman Richard Trevithick (1771-1833) en de Amerikaan Oliver Evans
(1755-1819) waren de eersten die rond 1800 met stoom van een hogere druk
experimenteerden. In eerste instantie vormden de ketels een probleem. De
constructie maakte aanvankelijk slechts een beperkte drukverhoging mogelijk.
Tevens vroeg de veiligheid en het gevaar voor ketelontploffingen om speciale
voorzorgsmaatregelen. Later stonden vooral de afdichting van de zuiger en de
hogere werktemperaturen in de cilinder als problemen centraal. De stoomdruk liep
in de negentiende eeuw geleidelijk op. In 1840 werd een druk van 4 à 5 atm. voor
landmachines onder technici acceptabel en optimaal geacht, in 1860 een druk van
6 à 7 atm. en in 1880 een druk van 8 à 11 atm. De maximaal haalbare stoomdruk
lag echter hoger, terwijl de gebruikelijke stoomdruk in de praktijk lager was.
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Met hogere drukken werd tevens een andere techniek algemeen gangbaar,
namelijk het gebruik maken van de expansie van stoom. De eerste stoommachines
kenden een toevoer van stoom gedurende de gehele slag. Het geleverde vermogen
van de machine was daardoor maximaal, maar het stoomverbruik ook hoog. Watt
was de eerste die experimenteerde met het toelaten van stoom tijdens een deel
van de slag en het laten expanderen van de stoom gedurende de rest van de slag.
Trevithick was de eerste die bij hogedruk-machines de stoomtoevoer voortijdig
afkneep. In 1812 paste hij het beginsel toe bij een kleine enkelwerkende
stoommachine in een mijn in Cornwall. Het expansief werken leidde tot een beter
technisch rendement en een besparing op de brandstofkosten. Daartegenover stond
dat de ketelinstallaties vanwege de hogere druk duurder waren, de afmetingen van
de stoommachine (bij een gelijkblijvend vermogen) groter en daardoor de
investeringen hoger.
Expansie kon ook plaatsvinden in meerdere cilinders. Expansie in één cilinder had
als nadeel dat de stoom tijdens het expanderen sterk afkoelde en de cilinderwand
daardoor kouder werd. De verse stoom die bij de volgende slag werd toegevoerd,
ging daarop gedeeltelijk tot condensatie over. Hoe hoger de aanvangsdruk (en
temperatuur), hoe groter de begincondensatie. De arbeidswinst werd door de
condensatie en de daarmee gepaard gaande warmteverliezen deels weer teniet
gedaan. Door het verdelen van de expansie over meerdere cilinders kon men dit
voorkomen.
Jonathan Hornblower (1753-1818), een van de lastigste concurrenten van Watt,
construeerde in 1781 een machine met twee cilinders. De stoom bracht eerst de
zuiger van de kleinste cilinder in beweging, daarna expandeerde hij verder in de
grotere cilinder. Bij de toenmalige lage druk leverde dat echter geen
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Een schematische voorstelling van de stoommachine van Newcomen (1712). Linksonder
bevindt zich de stoomketel en daarboven de cilinder. De zuiger is via een zuigerstang en
ketting aan een houten balans verbonden, die op een muur rust. Aan het andere einde van
de balans is een ketting bevestigd die via een stang met een mijnpomp is verbonden.
Linkerschema: Onder invloed van de zwaartekracht van de stang en de zuiger van de
mijnpomp kantelde de balans met de klok mee. De zuiger van de stoommachine bevond
zich boven in de cilinder en de cilinder vulde zich met stoom.
Rechterschema: Vervolgens sloot met de stoomtoevoer af met een kraan en opende men
een andere kraan, zodat koud water uit de bak rechtsboven in de cilinder werd gespoten.
De stoom condenseerde en er ontstond een ‘vacuüm’ in de cilinder. De atmosferische druk,
die op de buitenkant van de cilinder werkte, duwde de zuiger met grote kracht omlaag. De
balans kantelde nu tegen de klok in. De zuiger van de mijnpomp ging de hoogte in, het
mijnwater werd uitgeworpen en de cyclus kon opnieuw beginnen.
Bron: De Herdt en Deseyn, Onder stoom, 17, 162.

meetbare besparing op. Arthur Woolf (1776-1837) pakte het idee in 1803 weer op,
maar nu met hogedruk-stoom. De machine had eveneens twee cilinders, de ene
werkte op hoge druk, de andere op lage. Er was sprake van een tweevoudige
expansie. De doorbraak van de meervoudige expansie kwam echter rond 1860 toen
een aantal technische randvoorwaarden aanwezig was met betrekking tot de
ketelconstructie, stoomverdelingsorganen en condensatietechnieken. Aanvankelijk
geschiedde de expansie over twee cilinders (compound-machine), later ook over
drie (triple-expansie) en vier (quadruple-expansie) cilinders. Vooral in schepen
werden zij toegepast. Vanaf 1880 ook in fabrieken. Voor kleine stoommachines en
het kleinbedrijf had de compoundtechniek weinig betekenis. De techniek was te
kostbaar. Expansie in één cilinder bleef voor deze schaal het meest gangbare.
Met het expansief werken evolueerden ook het stoomverdelingsorgaan en de
expansie-regeling. Iedere stoommachine bezat een stoomverdeling, dat wil zeggen
een mechanisme voor de toelaat en uitlaat van de stoom aan één of beide zijden
van de zuiger. Bij expansie zorgde de stoomverdeling ervoor, dat de toelaat van de
stoom gesloten werd voordat de slag ten einde liep. Hiermee werd de vullingsgraad
bepaald, uitgedrukt als percentage van de slaglengte waarover stoom werd
toegelaten. De expansie-regeling kon variabel zijn.
Het meest eenvoudige, het oudste en het meest toegepaste verdeelorgaan was
de schuif waarvoor de grondvorm reeds omstreeks 1800 werd geoctrooieerd
(afbeelding blz. 108). Het mechaniek had echter enkele nadelen, zoals een vrij grote
dode ruimte (de kleinste ruimte die overbleef wanneer de zuiger zich in een uiterste
stand bevond en waarvan de stoom geen arbeid leverde), een relatief groot afkoelend
wandoppervlak en relatief veel wrijving vooral bij hogere stoomdruk.
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De stoomverdeling en de expansie-regeling waren voor de werktuigkundigen een
geliefd onderzoeksobject. Met veel verve wierpen zij zich op de verbetering van de
schuif en - vanaf 1850 - de toepassing van geheel andere principes met name
kranen en kleppen. Deze laatste waren lichter van gewicht, konden sneller reageren
en maakten het mogelijk in- en uitlaat van de stoom van elkaar te scheiden. Het
vraagstuk was des te interessanter omdat het gekoppeld was aan de
machine-regeling, de instelling
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van de machine op wisselende belasting. Werd de belasting minder, dan wijzigde
het toerental zich. Greep men niet in dan werd het surplus vermogen omgezet in
extra wrijving. Ook was het mogelijk dat de machine ‘op hol sloeg’ en uit elkaar
vloog. Het (gedeeltelijk) afsluiten van de hoofdstoomafsluiter voorkwam een dergelijke
calamiteit.
Een andere mogelijkheid was het opnieuw instellen van de vullingsgraad met de
hand. De aanpassingen in de constructie waren eenvoudig en goedkoop, terwijl er
bespaard werd op het stoomverbruik. Deze oplossing werd verkozen voor
toepassingen waar snel wisselende belastingen niet voorkwamen, bijvoorbeeld in
de bemaling.
Een constant toerental kon ook gerealiseerd worden met een regulateur. De
‘bollen van Watt’, een centrifugaal regelaar uit 1787, was de oudste, de meest
gebruikte en bij kleine machines veelvuldig toegepast. Zij was gekoppeld aan de
smoorklep die de toevoer van de stoom naar de cilinder kon afsnijden. De Amerikaan
George Henry Corliss (1817-1888) was de eerste, die een koppeling van de
regulateur met de expansie-regeling aanbracht. Hij bouwde in 1848 een machine
met een automatische expansieregeling uitgerust met vier afzonderlijke kleppen,
één voor iedere in- en uitlaat, aan de uiteinden van de cilinder. De automatische
expansieregeling werd echter bij kleine stoommachines vanwege de kosten
nauwelijks toegepast.

Zuigersnelheid, toerental en vullingsgraad
Het vermogen van een stoommachine is evenredig met de (gemiddelde) stoomdruk,
zoals eerder gesteld. Het is ook evenredig met de (gemiddelde) zuigersnelheid. Dit
betekent dat indien men de zuigersnelheid verhoogde, het vermogen toenam. Hogere
zuigersnelheden bereikte men door een grotere slaglengte van de zuiger (dat wil
zeggen een langere cilinder) of een hoger toerental van de zuiger (dat wil zeggen
meer heen en weer gaande bewegingen per minuut) of een combinatie van beide.
Vooral de toename van het toerental kreeg de aandacht, zodat men voor eenzelfde
vermogen compactere machines kon bouwen.
In alle gevallen had een hogere zuigersnelheid extra slijtage, toenemende
wrijvingsverliezen, grotere dynamische massakrachten en toenemend breukrisico
tot gevolg en, indien niet goed gedimensioneerd en afgesteld, een onrustige en
stotende loop van de machine. Hogere snelheden en toerentallen werden mogelijk
door nieuwe en sterke constructiematerialen (bijvoorbeeld staal in plaats van
smeedijzer), speciale voorzieningen in de constructies (bijvoorbeeld smering,
stoomverdeling en toerentalregeling) en verbeterde ontwerpen met behulp van
nieuwe inzichten in statica en dynamica.
De balansmachines van Watt hadden aan het begin van de negentiende eeuw
toerentallen van 20 tot 30 omwentelingen per minuut. Rond 1840 was dat voor de
vroege horizontale machines 50 à 60. Aan het eind van de eeuw was een toerental
van ongeveer 100 omwentelingen per minuut (o.p.m.) gebruikelijk voor
stoommachines tot 600 pk en van 75 voor machines tot 1200 pk.
De maximaal haalbare toerentallen lager echter hoger. Zo bouwde de Duitse
werktuigkundige Alban tussen 1825 en 1850 snellopende stoommachines (tot 200
pk) met een toerental van gemiddeld 80 o.p.m.. Op de industrie-tentoonstelling in
Londen in 1862 baarden de Amerikanen Allen en Porter opzien met een snelloper
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van 28 pk en een toerental van 150 o.p.m., vijfjaar later had hun machine een
toerental van 200.
Een apart vraagstuk vormde de gang van de machine. Een stoommachine
behoorde soepel te lopen, daar anders door trillingen overmatige slijtage of
vroegtijdige breuk optrad. Voor sommige toepassingen bijvoorbeeld in een spinnerij
was een gelijkmatige en rustige gang een specifieke eis.
Bij balansmachines was de rustige gang verzekerd door het zeer grote gewicht
van het vliegwiel en door de lage zuigersnelheid en de geringe expansie. Bovendien
werd de machine ondersteund door de muren van het gebouw. Bij andere type
machines kon de gelijkmatigheid verkregen worden door grote en zware vliegwielen
en door relatief korte slaglengtes en hoge toerentallen. Verder bestond er en relatie
tussen de zuigersnelheid, de expansie en een rustige gang.
Lage zuigersnelheden (tot 1 m/s) vereisten voor een rustige gang een geringe
expansie. Deze combinatie was in de eerste helft van de negentiende eeuw
gangbaar, maar moest het afleggen tegen andere combinaties toen hogere
snelheden en drukken mogelijk waren. Vanaf het midden van de eeuw was een
middelmatige snelheid (2 m/s) en een middelmatige expansie optimaal gebleken,
terwijl de grens langzaam verschoof naar hogere snelheden en hogere expansies.
De combinatie tussen een zuigersnelheid van 2-4 m/s met een een stoomdruk van
8 atm. en een vullingsgraad van 10% gold in de jaren zeventig als de beste. (De
vullingsgraad gaf het deel van de slag aan, dat stoom toegevoerd werd. Daarna
vond expansie plaats). Hoge snelheden en lage expansie óf lage snelheden en
hoge expansie waren uit den boze. Zij gaven stotende machines.

Bouwwijze
Een wezenlijk aspect in de ontwikkeling van de stoommachine vormde de bouwwijze.
Andere constructies maakten in combinatie met hogere stoomdrukken en toerentallen
compactere en lichtere
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stoommachines bij eenzelfde vermogen mogelijk.
De balansmachine - het oorspronkelijke type - zou nog lang gebouwd worden en
tot het midden van de eeuw overheersend blijven. De stoommachine bestond uit
een verticale cilinder met de zuigerstang naar boven gericht en een bovenliggende
balans aan de ene zijde via een parallellogram mechaniek verbonden met de
zuigerstang en aan de andere zijde gekoppeld met een drijfstang aan de krukas en
het vliegwiel. De balans was zwaar, de machine traag, het toerental laag en het
vliegwiel groot en zwaar. Bij de eerste stoommachines zonder balans werd het
vliegwiel direct boven de cilinder geplaatst. Men sprak van verticale machines, die
in de nijverheid tussen 1840 en 1860 voor kleine vermogens veelvuldig werden
toegepast. De constructie had echter enkele nadelen, zoals een hoge bouw, de
noodzaak van een stijf en zwaar frame vanwege het op grote hoogte roterende
vliegwiel en de trillingen door de zijdelingse krachten van het
kruk-drijfstangmechanisme.
De horizontale stoommachine werd aan het begin van de jaren dertig in Amerika
naar het voorbeeld van de locomotief gebouwd. De cilinder lag op z'n zij en de
zuigerstang was via een kruishoofd, een geleidingsmechanisme en de drijfstang
verbonden met de krukas en het vliegwiel. Vanaf 1850 verdrong dit type machine
langzaam maar zeker de balansmachine, die uiteindelijk alleen nog voor grote
vermogens werd gebouwd.
De eerste horizontale machine stond op een dunne plaat die was vastgezet in
het fundament. De cilinder en het krukaslager vormden op deze wijze een geheel
met het fundament en gebruikten het als stijf element in het frame om ongewenste
krachten en trillingen op te vangen. De volgende stap was het bevestigen van de
onderdelen op een zware balk, de Corliss-balk, genoemd naar de uitvinder ervan.
Hierna werd het bajonetframe toegepast, eveneens een uitvinding van Corliss,
die de functies van geleiding combineerde met die van framestijfheid. Intussen had
zich een ander type verticale stoommachine ontwikkeld. De stoommachine werd
op z'n kop gezet met de zuigerstang naar beneden en het vliegwiel laagliggend in
de vloer geplaatst. De machine was stabieler dan zijn omgekeerde voorganger daar
de verticale massakrachten eenvoudig werden doorgeleid naar de vloer. Toch bleven
de trillingen door de hogere bouw een probleem. Dit type werd in fabrieken en
werkplaatsen alleen voor kleine vermogens toegepast. Het had een lichte, elegante
en gedrongen vorm met een korte slaglengte, een korte drijfstang en een hoog
toerental.
Een compacte vorm werd ook gerealiseerd bij de locomobiel, een vervoerbare
stoommachine. Aanvankelijk ontwikkeld voor de landbouw vond de locomobiel vanaf
1860 ook toepassing in de nijverheid en ontplooide zij zich spoedig als een
volwaardige concurrent van de vaste machines. Hoewel machines met grote
vermogens gebouwd werden, had het merendeel een vermogen van 20 pk en
minder. Naast de kleine afmetingen en de mobiliteit golden als voordelen de
samenvoeging van ketel, machine en schoorsteen in één constructie, de eenvoudige
inzetbaarheid, de geringe voorzieningen, het bedieningsgemak en de gemakkelijke
verhandelbaarheid.

Stoomketel
Doorgaans ging bij de technici de meeste belangstelling uit naar de stoommachine.
Dat is tegenwoordig in de geschiedschrijving nog steeds het geval. Voor het
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technische en economische rendement van de installatie is de stoomketel echter
van een niet te onderschatten belang. Rond 1850 bestond er een grote variëteit
aan ketels, hetgeen de zoektocht naar geschikte ketels voor verschillende
stoomdrukken en functies weerspiegelt.
De stoomketel die Newcomen aan het begin van achttiende eeuw gebruikte, was
een soort vergrote ‘theeketel’, een koepelvormige ketel op een cirkelvormige gebolde
bodem waaronder het vuur werd gestookt. Hij bestond uit koperplaten met een loden
top, na 1725 uit gehamerde smeedijzeren platen. Watt gebruikte een zogenaamde
‘kofferketel’, een grote langwerpige doos waarvan de bodem eveneens was gebold
om het contactoppervlak met de vlammen en de rookgassen te vergroten. Het
rooster met het vuur lag onder het voorste deel van de ketel. De rookgassen trokken
eerst onder de bodem naar achter, dan langs de ene zijde en vervolgens langs de
andere zijde van de ketel om tenslotte via de schoorsteen te verdwijnen. De overdruk
van de stoom bij deze eerste typen ketels was enkele tienden atmosfeer. Meer bleek
te gevaarlijk.
Hogere drukken waren aan het begin van de negentiende eeuw mogelijk bij
cilindrische ketels. Daarbij kon de vuurhaard evenals bij de ‘thee’- en ‘kofferketel’
uitwendig geplaatst zijn. Een belangrijke vernieuwing was rond 1810 afkomstig van
Trevithick die het vuur in het inwendige van de ketel plaatste. Een buis liep in de
lengterichting door de cilindrische ketel. Het vuur was voor in deze vlambuis
geplaatst. De rookgassen stroomden door de buis en langs de buitenzijden van de
ketel alvorens onderdoor te worden afgevoerd. Dit type ketel - bekend als de Cornishof Cornwallketel - was zeer succesvol tot de komst van de Lancashire-ketel in 1844,
ook wel genoemd naar een van zijn uitvinders Fairbam. Deze ketel maakte gebruik
van twee parallelle buizen ieder met een eigen vuurgang om zo een groter verwarmd
oppervlak en een hogere stoomproduktie te verkrijgen.
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Vergroting van het verwarmd oppervlak kon verder geschieden door de rookgassen
te leiden door een bundel pijpen. Dit type - de vlampijpketel - werd vooral toegepast
bij locomotieven, locomobielen en stoomschepen. Er kon een forse stoomproduktie
met een behoorlijke druk in een relatief geringe ruimte mee bereikt worden. Bij
vlampijpketels waren de pijpen omgeven door water. Het omgekeerde kwam ook
voor: een bundel pijpen gevuld met water en stoom, geplaatst rond een vuurhaard
en in de rookgassen. Men sprak in dit geval van de waterpijpketel. Beide typen
ketels waren reeds voor 1850 bekend.
Daarnaast bestonden er nog tal van varianten met exotische namen zoals de
Bouilleur-ketel, de olifant-ketel en de duo-ketel. Na 1850 zou de constructie van de
ketel op tal van details verbeterd worden. Bijvoorbeeld: het gebruik van mechanische
stookinrichtingen ter besparing op de arbeidskosten van de stoker en de toepassing
van gegolfde vlambuizen om de uitzetting van de buis beter te beheersen en de
constructie stijver te maken. Verder werden er allerlei hulptoestellen ontwikkeld om
het rendement van de ketel op te voeren (zoals de voorverwarmers van het
voedingswater) of de veiligheid te vergroten (onder andere signaalapparaten en
verbeterde veiligheidskleppen).

Technische perfectie en economisch rendement
De ontwikkeling van de stoomtechniek in de negentiende eeuw was een evolutionair
proces. Zij verliep niet schoksgewijs zoals in de eeuw daarvoor toen Newcomen en
Watt mijlpalen waren in de stoomtechniek. Natuurlijk kende ook de negentien-

Tabel 5.2: Kenmerken van een balansmachine in de eerste helft van de
negentiende eeuw en een liggende stoommachine aan het eind van de
negentiende eeuw

Toepassing

Balansmachine vanBalansmachine vanLiggende 1-cilinder
12 pk volgens
12 pk gebouwd
stoommachine van
opgave van Simonsdoor de Fabriek van12 pk volgens
en Greve, 1844
Van Vlissingen en opgave van
Dudok van Heel, Verdam, 1892
1843
Bemaling
Nijverheid
Nijverheid

Condenserend

Ja

Ja

Nee

Stoomdruk

4

4

6 en hoger

Vullingsgraad (%)

25

15

25

Slaglengte (m)

1,2 à 1,5

1,2

0,4

Toerental
(omw./min.)

18 à 23

20

100

Zuigersnelheid
(m/s)

0,9

0,8

1,3

0,25

0,3

Zuigerdiameter (m) 0,3
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Kolenverbruik
(kg/pku)

3

5,5 (4,0)

3(2)

Kosten van de
installatie

ƒ 13.000

ƒ 13.000

ƒ 5.400

machine

ƒ 9.000

ƒ 9.000

ketel

ƒ 4.000

ƒ 4.000

Afmetingen
machinehuis (m)

l=11, br=5, h=9

l=7, br=3, h=4

l=5, br=3, h=3

Afmetingen
ketelhuis (m)

l=9, br=4, h=5

l=8, br=2, h=3

l=8, br=2, h=3

Kosten van het
gebouw:

± ƒ 14.000

± ƒ 6.000

ƒ 3.000

Personeel en
loonkosten:

Machinist (ofwel
eerste stoker) en
tweede stoker
tezamen ƒ 700 à ƒ
⋆⋆
1.000 per jaar

(Machinist (annex (Machinist annex
stoker) één persoon stoker) één persoon
ƒ 700 per jaar
ƒ 800 per jaar

⋆

⋆

⋆

waarvan:

⋆

⋆

⋆

⋆⋆

Er zijn voor de toepassing van de stoommachine in de nijverheid twee waarden opgegeven
voor het steenkolenverbruik. De waarde tussen haken heeft betrekking op de stoommachine
in bedrijf. De andere waarde geldt voor een stoominstallatie die 's ochtends wordt opgewarmd,
met wisselende belastingen werkt en 's avonds wordt stopgezet en afkoelt. Deze (hoogste)
waarde wordt bij de berekeningen in tabel 5.3 - in navolging van de handboeken - gebruikt.
Het kolenverbruik van het stoomgemaal (eerste kolom) is relatief laag door de zeer gelijkmatige
en continue belasting gedurende meerdere dagen die typerend is voor een gemaal.
Er zijn voor de toepassing van de stoommachine in de nijverheid twee waarden opgegeven
voor het steenkolenverbruik. De waarde tussen haken heeft betrekking op de stoommachine
in bedrijf. De andere waarde geldt voor een stoominstallatie die 's ochtends wordt opgewarmd,
met wisselende belastingen werkt en 's avonds wordt stopgezet en afkoelt. Deze (hoogste)
waarde wordt bij de berekeningen in tabel 5.3 - in navolging van de handboeken - gebruikt.
Het kolenverbruik van het stoomgemaal (eerste kolom) is relatief laag door de zeer gelijkmatige
en continue belasting gedurende meerdere dagen die typerend is voor een gemaal.
Er zijn voor de toepassing van de stoommachine in de nijverheid twee waarden opgegeven
voor het steenkolenverbruik. De waarde tussen haken heeft betrekking op de stoommachine
in bedrijf. De andere waarde geldt voor een stoominstallatie die 's ochtends wordt opgewarmd,
met wisselende belastingen werkt en 's avonds wordt stopgezet en afkoelt. Deze (hoogste)
waarde wordt bij de berekeningen in tabel 5.3 - in navolging van de handboeken - gebruikt.
Het kolenverbruik van het stoomgemaal (eerste kolom) is relatief laag door de zeer gelijkmatige
en continue belasting gedurende meerdere dagen die typerend is voor een gemaal.
De basisbezetting in een stoomgemaal was een persoon (à ƒ 700). Naar behoefte werd in
een natte periode een dagloner voor de 24-uur dienst ingehuurd.
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de eeuw grote namen als Trevithick, Evans, Woolf en Corliss. Toch zou het concept
van de stoominstallatie door hun uitvindingen niet direct ingrijpend veranderen,
zeker niet in de praktijk. De stoomdrukken, de zuigersnelheden en de toerentallen
namen geleidelijk toe; de afmetingen van de stoominstallaties en de gebouwen
werden langzaam maar zeker kleiner (zie tabel 5.2). Balans-, horizontale en verticale
machines en locomobielen gebruikte men naast elkaar, evenals verschillende
stoomregelingsmechanismen en keteltypen. De stoomtechniek kreeg in de loop van
de vorige eeuw een veelzijdige praktijk, terwijl de technische perfectie, het
economisch rendement en het bedieningsgemak met kleine stapjes verbeterden.
Na 1900 zouden zich nog enkele nieuwe ontwikkelingen voltrekken, zoals de
stoomturbine en de ‘gelijkstroom’-stoommachine (die ik hier niet zal behandelen).
Er was echter toen reeds een aantal standaardtypen machines ontstaan, die - zeker
wat de kleinere machines betreft - veelvuldig waren beproefd, in grote series werden
geproduceerd en nauwelijks nog verder evolueerden.

Tabel 5.3: Exploitatielasten van een stoominstallatie in de nijverheid
van 12 pk gedurende 300 dagen van 11 uur per dag in 1843 en 1892 in
Nederland in guldens

Rente en afschrijving

Stoominstallatie van
volgens Verdam 1892
Fabriek van Van
Vlissingen en Hudok van
Heel, 1843
950
420

Reparatie en onderhoud

900

380

Personeel

700

800

Steenkool

2.831

1.069

Diversen (olie, hennep,
menie poetsmateriaal,
water verzekering)

600

400

_____

_____

5.981

3.069

Totaal

Steenkoolverbruik (kg/pku) 5,5

3

Steenkoolprijs (f/ton)

9

13

Opmerking: De cijferopstelling van 1892 is letterlijk overgenomen uit Verdam, De
gids voor machinisten, 542. Op basis van de gegevens van tabel 5.2 en uitgaande
van dezelfde berekeningswijze als Verdam is tot de cijferopstelling van de
stoominstallatie van de Fabriek van Van Vlissingen en Dudok van Heel uit 1843
gekomen. Let wel: arbeidstijden, rente en afschrijvingsprocedure lagen in die
periode iets anders. Om tot een adequate vergelijking te komen, is hiermee geen
rekening gehouden.
Hoe ziet een evaluatie van de stoomtechniek in de negentiende eeuw er in
technisch-economisch opzicht - in het bijzonder voor Nederland - uit? Gedetailleerde
cijfers over gangbare stoommachines in een bepaalde periode zijn schaars. Wat
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betreft Nederland maak ik vooral gebruik van bekende gegevens van een
6.
stoominstallatie van de Fabriek van Van Vlissingen en Dudok van Heel , een
inventariserend onderzoek van Simons en Greve uit 1844 en een handboek van
Verdam uit 1892. Als aanvullend materiaal dienen handboeken van Scholl uit Pruisen
uit 1845 en 1860. Uit de tabellen (5.2 t/m 5.4) blijkt dat er grote verschillen bestaan
tussen stoominstallaties naar periode, land en gebruik. Een stoommachine in Pruisen
heeft rond het midden van de negentiende eeuw geheel andere exploitatielasten
dan in Nederland. Een stoommachine voor de bemaling heeft andere kenmerken
dan een in de nijverheid. Een stoommachine in de nijverheid in 1843 ziet er anders
uit dan en verschilt in exploitatie van een machine in 1892. Ik ga in het navolgende
uit van de vergelijking tussen een stoommachine van 12 pk in Nederland in de
nijverheid in verschillende perioden van de negentiende eeuw en kan hiervan slechts
een globaal en indicatief beeld geven.

Tabel 5.4: Exploitatielasten van een stoominstallatie van 12 pk
gedurende 300 dagen van 11 uur per dag in 1845 en 1860 in pruisen
volgens Scholl in guldens
1845
540

1860
378

1891
420

Reparatie en
onderhoud

445

450

384

Personeel

396

387

720

Steenkool

1.867

1.476

1.069

Diverse (olie,
hennep, menie
poetsmateriaal)

218

184

400

_____

_____

_____

Totaal

3.466

2.875

2.993

Steenkoolverbruik
(kg/pku)

5,5

4,7

3

Steenkoolprijs
(f/ton)

8,7

7,7

9

Rente en
afschrijving

Bron: Scholl, Führer des Machinisten, 1845, 297
Scholl, Führer des Machinisten, 1860, 480.
Scholl, Führer des Machinisten, 1891, 561-562.

Opmerking: De cijferopstelling van 1860 en 1891 is letterlijk overgenomen uit
Scholl. De cijfers uit 1845 zijn om een directe vergelijking mogelijk te maken op
enkele onderdelen aangepast. Zo gaat Scholl (1845) nog uit van een werktijd van
15 uur per dag. Scholl geeft in 1845 en 1860 zijn kosten in Thalers en in 1891 in
Marken. Uitgegaan is van een wisselkoers van 1 Thaler = ƒ 1.80 en van 1 Mark =
ƒ 0,60.
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De algemene conclusie luidt dat de exploitatielasten van de stoominstallatie in de
nijverheid over de gehele eeuw daalden. De daling voor de tweede helft van de
negentiende eeuw was grofweg 50%. Vermoedelijk lag de daling in de eerste helft
van de eeuw óók in die orde van grootte. Deze ontwikkeling werd onder andere
veroorzaakt door een daling van de investeringen in installaties en gebouwen en
daarmee van rente, afschrijving en de inboedelverzekering. Ook de kosten van
reparatie en onderhoud namen af. De investeringen in gebouwen en installaties
lagen voor vermogens van ± 12 pk aan het begin van de eeuw rond ƒ 25 à 30.000
(voor een balansmachine), tegen het midden van de eeuw op ƒ 15 à 20.000
(eveneens voor een balansmachine) en aan het eind op ƒ 6 à 9.000 (voor een
horizontale machine). In de nijverheid lagen de bedragen aanzienlijk lager dan in
de bemaling, omdat men de installatie plaatste in een afgesloten hoek van de
bestaande bedrijfsruimte. Het gebouw vormde bij het stoomgemaal een geïntegreerd
onderdeel van de installatie en de pompen, zodat de omvang groter was en de prijs
hoger. In Pruisen lagen de investeringen rond 1850 lager dan in Nederland.
De daling in de investeringskosten van de stoominstallatie in de nijverheid was
een gevolg van vele factoren: minder materiaalgebruik door geringere afmetingen;
toepassing van andere, relatief goedkopere materialen; lichtere constructies;
verbeterde fabricagemethoden; fabricage van grote series; standaardisering, etc.
Een belangrijk aspect was de afname van de afmetingen. Wij zijn snel geneigd
om stoommachines tot 20 pk kleine stoommachines te noemen, maar
balansmachines, ook die van kleine vermogens, waren zeker aan het begin van de
negentiende eeuw kolossen. Nog in de jaren veertig had het machinehuis van een
balansmachine van 12 pk een lengte van circa 7 meter, een breedte van 3 m en
een hoogte van 4 m.
Circa 1890 waren de afmetingen van het machinehuis van een horizontale machine
(zonder condensor) teruggebracht tot 5 m bij 3 m en een hoogte van maximaal 3
m. Dit betekende een reductie van ongeveer de helft. Een reductie die nog groter
was bij verticale machines en locomobielen. Kleine stoommachines konden daardoor
gemakkelijk geplaatst worden in werkplaatsen en kleine fabrieken. Een kostenpost
die vermoedelijk in de eerste helft van de negentiende eeuw daalde, was het loon
van de machinist. Lange tijd bestond er een gebrek aan machinisten en waren er
klachten over hun bedrevenheid. Zo gaf De Vries Robbé, inspecteur van het
Stoomwezen nog in 1846 een negatief oordeel over de machinist van het
stoomgemaal voor polder Wamek, Dreumel en Alphen in Gelderland. De aanstelling
zou zeer gevaarlijk zijn, ... ‘Aangezien

Horizontale stoommachine zonder condensatie van 12 pk aan het eind van de negentiende
eeuw.
De stoomcilinder A is met hout bekleed om warmteverliezen door uitstraling zo veel mogelijk
te voorkomen. De zuigerstang B wordt in een rechte lijn geleid door kruiskop C die op zijn
plaats wordt gehouden met leibaan D.E is de smeedijzeren drijfstang die de kruk F beweegt.
De machine staat op een plaat die met ankerbouten is vastgezet op een stenen fundament.
H is het excentriek en J de excentriekstang voor de stoomschuifbeweging. L is de regulateur.
Achter de stoomafsluiter K bevindt zich de smoorklep. Voor verdere bijzonderheden over
deze machine: zie tabel 5.2.
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Bron: Verdam, De gids voor machinisten, 383, 384.

deze persoon in dien korte tijd noch de noodige ondervinding heeft kunnen verkrijgen
om als machinist over deze belangrijke stoommachine werkzaam te zijn, welke
buitendien een zeer oplettend en kundig werktuigbouwkundige vordert.’ Simons en
Greve wezen echter in 1844 reeds op ‘een overvloed van menschen, die
tegenwoordig voor dergelijke verrigtingen zijn te verkrijgen’. De krapte op de
arbeidsmarkt was blijkbaar aan het verdwijnen. In de tweede helft van de negentiende
eeuw horen wij geen geluiden meer over een tekort aan goede machinisten en nam
het loon als onderdeel van een algemene loonstijging iets toe. Opmerkelijk zijn de
loonverschillen rond 1850 met Pruisen.
Verder daalden de kosten van steenkolen aanzienlijk. Enerzijds was dit het gevolg
van een voortdurende afname in het steenkoolverbruik per paardekracht in een uur
(pku), anderzijds had dit te maken met daling van de steenkoolprijzen.
Het steenkoolverbruik van een stoominstallatie in de nijverheid met een laag
vermogen lag aan het begin van de eeuw op circa 6 kg en hoger per pku, in de jaren
veertig op 5 à 6, in de jaren zestig op 4 à 5 en in de jaren negentig op circa 3 kg/pku.
Deze ontwikkeling vormt de uitdrukking van de verbetering van het technisch
rendement ten gevolge van de verbeteringen aan de ketel en de machine.
De ontwikkeling in de steenkoolprijzen is een apart verhaal. De prijzen fluctueerden
in de negentiende eeuw (zie grafiek 5.1). Sommige pieken zijn gemakkelijk te
verklaren. De piek tussen 1854 en 1860 is het gevolg van de Krimoorlog en die
tussen 1872 en 1875 is het gevolg van de Frans-Duitse oorlog.
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Bekijken wij de reeks van de steenkoolprijzen te Amsterdam in het bijzonder van
de Rijksmarinewerf, dan zien wij een trendmatige daling tussen 1843 en 1863 van
7.
tegen de 30%. Deze trend is niet het gevolg van een daling van de prijzen aan de
mijn of van de exportprijzen (zie grafiek 5.1). Integendeel, de exportprijzen van
Engeland stijgen zelfs in de jaren vijftig. De verklaring is complex en heeft onder
andere te maken met een toenemende concurrentie van Duitse steenkolen door
opening van nieuwe mijnen en de aansluiting van Amsterdam op het Duitse
spoorwegnet in de jaren vijftig. Amsterdam betrok aanvankelijk zijn kolen
hoofdzakelijk uit Engeland.
In 1863 trad vervolgens een prijsval op. Daarna zou de prijs tot 1880 op hetzelfde
niveau blijven. De prijsval had een duidelijke reden, namelijk de afschaffing van de
accijnswet op steenkolen in dat jaar. Nu hadden de ondernemers weinig last van
de accijnsheffing, daar zij die grotendeels konden terugkrijgen (dit gold eveneens
voor de gemeentelijke accijnsen). Maar de wet bracht zegel-, registratie- en andere
extra kosten met zich mee, die verdwenen met de afschaffing van de wet en de
liberalisering van de handel.
De prijsontwikkeling van Amsterdam behoeft niet representatief te zijn voor andere
regio's. De pieken rond 1856 en 1873 en de prijsval in 1863 zien wij ook elders.
Elders kan men echter met andere trends en trendbreuken te maken krijgen,
bijvoorbeeld door de aanleg van een spoorweg, kanaal of tramweg.
Vatten wij de ontwikkeling in de stoomtechniek in economische termen samen,
dan zien wij een gestage afname van de exploitatielasten van de stoominstallatie
tot 20 pk in de negentiende eeuw. Vermoedelijk daalden de lasten sneller in de
jaren vijftig en zestig door de toepassing van de horizontale stoommachine, de
daarmee samenhangende lagere investeringskosten en door de ontwikkeling van
het steenkoolverbruik en de steenkoolprijzen. In Pruisen blijken de lasten tussen
1860 en 1890 weer iets te zijn gestegen. Vooral het loon van de machinist en de
kosten van smeerolie, poetskatoen, voedingswater e.d. namen aanzienlijk toe (tabel
5.4). Volgens Verdam waren de verschillen in exploitatielasten in Nederland en
Pruisen aan het eind van de negentiende eeuw nagenoeg verdwenen.

GRAFIEK

5.1: STEENKOLENPRIJZEN TUSSEN 1830 EN 1890
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Bediening
Met de ontwikkeling van de stoominstallatie veranderde ook het bedieningsgemak.
Een balansmachine moest aanvankelijk minstens bediend worden door een machinist
en een stoker, liefst nog bijgestaan door een sjouwer. Aan het eind van de
negentiende eeuw was één persoon (machinist tevens stoker) voldoende voor een
stoommachine van 20 pk. En dan nog kon de machinist andere werkzaamheden
verrichten, hoewel dit niet wenselijk was met het oog op de veiligheid. De
werkzaamheden hielden in: het dagelijks smeren en schoonhouden van de
stoommachine, het stoken van de ketel en het bewaken van het toerental bij
machines zonder regulateur.
De machinist stelde de machine optimaal af, verving gebroken of versleten
onderdelen, voerde andere reparaties uit, maakte wiggen, spieën, boutjes, moeren,
sluitplaatjes enz., en zorgde voor het onderhoud en de smering. Het stoken van de
stoomketel was als een afzonderlijke taak te beschouwen, die het grootste deel van
het werk omvatte. Goed stoomhouden en zuinig stoken vereisten speciale
vaardigheden en ervaring. De machinist (annex stoker) had ervoor te zorgen dat
de ketel met voldoende water gevoed werd en het vuur met voldoende brandstof
en lucht onderhouden werd. De steenkool moest droog zijn, gelijkmatig verdeeld
worden over het rooster en in voldoende mate opgebracht. Vochtige brandstof bracht
door verdamping energieverliezen met zich mee, verhinderde een volledige
verbranding en veroorzaakte de afzetting van een kleverige laag teer, as en roet
op de ketelwand, alsmede zwarte rook uit de schoorsteen.
De dikte van de laag steenkool hing onder andere af van de sterkte van de
luchttrek en de aard van de steenkool. Een te dikke laag koelde het vuur te veel af,
waardoor de verbranding vertraagde en onvolledig was, te veel rook ontstond en
de stoomspanning verminderde. Wanneer vervolgens de massa goed doorbrandde,
werd het vuur te heet, de stoomspanning te hoog en had de ketel veel te lijden. De
steenkool moest verder niet veel groter dan een vuist zijn. Te grote brokken hadden
een onregelmatige stoomontwikkeling ten gevolge.
Tot het werk van de machinist (annex stoker) hoorde ook het van tijd tot tijd
verwijderen van ketelsteen, roet en as. Het onvoldoende schoonmaken leidde tot
een slechte warmtegeleiding en een laag rendement van de ketel. Bovendien konden
platen die met een dikke laag ketelsteen waren bedekt, lichtgloeiend worden, gaan
buigen en scheuren. In het ergste geval kon de ketel ontploffen.
Een goede machinist kende zijn machine en ketel door en door. Hij was vertrouwd
met de beweging van de gelijkmatig lopende machine, het geluid van
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Kleine verticale stoommachine met stoomketel. Machine en ketel waren eenvoudig te
vervoeren en te plaatsen.

de sissende stoom, de hitte van het optimaal brandende vuur en de geur van olie
vermengd met waterdamp. Een zwakke plek in de ketel, een verstopping in de
stoomleiding, de vervuiling van de rookkanalen, een verschuiving van kussenblokken
en raderen bleven voor hem niet verborgen. Het oog en het oor van de machinist
waren zo scherp ontwikkeld dat de geringste afwijking en de kleinste stoornis hem
opvielen. De ideale machinist hield ook nauwkeurig bij wat de stoominstallatie aan
arbeid leverde en aan allerlei materialen verbruikte. Hij noteerde hoe lang de machine
in bedrijf was, hoe zwaar zij belast werd, hoeveel steenkool daarvoor nodig was,
en hoeveel water, vet, olie en hennep verbruikt werd. Op deze wijze kon hij de
prestatie van zijn machine beoordelen, de gevolgen van veranderingen aan de
installatie of het machinepark in de fabriek of werkplaats vaststellen en gebreken
opsporen. Liefst rapporteerde hij hierover regelmatig aan zijn patroon.
Een goede machinist koesterde zijn machine en ketel en zorgde ervoor dat de
gladde en blanke onderdelen blinkend bleven, er geen roestvlekken ontstonden en
geen vetstrepen achterbleven. De reinheid had niet alleen betrekking op het uiterlijk
van de machine en het inwendige van de ketel, de rookkanalen en de vuurhaard,
maar ook op de machinekamer en het ketelhuis. De wanden van de gebouwen
moesten schoon en in heldere tint geverfd zijn. Glasramen en deuren mochten nooit
vuil of vettig zijn. De vloer moest steeds zijn aangeveegd en vrij blijven van vet en
smeersel.
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Een locomobiel. De (neergelaten) schoorsteen heeft een geperforeerde kap die als
vonkenvanger dienst doet.

Welke scholing diende de machinist (annex stoker) te hebben gehad? Hij moest
kunnen lezen, rekenen en schrijven, zodat hij adequaat kon rapporteren over de
installatie en zich verder kon ontwikkelen in de stoomtechniek. Hij was bij voorkeur
opgeleid tot smid of slotenmaker en als zodanig werkzaam geweest. Op deze wijze
had hij ervaring opgedaan met vuur, ijzer en andere materialen.
De eerste opleiding voor machinisten startte in 1846 aan het Koninklijk Instituut
van de Marine, maar was vooral van belang voor de marine. Zij werd in 1850
overgeplaatst naar Hellevoetsluis. Van meer belang was de opleiding tot smid aan
de ambachtsscholen, waarvan de eerste school in 1861 te Amsterdam werd
opgericht. Veel jongens die deze opleiding kozen, wilden graag machinist worden.
In 1878 kwam een Kweekschool voor Machinisten tot stand te Amsterdam, die veel
succes had en opleidde tot machinist bij de grote vaart en de nijverheid. De eerste
zes jaar meldden zich bijna 500 kandidaten aan voor het toelatingsexamen. Ruim
300 konden slechts worden geplaatst.
Er bestond echter geen betere leerschool dan het samenstellen van de
stoominstallatie uit de onderdelen op de machinefabriek en het bedrijfsklaar maken
in het eigen bedrijf. De (leerling-)machinist moest daarvoor stage lopen bij de
machinefabrikant. Vaak leverde de fabrikant, gedurende de garantietijd tevens een
ervaren machinist, die de (leerling-)machinist vertrouwd maakte met de machine.
Ook kon de machinefabrikant uit zijn eigen personeel een ervaren machinist leveren.
Dit gebeurde vooral bij grote installaties, daar een dergelijke kracht duur en hoog
gekwalificeerd was.
De machinist (annex stoker) nam een speciale positie in de onderneming in.
Meestal was hij 's morgens als eerste op het werk om het vuur aan te leggen en de
ketel op stoom te brengen en verliet hij als laatste het bedrijf na alles schoon en op
orde achtergelaten te hebben. Hij moest ook over een goede lichamelijke conditie
beschikken, daar hij regelmatig in een kort tijdsbestek en onder slechte
omstandigheden (hitte e.d.) een grote inspanning leverde zoals het bikken van de
ketel, het schoonmaken van de rookkanalen en het uitvoeren van reparaties.
Daarnaast droeg de machinist de verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Het
ging hierbij niet alleen om de gevaren van hoge druk, hete stoom, bewegende assen
en ronddraaiende vliegwielen, maar ook om de gevaren van het overbrengen van
energie met transmissiemechanismen naar arbeidswerktuigen over grotere afstand.
De machinekamer had vaak een alarmbel om de machinist te waarschuwen. Deze
hield steeds een ontkoppelingstoestel onder zijn bereik om zonodig de verbinding
van de stoommachine met de hoofd-drijfas te verbreken.
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De machinist had de status van een goed geschoolde werkman. Zijn aanzien was
vooral hoog, indien hij de verantwoordelijkheid had over een grote installatie en
leiding gaf aan een aantal stokers.

Veiligheid en hinder
Bij het aanschaffen van een stoominstallatie werd de eigenaar niet alleen
geconfronteerd met de techniek, de exploitatie en de bediening, maar ook met
koninklijke besluiten of wetten voor de veiligheid en de hinder.
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Met een daverende knal scheurde de stoomketel van de sleepboot Hermine op 12 juli 1902
uiteen. De ontploffing was zo heftig, dat de vier ton wegende binnenketel dertig meter werd
weggeslingerd. Als door een wonder vielen er geen slachtoffers.
De ingenieur van de Dienst voor het Stoomwezen die het onderzoek leidde, dacht onder
meer aan een te hoge stoomdruk als oorzaak. Zou de machinist de veiligheidskleppen
bewust hebben vastgezet, waardoor de druk kon oplopen en de sleepboot een groter
vermogen kon ontwikkelen? Dergelijk onverantwoord handelen kwam meer voor. De machinist
ontkende echter heftig.
Ook kon plaatselijke materiaalzwakte de oorzaak zijn, zoals uit buig- en rekproeven aan de
gehavende rompplaat van de ketel bleek. Hoewel de Dienst enkele maanden voor de explosie
de stoomketel had gekeurd, had zij toen geen gebreken kunnen ontdekken. Door de kleine
afmetingen van de ketel was het niet mogelijk om alle plaatsen te controleren. De keuring
van overheidswege bleek dus zijn grenzen te hebben. Bijgaande tekening werd aan het
onderzoeksrapport toegevoegd.
Bron: De Ingenieur 17 (1902), 882-883.

Er bestond sinds 1824 een afzonderlijke regeling voor de veiligheid van de
stoomketels neergelegd in het ‘Besluit houdende daarstelling van voorlopige
8.
veiligheidsmaatregelen bij het aanwenden van stoomwerktuigen’. De bepalingen
van derden veranderden een aantal malen. Zo leidde een ongeval op de stoomboot
Mercurius tussen Antwerpen en Gent, dat vijf slachtoffers eiste, in 1829 tot het
opmerkelijke verbod van hoge druk op stoomboten. Dit werd vervolgens weer
ongedaan gemaakt in 1833. Andere beperkende bepalingen kwamen ervoor in de
plaats. In 1869 werd het toezicht op de veiligheid van stoomketels voor het eerst bij
9.
wet geregeld zonder dat dit ingrijpende consequenties had.
De ketel moest een aantal voorzieningen hebben zoals twee veiligheidskleppen
van voorgeschreven afmetingen, een manometer, een waterpeilglas met
doorblaaskranen, een waarschuwingsmechanisme voor watergebrek, een
zelfwerkend watervoedingstoestel. Deze voorzieningen werden doorgaans standaard
door de machinefabrikant geleverd.
De eigenaar deed aangifte bij de overheid van zijn voornemen om een ketel te
plaatsen. De minister van Binnenlandse Zaken droeg vervolgens aan deskundigen
op de ketel te inspecteren. Na de inspectie werd een rapport opgesteld, dat mogelijk
kon leiden tot een wijziging aan de installaties. Indien de installatie veilig werd
bevonden, ontving de eigenaar een vergunning die hij duidelijk zichtbaar in de buurt
van de machine moest ophangen. Vervolgens vond minstens eenmaal per jaar (later
eenmaal in de twee jaar) een inwendig onderzoek plaats naar de kwaliteit van de
ketel.
In 1855 had men het toezicht toevertrouwd aan een afzonderlijke dienst - de
dienst voor het Stoomwezen - met daarvoor speciaal aangestelde ambtenaren. Tot
dat jaar deed de rijksoverheid een beroep op enkele deskundigen, die de inspectie
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van de ketels veelal naast hun hoofdfunctie uitvoerden. Zo was de eerste inspecteur
van het Stoomwezen, G.M. Roentgen, tevens overheidsadviseur voor
werktuigkundige zaken. A.A.C. de Vries Robbé die vanaf 1842 inspectiewerk
verrichtte, was ingenieur bij de Hollandsche Spoorweg Maatschappij. P.J.J. Bogaert
was naast inspecteur van het Stoomwezen ook ingenieur bij de Domaniale
Steenkoolmijnen in Kerkrade.
De indruk bestaat dat de effectiviteit van de wetgeving in de beginperiode gering
was. Vermoedelijk werd tot 1850 slechts de helft van het aantal opgestelde ketels
geregistreerd en geïnspecteerd. In een
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Situatieschets van de voorgenomen plaatsing van een stoominstallatie in het hartje van
Nijmegen met de woonhuizen van Wouters en Philipse, die tegen de plaatsing protesteerden
(zie verder de hoofdtekst).
1) Open plaats behorende bij de kazerne commieshuis, 2) Plaatsje en tuin met het woonhuis
van Philipse, 3) Schuur, 4) Maalstenen, 5) Machine, 6) Schoorsteen, 7) Stoomketel, 8) Huis
van Wouters, 9) Haven, 10) Publieke straat genaamd Papengas, 11) Oude Koningsstraat,
12) Pak- en woonhuizen van particulieren, 13) Bedstee van Wouters.
De plattegrond werd aan het onderzoeksrapport van de gemeente toegevoegd.

nota aan de minister werd opgemerkt ‘dat er vele stoomwerktuigen in gebruik zijn,
waarvan nooit aangifte is gedaan en waarvoor dus ook nooit een acte van vergunning
10.
is uitgereikt.’ Een aantal malen verscheen een oproep aan fabrikanten, provincies
en gemeenten om ketels aan te melden. Ook kwamen de inspecteurs niet altijd aan
de voorgeschreven controles toe. In sommige gevallen weigerde de eigenaar van
de ketel de opgedragen veranderingen door te voeren. Verder gingen er geruchten
dat machinisten hogere stoomdrukken gebruikten en de veiligheidskleppen hoger
belastten dan geoorloofd was om zo meer vermogen uit de machines te halen. Het
was een praktijk die gedurende de gehele eeuw in het verborgene voorkwam.
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de wet strikter nageleefd. Het
toezicht nam snel in omvang toe mede door de ‘explosieve’ stijging van het aantal
ketels. De dienst voor het Stoomwezen stond bekend als consciëntieus en bouwde
een uitstekende naam op. Dit kon overigens niet voorkomen dat er zich ontploffingen
voordeden. Zo vonden in 1870 vier explosies plaats waarbij drie mensen het leven
verloren en in 1879 twee explosies met vier doden. In de jaren tachtig kwamen
alleen in '82, '84, '87 en '89 explosies voor, telkens eenmaal, terwijl alleen in '82 en
'87 een mensenleven te betreuren viel.
De eigenaar van een stoominstallatie had ook een vergunning nodig in het kader
van wat tegenwoordig de hinderwet heet. De hinderwet gaat terug tot de
Middeleeuwen en de stedelijke voorschriften die toen reeds werden uitgevaardigd
11.
om overlast en gevaar door vestiging van bedrijven te beperken. Een eerste
algemene maatregel betrof een decreet van Napoleon in 1810, dat voorzag in een
vergunningaanvraag voor de oprichting van bedrijven die een ongezonde of
hinderlijke geur verspreidden. Het decreet gold ook voor Nederland, op dat moment
ingelijfd bij Frankrijk. Een herziening kwam tot stand in 1824 bij koninklijk besluit en
in 1875 bij wet. Decreet, koninklijk besluit en wet maakten het voor de omwonenden
mogelijk om protest aan te tekenen tegen de bouw van een stoominstallatie. Er
werd gedurende de gehele eeuw gebruik van gemaakt.
Zo protesteerde een zekere Wouters te Nijmegen in 1855 tegen de komst van
een stoomkorenmolen in de schuur naast zijn woning. Schuur en woning waren
gescheiden door een muur ‘gedeeltelijk ter dikte van een steen en ook van een
halven steen’.
Tot overmaat van ramp stond de bedstee van Wouters in de schuur, ‘slechts
omgeven door een halven steensmuur en nauwelijks 60 duim (=0.6 m - HL)
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verwijderd van de bekleeding den stoomketel’ (zie ook de plattegrond). Wouters
verwachtte niet rustig te kunnen slapen. ‘Dat door de plaatsing van ketel en
schoorsteen, zoo nabij die bedstede en scheidingsmuur een ondragelijke hitte in
zijn huis zal ontstaan, welke benevens het gedruisch en de schudding van het
werktuig, het groot gevaar van brand en springen van den ketel, de bewoning
daarvan en veeleer de verhuring van een gedeelte zullen onmogelijk maken ...’.
Een ander bezwaar kwam van Philipse, verver van beroep. Zijn tuin lag tegen de
schuur aan en werd door hem gebruikt voor het opdrogen van geverfde voorwerpen.
Hij maakte zich onder meer zorgen over de nabijheid van de schoorsteen, waardoor
het ‘erf geheel ongeschikt zoude worden door het menigvuldig nedervallen van roet,
stof en waterdamp’. Ook vreesde hij de woning vanwege het lawaai en het gedreun
van de stoommachine te moeten verlaten daar ‘zijne vrouw reeds sedert vele jaren,
12.
aan ziekte toevallen’ leed.
Dat de zorgen van Philipse over de rookvorming reëel waren, bleek uit klachten
over een stoommolen te Zutphen in 1858. De hoofdingenieur van de provinciale
waterstaat constateerde inderdaad ernstige overlast. ‘Schilders welke werkzaam
waren wezen mij sedert twee dagen geschilderde ramen, welke reeds weder zwart
gespikkeld waren’. Wasgoed bleek bedekt te zijn met zwarte stof, evenals het papier
in een afgesloten papiermagazijn. In de wind liggende huizen konden hun ramen
niet openen
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‘zonder verstikkende damp in plaats van versche lucht in te nemen’. Ook waren bij
sommige huizen ‘de gooten en binnenplaatsen vol stof en overal in de buurt waren
de glazen kennelijk vuil en met rook beslagen’. Tenslotte onderzocht de
hoofdingenieur het voor consumptie bestemde regenwater dat ‘compleet zwart’
13.
was.
Overlast door rook, lawaai, stank en trillingen kwam als argument in de
bezwaarschriften regelmatig voor, evenals de angst voor ontploffing, ziekte en brand
en de schade door waardevermindering van onroerend goed, hogere
verzekeringspremies en vermindering van de omzet. De Haagse uitspanning ‘Het
Roomhuis’ bijvoorbeeld maakte bezwaar omdat zij door het ongerief de klanten uit
de deftige stand zag wegblijven, ‘dewijl dit roomhuis de eenige plaats is, waar deze
klasse van ingezetenen zich op bepaalde tijdstippen des jaars kan verlustigen en
14.
de genoegens van het buitenleven smaken’.
Soms was er in de protesten sprake van irrationele en overdreven angst voor de
nieuwe techniek óf van een oneigenlijk gebruik van de wetgeving door ondernemers
die hun concurrenten wilden dwarsbomen. In veel gevallen lijken de bezwaren reëel.
De bedrijven met stoom lagen nogal eens in de nauwe straatjes van de binnensteden,
omringd door huizen waar gewoond en gewerkt werd. ‘Zij ligt geheel in het midden
der stad’, zo vermeldde het rapport over de stoommolen in Zutphen, ‘...heeft slechts
door een nauwe steeg toegang en is alzoo bij brand ongemakkelijk te naderen en
15.
voor de geheele buurt gevaarlijk’.
De omvang van de bezwaarschriften is niet bekend, maar er werd met regelmaat
protest aangetekend. Een vergunning werd hoogst zelden geweigerd. De belangen
van de nijverheid kregen doorgaans voorrang. Toch had de wetgeving enig effect
op de stoomtechniek. Indien de overheid de bezwaren reëel achtte, werden
voorwaarden gesteld bij de verstrekking van de vergunning, bijvoorbeeld het
verhogen van de schoorsteen, het aanleggen van een vrijstaande fundering en de
16.
plaatsing van vonkenvangers in de schoorsteen.
Zo mocht de firma Van Gelder in 1838 in de papierfabriek de stoommachine alleen
met turf stoken. De eigenaars van de omliggende witpapiermolens waren bang voor
de uitstoot van roetdeeltjes door verbranding van de steenkool. Deze zouden mogelijk
op het papier in hun droogschuren neerslaan. Een tabakfabriek in Maastricht moest
in 1875 speciale voorzieningen treffen voor zijn drijfwerk om trillingen bij de buren
te voorkomen: ‘Den transmissiën en krachtoverbrenging mogen noch onmiddelijk,
noch middelijk aan gemeenschappelijke muren of daarin dragende balken of liggers
17.
bevestigd worden’. Ook in het hierboven behandelde geval van Wouters en Philipse
werd de vergunning verstrekt, echter onder de voorwaarde ‘dat de trafiek des nachts
worde bewaakt door een geschikt en vertrouwd persoon’. Of de heer Wouters
hierdoor met een rustiger gemoed ging slapen, vermeldt de geschiedenis niet.
H.W. LINTSEN
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Een stoomgemaal en een windwatermolen broederlijk naast elkaar te Spanbroek in
Noord-Holland. Over de keuze tussen stoom- en windbemaling bestonden echter diepgaande
meningsverschillen. Tot ver in de negentiende eeuw werd over dit onderwerp gediscussieerd.
Het bleek een complex vraagstuk.
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6
Stoom en bemaling
Stoom in opbouw
De droogmaking van de Haarlemmermeer
Van wind- naar stoombemaling

Stoom in opbouw
De toepassing van de stoomtechniek kwam uiterst traag op gang in Nederland. De
uitvinding van de stoommachine door Newcomen in Engeland vond in 1712 plaats.
De eerste toepassing in Nederland was van 1776. Het betrof een experiment waarbij
de stoommachine in de bemaling werd ingezet. Tot het midden van de negentiende
eeuw bleef het gebruik in de bemaling zeer beperkt. Het vermogen van de
stoommachines was in 1845 in deze sector nog geen tweehonderd paardekrachten.
In de andere sectoren van de Nederlandse samenleving lag het niet anders.
Stoommachines kwam men nauwelijks tegen in de textiel, de voeding, de metaal
en andere nijverheidstakken.
De oorzaak lijkt voor de hand te liggen. In het vorige hoofdstuk zagen wij dat de
stoomtechniek zich gestaag ontwikkelde in de negentiende eeuw. De exploitatielasten
daalden, met name in de jaren vijftig en zestig. De slechtere positie van stoom ten
opzichte van de klassieke energiebronnen verdween en stoom vestigde zich definitief
als superieur krachtwerktuig. De omslag werd rond 1850 bereikt. Hoewel het hier
om een gangbare verklaring gaat, legt zij eenzijdig de nadruk op de
technisch-economische ontwikkeling van de stoomtechniek. De techniek en haar
penetratie in de samenleving lijken - op deze wijze geanalyseerd - een interne
dynamiek te vertonen. De opeenvolging van verbeteringen door technici zou
nagenoeg automatisch tot de verdringing van de bestaande krachtwerktuigen leiden.
De dominantie van de stoomtechniek is daarmee teruggebracht tot techniek en
economie.
Er blijkt echter aanzienlijk meer aan de hand te zijn. Zo zijn in het vorige hoofdstuk
reeds aspecten van de maatschappelijke inbedding van de stoomtechniek besproken,
zoals het ingrijpen van de overheid, de regelgeving in verband met de veiligheid en
de hinder, de oprichting van de Dienst voor het Stoomwezen en het protest van de
omwonenden. Verder kan men zich afvragen: hoe was de relatie tot de (potentiële)
gebruikers van de stoommachine? Welke betekenis hechtten zij aan dit
krachtwerktuig? Welke behoeften hadden zij en op welke wijze kon stoom daarin
voorzien? Hoe beoordeelden zij de verhouding tussen stoom en de klassieke
krachtwerktuigen? Evalueerden zij de verschillende krachtwerktuigen alleen in
technisch-economisch opzicht of speelden ook andere criteria een rol? In het
algemeen geldt de vraag: Hoe verliep de besluitvorming rond de stoomtechniek?
De toepassing van de stoommachine was een keuzevraagstuk waarbij verschillende
groepen (overheid, gebruikers, omwonenden, etc.) betrokken waren. De verhouding
tussen de groepen onderling en van iedere groep tot de stoomtechniek blijkt cruciaal
te zijn voor de opkomst van de stoommachine.
Om het belang van de maatschappelijke inbedding en besluitvorming zichtbaar
te maken, is gedetailleerd onderzoek nodig. Deels is dat reeds gebeurd in dit
overzichtswerk in diverse innovatiestudies van verschillende nijverheidstakken zoals
in het hoofdstuk ‘Meel’ in Deel I, ‘Papier’ in deel II en ‘Textiel’ in Deel III. Een evaluatie
van deze studies in het kader van het industrialisatievraagstuk geschiedt in Deel VI.

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

In dit hoofdstuk zal niet de nijverheid, maar een andere belangrijke sector voor
Nederland centraal staan, namelijk de bemaling. Voor stoom was dit van het begin
af aan een sector met veel perspectieven. Immers, de stoommachine werd
aanvankelijk gebruikt als pomp om water op te voeren en was daarmee in principe
geschikt voor het droogmalen en drooghouden van land. In dit opzicht lag er een
unieke mogelijkheid voor Nederland. Het is vooral
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de lage ligging die ons land zo anders maakt dan andere landen in de wereld. Grote
delen liggen onder de zeespiegel en onder het gemiddelde waterpeil van de grote
rivieren. Er moet sinds mensenheugenis een voortdurende inspanning geleverd
worden om het laagland bewoonbaar en leefbaar te houden. Eeuwenlang zijn het
windmolens geweest die het karwei klaarden. Zij hadden tot de komst van de
stoommachine geen concurrenten op dit werkterrein.
De potentiële inzet van stoom in de bemaling werd door landgenoten direct erkend.
Van de vijf experimenten met de stoommachine in de achttiende eeuw hadden er
drie betrekking op de bemaling. Van meet af aan was het vraagstuk ook uiterst
controversioneel en onderwerp van een maatschappelijk debat. Tot het midden van
de negentiende eeuw hadden de discussies nog weinig effect, althans op de
toepassing van de stoommachine.
Ik zal de periode tot 1845 in deze paragraaf apart behandelen. In kwantitatief
opzicht mag het resultaat misschien teleurstellend zijn geweest. Kwalitatief gezien
gebeurde er het nodige. De discussies, experimenten en toepassingen leidden tot
kennis en ervaring. Een infrastructuur met betrekking tot de stoomtechniek werd
opgebouwd.
De droogmaking van de Haarlemmermeer in het midden van de eeuw leek de
ommekeer in te luiden. In één klap beschikte Nederland over de grootste en meest
geavanceerde stoommachines van de wereld. Hoe was dat mogelijk in een land
dat tot die tijd nauwelijks affiniteit met de stoomtechniek in de praktijk had getoond?
Het vraagstuk komt in de volgende paragraaf aan de orde.
Na 1850 zou de stoomtechniek een hoge vlucht nemen in de bemaling. Toch
betekende dat niet dat het debat toen reeds was afgesloten. Integendeel, in deze
periode werd nog heftig gediscussieerd, zij het dat de aard van het debat was
verschoven. De periode vraagt om een afzonderlijke behandeling (zie de paragraaf
Van wind- naar stoombemaling).
1.

Drie experimenten

In het vorige hoofdstuk werd beschreven hoe in 1776 in Rotterdam het eerste
experiment met stoom door het Bataafsch Genootschap op een debâcle uitliep. Een
speurtocht tot 1845 toen stoom op grote schaal bij de droogmaking van de
Haarlemmermeer werd ingezet, levert niet meer dan negen bemalingsprojecten op.
Een korte behandeling van een drietal projecten laat zien met welke problemen men
zoal te kampen had.
De stoommachine van de polder Blijdorp: Het Bataafsch Genootschap had na
het eerste experiment nieuwe plannen ontwikkeld. Het wenste een stoomgemaal
in de polder Blijdorp nabij Rotterdam en bestelde daartoe een enkelwerkende
stoommachine met condensor bij de firma Boulton en Watt. De bouw vond plaats
in 1786 onder leiding van de Rotterdamse architect Dirk Smits die de
verantwoordelijkheid kreeg voor de bouw- en waterbouwkundige werken en onder
leiding van de Engelse monteur Macolin Logan van Boulton en Watt die
verantwoordelijk was voor de stoommachine.
Het stoomgemaal was een groot succes en werd bezocht door een aantal
autoriteiten zoals de burgemeester en wethouders van Rotterdam, de dijkgraaf en
hoogheemraad van Rijnland en Schieland, de gecommitteerden van de Staten van
Holland en West-Friesland, de inspecteur-generaal van 's lands rivieren en zelfs
Prins Willem V, zijn familie en een groot gezelschap waaronder de raadspensionaris.
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Een nadere inspectie door een viertal deskundigen op verzoek van het Bataafsch
Genootschap en de Staten van Holland en West-Friesland leverde een positieve
beoordeling op. In 1791 werd de machine verkocht om er de Nieuwkoopse Poel
mee droog te maken. De droogmaking ging echter door de woelige politieke tijden
niet door. De afgebroken machine is nimmer naar Nieuwkoop vervoerd.
De stoommachine te Mijdrecht: In 1790 namen de Staten van Utrecht het besluit
om de Mijdrechtse Plas droog te leggen. De Utrechtse hoogleraar in de natuurkunde
Johannes Theodorus Rossijn adviseerde bemaling met twee stoommachines. Het
werd er uiteindelijk één in combinatie met enige windmolens. De stoommachine
werd met bemiddeling van het Bataafsch Genootschap bij Boulton en Watt besteld
en in 1793 door de Engelsman James Smallman in elkaar gezet. Johannus Jacobus
Duister, een Rotterdams smid en brandspuitmaker, assisteerde daarbij. Hij was
door de direkteur van het Genootschap aangezocht zich als vakman in de
stoomwerktuigbouwkunde te bekwamen. Men wilde niet volledig afhankelijk zijn van
Engeland. Dirk Smits kreeg wederom de supervisie over de bouw- en
waterbouwkundige werken.
De droogmaking werd een lijdensweg. De grote hefbalk brak door onoordeelkundig
gebruik af. Kwelwater veroorzaakte veel overlast, waardoor de stoommachine moest
blijven doorwerken. In 1808 werd de machine door brand verwoest en vervolgens
weer opgebouwd. In 1812 gaf men de droogmakerij, vanwege de hoge kosten, weer
prijs aan het water.
De stoommachines van de polders Nootdorp: In 1834 werd toestemming verleend
tot droogmaking van de polders Nootdorp, die in verregaande mate waren
uitgeveend. De eerste plannen, opgesteld door de waterstaatsingenieur A. Greve,
spraken alleen van windbemaling. Op verzoek van de voorzitter van de commissie
die het project begeleidde, had dr. G. Simons een rapport opgesteld, waarin hij
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Het stoomgemaal te Blijdorp, gebouwd in 1786.
Stoommachine inclusief de ketel en de pomp werden geleverd door de firma Boulton en
Watt. De stoomketel bevond zich naast het pompgehouw. Hij had nog een ronde vorm en
was uit koperen platen geklonken.
De stoommachine was een zogenaamde dubbelwerkende machine van Watt met condensor.
De cilinder van gietijzer had een diameter van 0,86 m, de slaglengte van de stoomzuiger
was 2,28 m en het aantal slagen bedroeg 14 à 16 per minuut. Onder de cilinder bevond zich
de condensor met luchtpomp, aangedreven door een stang die tevens het mechaniek van
de stoomkleppen bewoog.
De balans van de machine bracht de waterpomp in beweging. De pomp van gietijzer had
een diameter van 1,4 m en een slaglengte van 2,30 m.
Het totale rendement van de machine is geschat op 1,68% en het vermogen op 32 IPK. Het
vermogen zou daarmee twee keer zo groot zijn als dat van een grote windmolen bij goede
wind.
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voor stoombemaling pleitte. Simons was adviseur voor het ministerie van Financiën
voor wis- en scheikundige zaken. In een commissievergadering, waarbij ook enkele
bankiers en ingelanden (de eigenaars van het land in bedijkt gebied) waren
uitgenodigd, koos men voor stoombemaling. De drooghouding was daardoor duurder
zodat de polderlasten met ƒ 2,50 per hectare per jaar verhoogd moesten worden.
Greve vond dit bezwaarlijk, maar de commissie stelde dat beter bemalen land hogere
opbrengsten met zich meebracht en waardevoller was. De vergadering van
ingelanden besloot definitief tot stoombemaling.
Met het etablissement Fijenoord en de machinefabriek Verveer werd onderhandeld
over de vervaarding van de stoominstallaties. Verveer kreeg eind 1840 het contract
voor de bouw van twee vijzelgemalen met roterende balansmachines van
respectievelijk 36 pk en 24 pk. Eenjaar later bleek Verveer zijn verplichtingen niet
na te kunnen komen. Inhouding van betalingen en dreigementen met gerechtelijke
vervolgingen hielpen niet. Verveer verkeerde in financiële problemen, dreigde
faillissement aan te vragen en zijn fabriek te sluiten. Uiteindelijk leverde hij de
machines, die overigens een aantal gebreken vertoonden.
Tijdens de droogmaking ontplofte een van de ketels hetgeen voor een enorme
schade aan het gebouw zorgde. De machinist een familielid van Verveer, had het
waterpeil veel te veel laten teruglopen. Deze werd prompt ontslagen. De band met
Verveer was inmiddels verbroken. De reparaties werden door de fabriek van Van
Vlissingen en Dudok van Heel uitgevoerd. Tot 1863-'64 zouden de twee
stoomvijzelgemalen de polders naar behoren drooghouden. In die jaren werden ze
vervangen door horizontale stoommachines.

Het Bataafsch Genootschap en de Rijkswaterstaat
Het drietal voorbeelden laat een veelheid van aspecten zien, die een rol speelden
bij de toepassing van de stoomtechniek in deze periode. De stoommachine had
allereerst krachtige pleitbezorgers nodig om een kans te maken in een door
zwaaiende wieken beheerst polderland. Het Bataafsch Genootschap nam
aanvankelijk een sleutelpositie in bij de bevordering van de stoomtechniek in
Nederland. Sterker nog: de oprichting van het Genootschap in 1789 stond in nauwe
2.
relatie met de stoommachine.
De oprichter Steven Hoogendijk (1698-1788), vrijgezel en horlogemaker uit
Rotterdam, zocht een bestemming voor zijn vermogen, dat bij de dood van zijn broer
in 1768 belangrijk was vergroot. Hij vond die in ‘eene Fundatie’, die zich onder meer
moest bezighouden met waterstaatsproblematiek en bemalingswerktuigen.
Hoogendijk had op dit gebied zelf ervaring opgedaan in zijn functie van stadsopzichter
over de windwatermolens buiten de Oostpoort, die dienden voor de bemaling van
de stadsgrachten. In de jaren vijftig ontwikkelde hij plannen voor stoombemaling.
Hij was vermoedelijk met de stoomtechniek enige tijd daarvoor in aanraking gekomen
via de populair-wetenschappelijke voordrachten van J.Th. Desaguliers (1683-1744),
een Franse refugé, lid van de Royal Society en promotor van astronomie,
3.
natuurkunde en de toepassingen van de ‘nieuwe wetenschap’. Daar het
Rotterdamse stadsbestuur geen medewerking verleende aan het experiment met
stoom, moest Hoogendijk een andere strategie ontwikkelen en vond die in de
oprichting van het Bataafsch Genootschap.
Terecht schreef het Genootschap in 1800, dat het sinds de oprichting veel
aandacht had besteed aan stoommachines ‘waarvan de Stichter des Genootschaps,
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en in navolging van hem, dezelfs Bestuurders het eerst proefondervindelijk het nut
en de voordelen tot het uitpompen van water, en dientengevolge tot het droogmaaken
4.
en drooghouden van Plassen en Polders hier te lande hebben aangetoond’.
Hoogendijk had diverse malen geld beschikbaar gesteld voor de invoering van
de stoommachine. Zo gaf hij nog op hoogbejaarde leeftijd het voor die tijd aanzienlijke
bedrag van ƒ 25.000 voor de bouw van het stoomgemaal van de polder Blijdorp.
Het succes van dit experiment aanschouwde hij nog juist met eigen ogen. Enkele
maanden later stierf hij.
Intussen had hij een aantal fervente medestanders om zich heen verzameld. Met
name Jan Daniël Huichelbos van Liender (1732-1809), een vermogend Rotterdams
koopman en Lambertus Bicker (1732-1801), medicus en gespecialiseerd in botanie,
scheikunde, wis- en natuurkunde, zetten zich voor de zaak in. Beiden waren actieve
leden van het Bataafsch Genootschap. Huichelbos van Liender was betrokken bij
alle stoomgemalen die tijdens zijn leven tot stand kwamen. Hij bezocht enkele malen
Engeland om inlichtingen in te winnen en contacten te leggen onder meer met
Boulton en Watt.
Hij wist in 1798 de brander Boon te Rotterdam en enkele jaren later - in 1808 de koperpletter H. de Heus te Amsterdam te bewegen een stoommachine voor hun
bedrijf aan te schaffen. Bicker publiceerde in 1772 een anoniem boekje De groote
voordelen aangetoond, welken ons Land genieten zou, indien men Vuur-Machines
in plaats van Watermolens gebruikte. Hoewel het Bataafsch Genootschap zich ook
in de eerste helft van de negentiende eeuw met de problematiek van de
stoombemaling bleef bezighouden, werd zijn rol meer en meer overgenomen door
de in 1798 opgerichte Rijkswaterstaat. De namen van waterstaatsingenieurs duiken
na 1800 regelmatig op als plannenmakers, begeleiders en toezichthou-
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ders van stoombemalingsprojecten. Zo waren omstreeks 1800 bekende ingenieurs
als Chr. Brunings en F.W. Conrad lid van de commissie voor de bouw van een
droogdok met een stoommachine in Hellevoetsluis, terwijl Jan Blanken de directie
voerde. Brunings en Conrad werden ook ingeschakeld bij de stoommachine van de
Krimperwaard in 1804. Het gold de vervening van een grote polder. Hier was de
waterstaatsingenieur Arie Blanken, een jongere broer van de bekende Jan, de
directeur. Dezelfde namen komt men eveneens tegen bij de stoommachine, die
ingezet werd bij een nieuwe uitwatering voor het Hoogheemraadschap Rijnland bij
Katwijk in 1808.
De houding van de waterstaatsingenieurs tegenover stoombemaling verschoof
echter in de loop van de tijd. Was de eerste generatie nog enthousiast, in de jaren
dertig en veertig ging het corps van de waterstaat zeer behoedzaam om met de
toepassing van stoom. Kenmerkend was het pleidooi van de waterstaattop voor
droogmaking van de Haarlemmermeer met wind in plaats van stoom. Op de
achtergronden hiervan komen wij nog terug.

Machinebouwers en andere betrokkenen
Een belangrijke groep die betrokken raakte bij de stoombemaling en een stimulans
betekende voor de stoomtechniek, was die van de leveranciers van stoommachines.
De eerste machines kwamen uit Engeland in het bijzonder van de firma Boulton en
Watt.
Een drietal hulpgemalen die dienden voor de bestrijding van de wateroverlast ten
gevolge van een overstroming in Noord-Holland in 1825, werd geleverd door Cockerill
te Séraing nabij Luik, toen deel uitmakend van het Koninkrijk der Nederlanden.
Cockerill leverde ook in 1825 de machines van het stoomgemaal aan de Arkelse
Dam voor de bemaling van Vijfheerenlanden. Cockerill kwam na de afscheiding van
België niet meer voor leveranties in aanmerking. Zijn plaats werd aanvankelijk
ingenomen door Verveer en Van Vlissingen en Dudok van Heel die zoals wij zagen
betrokken waren bij de stoombemaling van de droogmaking Nootdorp, en door de
Maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw Fijenoord. Toch was het vertrouwen
in de Nederlandse machinebouwers niet zo groot dat zij de grote en geavanceerde
stoommachines van de Haarlemmermeer mochten leveren. Deze kwamen uit
Engeland.
De nationale overheid maakte soms gebruik van de expertise van de
machinebouwers. Zo benoemde koning Willem I de directeur van Feijenoord, G.M.
Roentgen, in een commissie, die zich boog over de bemalingstechniek van de
Haarlemmermeer. Daarnaast beschikte de overheid over haar eigen adviseurs,
onder andere G. Simons, A. Lipkens (adviseur van de regering inzake
octrooiaanvragen en techniek) en A.A.C. de Vries Robbé, inspecteur van het
staatstoezicht op de stoomketels. Verder komen wij onder de adviseurs ook personen
tegen als G. Moll, hoogleraar te Utrecht, die ondermeer over stoom publiceerde in
de Konst- en Letterbode.
Ondanks het groeiende aantal experts bestaat de indruk dat tegen het midden
van de negentiende eeuw nog steeds onvoldoende kennis bestond over 0de
stoomtechniek. Dat was zeker het geval rond 1800. Men kan zich nauwelijks een
voorstelling maken van de onzekerheden in de beginfase van deze voor Nederland
nieuwe technologie. Hoe stelde men zich op de hoogte van met name de ervaringen
in het buitenland? Een internationaal netwerk tussen technici bestond slechts in
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beperkte mate. Congressen, technische verenigingen en vaktijdschriften -in de
twintigste eeuw gebruikelijke kanalen om snel op de hoogte te komen van de meest
recente technologische ontwikkelingen- waren er nauwelijks.
Het Bataafsch Genootschap, inclusief zijn publicaties, was een van de nationale
media. Verder ondernamen betrokkenen zoals Huichelbos van Liender en Blanken
studiereizen en bestudeerden zoveel mogelijk de weinige literatuur. Ook drongen
zij aan op snelle publicatie over de enkele experimenten in Nederland met
stoommachines. Hoewel de kennis sterk toenam, bleven tal van onzekerheden
bestaan, mede door de snelle ontwikkeling in de stoomtechniek. Een
standaardoplossing voor de stoombemaling en een routinisering van het ontwerp
bestond er zeker nog niet rond 1850.

Personeel
Er deden zich ook problemen en onzekerheden van geheel andere aard voor. Zo
was er de vraag wie de stoommachines moest installeren en bedienen. Waar haalde
men met andere woorden gekwalificeerd personeel vandaan? Aanvankelijk was
men afhankelijk van enkele personen, met name van de Rotterdammer Duister, die
onder andere bij de projecten in Mijdrecht, Hellevoetsluis en Katwijk betrokken was.
Bij het laatste project liep het mis. Duister was op oudere leeftijd moeilijk in de
omgang geworden en maakte de nodige ruzies. Zelfs de titel machinistdirecteur
kom hem niet gunstig stemmen. Na zijn vertrek had de opvolger grote problemen
met het bedienen van de stoominstallatie, mede omdat Duister weigerde de nieuwe
kracht in te werken.
Onbekwaamheid van het personeel was een aantal malen de oorzaak van
ongelukken met stoominstallaties zoals in het geval van Mijdrecht en Nootdorp. In
Nootdorp was de stoomketel geïnspecteerd door de inspecteur van het stoomwezen
De Vries Robbé.

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

136

De machinekamer van de Cruquius, die zich nog grotendeels in originele staat bevindt. De
balansen zijn duidelijk te zien, evenals het zware kruishoofd geplaatst op vijf zuigerstangen.
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Deze had opdracht gegeven tot enkele reparaties. De ketelontploffing was naar zijn
indruk mede het gevolg van de slechte uitvoering van de herstelwerkzaamheden.
De officier van justitie zag af van rechtsvervolging omdat er geen strafbare feiten
waren gepleegd en niemand letsel had opgelopen. Inspectie van de stoomketel was
verplicht sinds 1824. Het koninklijk besluit van 6 mei (nr. 86) bepaalde dat iedereen
met het voornemen om een stoomketel te plaatsen, de plicht had hiervan aangifte
te doen bij de overheid. De minister diende daarop een onderzoek te gelasten naar
de kwaliteit en de veiligheid van de ketel, een onderzoek dat ieder jaar herhaald
moest worden.
Hoewel het aantal stoommachines tegen het midden van de negentiende eeuw
beperkt was, hadden zich toch enkele interessante ontwikkelingen voltrokken.
Ervaring en kennis waren opgedaan en deels vastgelegd in publicaties. Er was een
netwerk van deskundigen ontstaan en een kleine tak van nijverheid voor het
fabriceren, installeren en onderhouden van stoominstallaties. Tevens was de overheid
begonnen met regelgeving en regulering van deze voor Nederland nieuwe techniek.

Het debat
Een stabiele situatie was echter nog niet bereikt. Vele zaken lagen niet vast of waren
niet duidelijk, hetgeen onder meer blijkt uit de discussies over de voor- en nadelen
van de stoomtechniek ten opzichte van de klassieke techniek. Het debat in de
bemaling vormt hiervan een goede illustratie. Van meet af aan werden de
discussiepunten geformuleerd, maar na driekwart eeuw was nog geen consensus
bereikt.
Bicker, een van de eerste directeuren en de auctor intellectualis van het Bataafsch
Genootschap opende in 1772 met de publikatie van het eerder genoemde boekje
5.
over ‘Vuur-Machines’. In de inleiding verbaasde hij zich over de geringe aandacht
voor ‘zoo veel vermogend als wonderlijk Werktuig, waar mede men in Engeland,
Frankrijk, en elders zulk eene groote meenigte waters, in zulk eenen korten tijd tot
verbazende hoogtens opbrengt’. Na een korte beschrijving van de stoommachine
en een aantal berekeningen waarin capaciteit en kosten van winden stoombemaling
met elkaar werden vergeleken, kwam Bicker tot een serie voordelen van de
stoommachine.
Stoommachines kunnen altijd en op elke plaats werken, terwijl windmolens
afhankelijk zijn van de wind en in een vrije ruimte geplaatst moeten worden niet
gehinderd door bomen, gebouwen en andere obstakels. Een stoommachine is in
staat om water op te voeren tot iedere gewenste hoogte, van 3 m, 6 m of meer. Een
windmolen haalt 1 m en ten hoogste 1,5 m. Verder is de capaciteit van een gangbare
stoommachine groter en liggen de kosten van stoombemaling gunstiger. Daar komt
nog bij dat het stoombemalingssysteem eenvoudiger is en minder boezemkaden
en boezems vergt, waardoor meer grond voor landbouw, veeteelt en bebouwing
beschikbaar komt. Bovendien heeft de landbouw profijt van een optimale beheersing
van het waterpeil dat met stoombemaling mogelijk is. In het geval van droogmakerijen
levert de stoommachine tijds- en kostenvoordelen op, terwijl zij in de steden de
waterverversing verbetert, waardoor ziekten en ander ‘ongemakken’ voorkomen
kunnen worden. Kortom: ‘Het [zou] der moeite dubbel waard zijn’ om de
stoommachine in ons land ‘te beproeven’. Het is opmerkelijk hoe Bicker erin slaagt
in deze publikatie nagenoeg alle argumenten op te sommen, die in de
daaropvolgende eeuw door voorstanders van stoombemaling in meer of minder
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mate genoemd worden. Ervaring had hij nog niet met de stoomtechniek. Het eerste
experiment moest nog plaatsvinden.
Argumenten tegen de stoomtechniek waren er eveneens van het begin af aan.
Sommige werden door nadere studie en de praktijk spoedig weerlegd. Zo betoogde
in 1773 Pybo Steenstra, leraar in de wiskunde, zeevaartkunde en sterrenkunde aan
het Atheneum te Amsterdam, dat een stoommachine door zijn eigen dynamiek het
6.
spoedig zou begeven. Immers, de druk op de pompzuigers neemt af door het
uitstorten van het water bij het naar boven gaan van de pompzuiger. Daardoor zal
de stoomzuiger met toenemende versnelling in de cilinder dalen en binnen enkele
slagen de bodem van de stoommachine verbrijzelen. De eerdergenoemde fysicus
Brouwer wees er echter in een reactie op dat door de toenemende onderdruk onder
de pompzuigers en door het tijdig openen van de stoominlaat, de stoomzuiger
7.
opgevangen wordt en onheil voorkomen wordt. De praktijk gaf hem gelijk.
Andere bezwaren tegen de stoommachine kostten meer tijd en discussie om
weerlegd te worden. Lange tijd gingen diverse betrokkenen, waaronder ook goed
onderlegden, ervan uit dat stoommachines met een korte slag van de stoomzuiger
slechts een geringe wateropvoerhoogte konden realiseren. De stadsopzichter
Maarten Waltman beweerde in. 1757 op grond hiervan, dat de stoommachine die
hij in Londen had onderzocht, onvoldoende vermogen bezat voor bemaling. Het
Rotterdamse stadsbestuur besloot vervolgens niet in te gaan op het verzoek van
Hoogendijk om met stoom te gaan experimenteren. Het zou enige tijd duren voordat
algemeen werd aangenomen dat de wateropvoerhoogte afhing van het vermogen
en niet van de slaglengte van de stoommachine.
Verder had wind zijn betrouwbaarheid al gedurende
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De waterstaatsingenieur Jan Blanken Jansz, leverde in 1827 een interessant ontwerp om
voorstanders van windmolens en propagandisten van stoommachines met elkaar te
verzoenen. Het scheprad kon door de windmolen aangedreven worden óf- voor het geval
de wind verstek liet gaan - door een kleine roterende balansstoommachine.

eeuwen bewezen, terwijl met stoom voortdurend iets mis ging. De praktijk
ondersteunde deze visie. Bij het eerste experiment in Rotterdam bezweken de
pompen. Bij de Mijdrechtse polder brak de balansarm af en kon de stoommachine
de polder niet voldoende drooghouden, tenzij tegen hoge kosten. Bij alle
experimenten was er sprake van een snelle slijtage en herhaaldelijk van breuk in
onderdelen. Kritiek betrof soms de machine met de ketel, soms de eraan gekoppelde
werktuigen, soms het bemalingssysteem

Tabel 6.1: De kosten van wind- en stoombemaling volgens Lambertus
Bicker in 1772.
windmolen
Aanschaf

stoommachine
Aanschaf

(vier windmolens à ƒ 44.000
ƒ 11.000 per stuk)

(een
stoominstallatie)

Exploitatie per jaar

Exploitatie per jaar

Onderhoud en
arbeidsloon (ƒ 500
per molen)

ƒ 2.000

ƒ 14.000

Onderhoud en
arbeidsloon
ƒ 200
Steenkolen

Totaal

ƒ 1.800

_____

_____

ƒ 2.000

ƒ 2.000

Bron: Bicker, Vuur-machines.
als geheel. Het was vaak moeilijk deze zaken uit elkaar te houden.
Andere bezwaren golden de veiligheid, het brandgevaar en het lawaai. Zij waren
voor de boeren in de Blij dorppolder aanleiding de toepassing van de stoommachine
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tegen te werken. Zo lieten zij de windmolens gelijktijdig met de stoommachine werken
om door watergebrek de experimenten te laten mislukken.
Een cruciaal punt in het debat was de kostenvergelijking tussen stoom- en
windbemaling. Volgens Bicker, de pleitbezorger van stoom, kon een gangbare
stoommachine in dezelfde tijd evenveel water uitslaan als vier optimaal werkende
windmolens. In aanschaf was een dergelijke machine ƒ 30.000 goedkoper dan de
vier molens, in exploitatie waren de lasten per jaar hetzelfde (exclusief de rente en
afschrijving) (zie tabel 6.1). Zou men de prestaties over een geheel jaar bekijken,
dan was de capaciteit van die ene stoommachine gelijk aan 40 windmolens daar
de windmolens slechts 1 op de 10 dagen werkten. De kostenvoordelen waren, aldus
Bicker, zonneklaar.
Toch lag de analyse niet zo helder. Sommigen kwamen tot totaal
tegenovergestelde standpunten en niet alleen de tegenstanders van stoom. Zo
maakte Jan Blanken op verzoek van koning Willem I in 1826 een vergelijking tussen
de bemaling van een kleine polder met een stoommachine en met een windmolen
8.
(zie tabel 6.2). Blanken, geestelijk vader van verschillende stoomprojecten en in
die tijd inspecteur-generaal van de waterstaat, berekende dat de stoominstallatie
in aanschaf ongeveer twee maal zo duur en in jaarlijkse exploitatiekosten zes maal
zo duur was als de windmolen. In het bijzonder gold: de wind was gratis en
steenkolen waren kostbaar. Blanken merkte wel op, dat de door hem onderzochte
stoommachine een veertiende gedeelte meer water uitmaalde.
Uitgangspunten en wijze van berekening verschilden tussen Bicker en Blanken.
Dat was ook het belangrijkste probleem in het debat. Er bestond tot de jaren veertig
geen overeenstemming over een adequate analysemethode. In 1844 slaagden de
overheidsadviseur Simons en de waterstaatsingenieur Greve er uiteindelijk in om
een methode voor bemalingvraagstukken te ontwikkelen die door technici en andere
betrokkenen overtuigend werd geacht en werd overgenomen.
Deze ‘communis opinio’ werd niet zonder slag of stoot bereikt. Het debat groeide
bij tijd en wijle uit tot een echt conflict, bijvoorbeeld bij de droogmaking van de
Haarlemmermeer. De conflictstof is uit het voorgaande af te leiden. Jan Blanken
als hoogste waterstaatsambtenaar had in 1826 vastgesteld dat in de bemaling de
windmolen verreweg te prefereren was. Het wekt dan ook onze verbazing dat
nauwelijks vijftien jaar later de overheid besluit tot droogmaking van de
Haarlemmermeer met stoom.
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9.

De droogmaking van de Haarlemmermeer

Op donderdag 29 november 1836 wees de barometer een ongekend lage luchtdruk
aan. De zachte wind die over het Haarlemmermeer waaide, nam snel toe tot
stormkracht en bereikte tussen twee en vijf uur 's middags de kracht van een orkaan.
De schoolmeester Pieter Boekel was er getuige van: ‘..... woest was de aanblik op
het Haarlemmermeer. Als golfden er heuvels, zoo rolde de eene baar na de andere;
en zoo zwart en onheilspellend zag het er uit, dat geen schepeling zich op den
onstuimigen vloed waagde. Ver in de omtrek, tusschen het geloei van den orkaan
door, hoorde men het suizend gebruis van het wilde water, dat door rukwind op
rukwind voortgezweept, al stouter en woester voorttuimelde, en kokend en klotsend
10.
tegen paalwerk en overkant aanstormde...’. De watergolf sloeg toe.
De dijken aan het noordoosten van het meer bezweken op diverse plaatsen. 4000
Hectaren land werden overstroomd. Het water reikte tot voor de poorten van
Amsterdam. Nog ernstiger was het onderlopen van de Sloterdijkermeerpolder, die
bijna twee en een halve meter lager lag dan de omringende polders. De bewoners
moesten hier met schuiten van hun huizen worden gehaald. De storm was voor de
boeren in de gemeente Sloten en omgeving een ramp. Hooibergen gingen verloren;
de nog op het veld staande gewassen werden weggespoeld; zaden, mest en andere
voorraden waren door de golven verzwolgen; de koeien gaven minder melk en de
opbrengst van het land zou nog jaren minder zijn.
Een maand later, tijdens de kerstdagen, was het weer raak. Nu zette een storm
niet minder dan 7500 hectaren land ten zuidwesten van het meer onder water en
bedreigde hij Leiden. De gebeurtenissen volgden elkaar vervolgens snel op.
Verschillende Amsterdamse notabelen benaderden koning Willem I over ‘het meer
en meer dreigend wordend gevaar van het Haarlemmermeer’. Zij kregen in april
1837 de gelegenheid om hun bezorgdheid persoonlijk aan de vorst over te brengen
die in die maand in het paleis op de Dam audiëntie verleende aan iedere onderdaan
- zonder onderscheid des persoons - die zich daartoe geroepen voelde. De koning
had zich inmiddels laten informeren over de geschiedenis van de problematiek. Zijn
besluit stond vast. Hij benoemde in augustus 1837 een commissie van negen leden
die zich belastte met het onderzoek naar de bestaande plannen tot droogmaking
van de Haarlemmermeer en het maken van een definitief plan.
Daarmee ving de uitvoering van een project aan, dat terecht betiteld wordt als
een ‘negentiende eeuws Deltaplan’. Niet minder dan 18.000 hectaren

Tabel 6.2: De kosten van wind- en stoombemaling volgens Jan Blanken
in 1826
Windmolen
Aanschaf
ƒ 25.000
(windmolen en
scheprad)

Stoommachine
Aanschaf
(waarvan ƒ
ƒ 47.000
20.000 voor de
stoommachine
en ƒ 27.000
voor het
gebouw en
scheprad)

Exploitatie per
jaar

Exploitatie per
jaar
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Rente en
afschrijving

ƒ 1.250

Onderhoud en
loon
molenaar

Totaal

ƒ 700

Rente en
afschrijving

ƒ 2.350

Personeel

ƒ 1.515

Onderhoud

ƒ 300

Steenkool

ƒ 8.618

_____

_____

ƒ 1.950

ƒ 12.783

Bron: zie noot 8.
werden drooggelegd met drie stoomgemalen van een angstaanjagende omvang.
Bij de bestudering van deze geschiedenis stuit men op een kwestie die de
gemoederen jarenlang heeft bezig gehouden, namelijk het vraagstuk: Moet de
Haarlemmermeer met windmolens dan wel met stoommachines worden
drooggelegd? Het blijkt dat de stimulans om het meer met drie grote stoommachines
droog te malen niet van de Rijkswaterstaat en zijn ingenieurs is gekomen maar van
anderen.

Wat er aan de droogmaking voorafging
De plannen voor de droogmaking van de Haarlemmermeer dateren al uit de
zeventiende eeuw. In 1629 stelde Leeghwater voor om het droog te maken met
behulp van 160 ‘kloeke’ achtkantige molens, vierhoog malend (dus met 40
molengangen). De kosten bedroegen ƒ 3.690.000. Diverse waterbouwkundigen van
grote faam, zoals Cruquius, Bolstra en Goudriaan, bemoeiden zich in de daarop
volgende twee eeuwen met de kwestie. Zonder succes overigens. Het meer breidde
zich gestaag uit. Ook anderen buiten de kring van de waterbouwkundigen waren
gefascineerd door de enorme plas water en de mogelijkheden die zij bood. Zo
verleende koning Willem I in 1819 toestemming aan F.G. baron van Lijnden van
Hemmen (hoofdadministrateur der Domeinen), W.F. baron Roëll (voorzitter van de
Eerste Kamer en oud-minister van binnenlandse zaken) en jhr. O. Repelaer van
Driel (oud directeur-generaal van de waterstaat) om de Haarlemmermeer als
particulier initiatief droog te maken. Van Lijnden ontwikkelde een plan waarin
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De Cruquius, een van de drie stoomgemalen van de Haarlemmermeer. De grootste en
meest geavanceerde stoommachines ter wereld van het midden van de negentiende eeuw
stonden in het landelijke Nederland.
De Cruquius werd in 1936 omgebouwd tot een zeer bezienswaardig museum. De
stoommachine bevindt zich nog grotendeels in originele staat. De stoomketels zijn verwijderd
en de vrijgekomen ruimte is benut voor een expositie over polder- en bemalingstechniek.

droogmaking gebeurde met achttien stoommachines van 30 pk, 3 hoog opmalend.
De gehele onderneming zou 7 miljoen gulden gaan kosten.
Kort daarna bracht prof. J. de Gelder (hoogeleraar aan de faculteit wis- en
natuurkunde te Leiden) een rapport uit waarin hij dit plan afraadde. Hij vond dat er
nog te weinig ervaring was met het gebruik van stoomwerktuigen om het in zo'n
groot project toe te passen. Verder twijfelde hij aan het geleverde vermogen van de
stoomwerktuigen. Prof. G. Moll weerlegde deze kritiek door te wijzen op succesvolle,
ervaringen met grootschalig gebruik in Engeland. Van al deze plannen kwam niets
terecht, totdat de door Willem I ingestelde voorbereidingscommissie een wetsontwerp
indiende dat door het parlement in 1839 werd aangenomen. De droogmaking zou
een staatsonderneming zijn, bestuurd door een ‘Commissie van Beheer en Toezigt
over de droogmaking van het Haarlemmermeer’.

Wind of stoom
Het plan dat de voorbereidingscommissie uit 1837 had ingediend, was geen
gedetailleerd voorstel geweest. Het moest worden gezien als een
haalbaarheidsstudie waarin de hoofdlijnen voor de uitvoering en een basis voor
verdere besluitvorming waren aangegeven. De verdere invulling zou geschieden in
samenspraak met belanghebbenden, terwijl bij belangrijke onderwerpen ook een
inbreng door de minister en de koning zou worden geleverd. Kortom, het ging om
een dynamisch planningsproces en een flexibele werkwijze. Eén aantal zaken was
bewust open gelaten omdat nog nadere studies moesten worden verricht of omdat
de besluiten nog konden wachten.
Een van die zaken die om nadere studie vroeg, was het vraagstuk of de bemaling
met windmolens dan wel met stoommachines moest plaatsvinden. De vraag windof stoombemaling had onder de waterbouwkundigen vanaf het moment dat de
stoommachine voor het eerst werd toegepast in Nederland, tot verhitte discussies
geleid. Bij het Haarlemmermeer-project was zij wederom hoogst actueel.
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Op 20 oktober 1837 verscheen een nota van Mentz, inspecteur van de
Rijkswaterstaat en lid van de voorbereidingscommissie, onder de titel Wegens het
gebruik van de kosten van de kracht der stoom en van de wind tot het droogmaken
11.
en meer bijzonder tot het drooghouden van het Haarlemmermeer. Hierin ging
Mentz vooral in op de drooghouding en kwam tot de conclusie dat de kosten van
stoombemaling ruim 4,5 maal zo hoog waren als windbemaling. Hij baseerde zich
daarbij op cijfers uit een aan Willem I gericht rapport van de Engelse ingenieur J.
Glywn en op ervaringen opgedaan met stoombemaling in enkele Nederlandse
polders. Bovendien beweerde Mentz dat het hele project met stoombemaling in
gevaar kon komen door buitengewone regenval en grote kwel. Windmolens konden
dit probleem zonder veel extra kosten opvangen.
De voorbereidingscommissie volgde Mentz in zijn advies en pleitte voor wind.
Stoom zou weliswaar bij droogmaking van de Haarlemmermeer aanzienlijke
kostenvoordelen met zich meebrengen, maar bij drooghouding te kostbaar zijn en
de boeren op te hoge (polder)lasten jagen. De commissie stelde voor om 32
molengangen te bouwen met vijzelmolens, die twee hoog opmaalden en om vijf
gangen te bouwen met hellende schepraderen, die drie hoog opmaalden. Dit kwam
neer op een totaal van 79 windwatermolens. Daarnaast zouden er drie
stoomvijzelmolens opgesteld worden; elk van 40 pk. Zij dienden als hulpgemalen,
die onafhankelijk van de wind konden werken. In de wet op de droogmaking van
de Haarlemmermeer uit 1839 werd de keuze echter uitgesteld. De regering en de
koning hadden verzocht om een nadere studie en die was nog niet afgerond.

De koning en de stoommachine
Willem I had de voorstellen van de voorbereidingscommissie gelezen en zich er niet
bij neergelegd.
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Hij was altijd een warm voorstander geweest van stoom. Met instemming van de
koning stelde de regering een onderzoekscommissie in, die door proefnemingen
uitsluitsel moest verschaffen over de bemalingstechniek. Voorzitter van de commissie
was Mentz. Leden waren M.G. Beijerinck, hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat,
G. Simons, adviseur van de overheid in schei- en werktuigkundige zaken en G.M.
Roentgen, directeur van de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw Fijenoord
en de Nederlandsche Stoombootmaatschappij.
12.
De ideeën van Beijerinck strookten geheel met die van zijn baas Mentz. Beiden
vertegenwoordigden de dominante visie van de Rijkswaterstaat binnen de commissie:
wind was te prefereren boven stoom. Zij vonden de opvattingen van de twee andere
commissieleden tegenover zich: stoom had verreweg de voorkeur boven wind.
Stoom was niet alleen onafhankelijk van de weersomstandigheden, maar bovendien
goedkoper bij droogmaking én drooghouding van de Haarlemmermeer.
Simons was degene die dit standpunt in een rapport onderbouwde. Daarin gaf
hij tevens aan tot welke oorzaken het verschil in inzichten was terug te voeren.
Doorgaans - zo stelde hij - gaf men een té gunstig beeld van de prestaties van
windmolens en ging men van een té hoge steenkoolprijs uit. Ook werd er geen
13.
rekening gehouden met de schaalvoordelen van de stoomtechniek.
Met dit laatste punt raakte Simons voor de eerste maal in de discussie de essentie
van de kwestie. Tot dan toe werd in de voorstellen gerekend met het gebruik van
stoommachines van 50 pk of minder, dat wil zeggen kleine tot middelgrote machines.
Simons dacht echter aan aanzienlijk grotere machines. Door de schaalvergroting
en de schaalvoordelen van de stoomtechniek in te brengen, zag de vergelijking
tussen stoom en wind er, zoals wij nog zullen zien, geheel anders uit.
Binnen de commissie heerste grote verdeeldheid. De discussie geraakte in een
patstelling. Van de proefnemingen kwam weinig terecht. De resultaten lieten tot
ergernis van de regering op zich wachten. Simons kon zijn ideeën nauwelijks kwijt,
beklaagde zich op een audiëntie bij de koning en liet een afschrift van zijn rapport
achter. Willem I zegde toe aktie te ondernemen.
Toen de commissie anderhalfjaar na haar instelling met een mager rapport kwam
14.
van twee pagina's, greep de minister van Binnenlandse Zaken in. Hoewel in het
rapport werd gepleit voor stoombemaling, was de onderbouwing slecht ‘althans
blijkt daaruit niets van eenige gedane proefneming of gemaakte berekeningen;
behelst slechts eenige uitspraken die merendeels op onderstelling rusten.’ Koning
Willem I en de minister besloten tot de instelling van een nieuwe commissie.

De keuze voor stoom
Mentz werd nu gepasseerd. Beijerinck was de enige vertegenwoordiger van de
Rijkswaterstaat in de commissie. Simons kreeg als lid de gelegenheid zijn plannen
verder uit te werken en werd daarin gesteund door het derde lid, A. Lipkens,
werktuigbouwkundige en adviseur van de regering inzake octrooiaanvragen en
techniek. Het driemanschap werkte met voortvarendheid. Het ging op studiereis
naar Engeland om speciaal de machines in Cornwall te bekijken. Daar raakte ook
Beijerinck overtuigd van de voordelen van grote stoommachines.
Na ruim een halfjaar - een dag nadat Willem I afstand van de troon had gedaan
15.
- bracht de commissie een indrukwekkend rapport uit van 56 pagina's. De opzet
van het onderzoek getuigde van de systematische en rationele benadering van
Simons. In negen hoofdstukken kwamen onder meer de volgende onderwerpen
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aan de orde: de hoeveelheid water die jaarlijks valt in de Haarlemmermeer en de
hoeveelheid water die in dezelfde tijd verdampt, een berekening van de te bemalen
hoeveelheid water bij droogmaking en bij drooghouding, het vermogen van de
windmolens en van de stoommachines nodig voor de bemaling én een vergelijkende
kostenberekening van droogmaking en drooghouding met behulp van wind of stoom.
Het uiteindelijk advies berustte op de voordelen van de pompen en de
stoommachines zoals die in Cornwall in Engeland werden gebruikt.
De conclusie van het rapport was duidelijk. Stoombemaling was in technisch én
economisch opzicht superieur ten opzichte van windbemaling zowel bij de
droogmaking als bij de drooghouding (zie tabel 6.3). Hoewel de wind gratis was,
kostten de vereiste 114 molens samen circa drie miljoen gulden en moesten zij
bediend worden door 114 molenaars. Zes grote stoommachines verbruikten bij de
drooghouding een behoorlijke som aan kolen (circa ƒ 26.000). Daar stond echter
tegenover dat zij ongeveer voor een miljoen gulden aangeschaft konden worden
en slechts door 33 mensen bediend hoefden te worden. In aanschaf én jaarlijkse
exploitatiekosten was stoombemaling dus verreweg het voordeligst. Kort na de
uitgave van het rapport in 1840 besloot men tot toepassing van nog grotere
stoommachines. In plaats van zes stoommachines van ieder 200 pk bouwde men
drie machines van ieder 360 pk die de Leeghwater, de Lijnden en de Cruquius
werden gedoopt.

Engels fabrikaat met een Nederlands randje
De drie stoommachines waren unieke exemplaren. Nog nooit waren er dergelijke
werktuigen met zo'n enorm vermogen gebouwd. Nederland zou in een
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De werking van de stoomgemalen van het Haarlemmermeer.
De Cruquius, de Lijnden en de Leeghwater waren de drie gemalen van het Haarlemmermeer.
De werking van de stoomgemalen wordt uitgelegd aan de hand van de Cruquius.
Het water wordt opgebracht door acht pompen (9) die om het ronde machinegebouw staan.
Dit zijn gewone zuigpompen met een cilindermiddellijn van 1,85 m. De kleppen in de zuiger
en aan de voet bestaan elk uit twee halfcircelvormige ijzeren platen in een gietijzeren raam.
De pompen zijn van boven open. Zij voeren water op van polderpeil (10) naar het 4,5 tot 5
m hogere peil van de Ringvaart (11). De pompzuigers hangen met kettingen aan de einden
van de balansen (8). De balanslagers staan op de zware buitenmuur van het gemaalgebouw,
die onderaan meer dan 2 m dik is.
Als het kruishoofd (7) omhoog beweegt, zakken alle pompzuigers door hun eigen gewicht,
en hun kleppen gaan open. Daalt het kruishoofd (7), dan worden de pompzuigers
opgetrokken. De zuigerkleppen sluiten, de zuiger voert het water op en de voetkleppen gaan
open, waardoor de pompcilinders voor de volgende slag vollopen.
De stoomcyclus van de Cruquius-machine komt vrijwel overeen met die van een gewone
Cornwall-machine. In bijna alle varianten van deze cyclus wordt stoom gebruikt om een
gewicht te heffen, waarna dat tijdens het zakken de pomp beweegt. Bij de Cruquius is het
gewicht binnen geplaatst, het drukt op de stoomzuigers. De machine heeft een
hogedruk-cilinder met een middenzuiger (4) en een ringvormige, lagedruk-cilinder met een
ringzuiger (5).
Aan het begin van een slag zijn de zuigers in hun laagste stand en in rust (afbeelding). De
ruimte erboven is gevuld met afgewerkte stoom van de vorige slag. Alle kleppen zijn dicht
en in de condensor (6) en onder de ringzuiger heerst vacuüm. Vervolgens gaan de uitlaaten stoomklep (resp. 3 en 1) open. De stoom boven de zuigers verdwijnt meteen naar de
condensor, waar hij door ingespoten water gecondenseerd wordt. Boven de zuigers ontstaat
vacuüm. Onder de hoge-drukzuiger (4) wordt verse stoom van 3 bar druk toegelaten en het
drukverschil duwt deze zuiger naar boven.
Het kruishoofd (7) en de lage-drukzuiger (5) gaan mee omhoog. De pompzuigers (9) zakken
en hun kleppen gaan vanzelf open. De lage-drukzuiger (5) heeft boven en onder vacuüm,
is dus in evenwicht en draagt niet bij aan de opwaartse kracht. Ongeveer halverwege omhoog
wordt de stoomklep (1) gesloten, maar de uitlaatklep (3) blijft open. De zuigers gaan verder
omhoog waarbij de stoom onder de hoge-drukzuiger (4) expandeert. De druk vermindert,
evenals de opwaartse kracht. De machine vertraagt en komt, als hij goed ingesteld is, tot
stilstand in de bovenste stand, waar de uitlaatklep (3) sluit.
Na een korte pauze, waarin de pompzuigerkleppen dicht kunnen vallen, gaat de
evenwichtsklep (2) open. De gedeeltelijk geëxpandeerde stoom stroomt nu van onder de
hoge-drukzuiger (4) naar de gezamenlijke ruimte boven beide zuigers. Zuigers en kruishoofd
(7) dalen door de zwaartekracht, geholpen door het drukverschil over de lage-drukzuiger(5).
De stoom zet verder uit. De pompzuigers (9) voeren water op, nieuw water stroomt toe via
de voetkleppen. Aan het einde van de pompslag wordt de evenwichtsklep (2) gesloten en
de machine komt tot stilstand in de startpositie. Na een instelbare pauze begint de cyclus
opnieuw. Bron: De Ingenieur, mei (1991), nr. 5, 8-9.
Betekenis van de cijfers: 1. stoomklep; 2. evenwichtsklep; 3. uitlaatklep; 4. middenzuiger
(hogedruk); 5. ringzuiger (lagedruk); 6. condensor; 7. kruishoofd/gewichtsbalk; 8. balansen;
9. pomp; 10. water in de polder; 11. stortvloer.

keer de beschikking krijgen over de meest geavanceerde technologie die men zich
kon bedenken.
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Dat bracht een aantal problemen en onzekerheden met zich mee. Wie maakte
het ontwerp van de machines? Wie wilde ze bouwen? Wie durfde de risico's te
nemen?
Dat een dergelijk project kon falen, was wel gebleken bij het stoomgemaal te
Spaarndam, dat moest dienen ter ontlasting van de boezem van Rijnland in verband
met de droogmaking van de Haarlemmermeer. Het werktuig van 180 pk was in 1842
aanbesteed bij De Atlas te Amsterdam. Er waren tegenslagen bij de constructie en
een overschrijding van de oplevertermijn met een jaar. De eerste proefnemingen
mislukten volledig. Na twee jaar van beproeven en aanpassen slaagde men erin
de machine in 1846 naar tevredenheid te laten werken. Het ontwerp van de
Leeghwater, de Cruquius en de Lijnden kwam van de Engelsen Gibbs en Dean.
Aanvankelijk koos men voor de bouw door Nederlandse fabrikanten, ‘indien ten
minste de prijzen niet aanmerkelijk overtreffen die van de Engelse werktuigen...’.
Het werk zou een grote stimulans voor de machinenijverheid in ons land betekenen.
Bij de aanbesteding van de Leeghwater bleken er echter enorme prijsverschillen
op te treden tusen de Nederlandse en Britse fabrikanten. Na bijstelling van de
Nederlandse offerten bleven er nog steeds verschillen van ƒ 30.000 à ƒ 40.000. De
Britse fabrikanten konden het geheel leveren voor ongeveer ƒ 190.000. De
Nederlandse Machinefabrieken Van Vlissingen & Dudok van Heel en Verveer
vroegen respectievelijk ƒ 232.000 en ƒ 220.000.
Sommigen waren - nog afgezien van de prijs - ook bevreesd voor de kwaliteit van
het Nederlands fabrikaat en pleitten voor een gehele aanbesteding in Engeland.
Uiteindelijk leidden de onderhandelingen tot een compromis. Het hart van het
werktuig (de cylinder en de zuiger) en de pompen werden geleverd door de Britse
Machinefabriek Harvey en Fox in Cornwall, de balansen en de ketels door Van
Vlissingen & Dudok van Heel. De contracten voor de Leeghwater werden in 1843
getekend. De eerste proeven vonden in 1845 plaats. Het werktuig was na enige
kleine veranderingen in datzelfde jaar klaar.

Van wind- naar stoombemaling
De stoomgiganten van de Haarlemmermeer waren unieke exemplaren, niet alleen
in Nederland maar ook mondiaal gezien. Hoewel zij diepe indruk
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maakten, zouden zij toch als voorbeelden voor de gangbare praktijk in de bemaling
van weinig betekenis zijn. Zij waren geschapen voor een uitzonderlijke situatie: het
droogmalen van een enorme plas water en het drooghouden van een omvangrijke
oppervlakte. Gangbaar was echter de bemaling van de talrijke kleine polders. Polders
vormden van oudsher de kleinste waterstaatkundige eenheid omsloten door
waterkeringen en met een eigen waterstand. Hun oppervlakte was vele schalen
kleiner dan die van de Haarlemmermeerpolder. De vergelijking tussen stoom en
wind vereiste voor de polders een aparte beschouwing. Het is wederom Simons die
met betrekking tot deze problematiek baanbrekend werk verrichtte. Samen met de
waterstaatsingenieur Greve publiceerde hij in 1844 in de Nieuwe Verhandelingen
van het Bataafsch Genootschap een artikel van circa 200 pagina's dat de grondslag
16.
zou vormen voor de bemalings'theorie' in de negentiende eeuw. Het artikel was
een antwoord op een prijsvraag van het Genootschap luidende:
‘Daar het gebruik van stoom of wind bij droogmakerijen in vroegere jaren
aanleiding heeft gegeven tot velerlei twistgeschrift, en er nog bij velen
een groot verschil van gevoelen omtrent dit punt bestaat, zoo dat het pleit
dienaangaande nog niet beslist is, terwijl de vooruitgang der kunsten en
wetenschappen en de meerdere toepassing van het gebruik des stooms
doen onderstellen, dat de ondervinding omtrent deze zaak thans meerder
licht zal kunnen verspreiden.’
Het uiteindelijk resultaat van de uitvoerige exercitie was een vergelijking tussen
wind- en stoombemalingsystemen voor polders en droogmakerijen naar oppervlakten,
opvoerhoogten en kosten. De basis voor het onderzoek vormde het bepalen van
de benodigde bemalingscapaciteit afgeleid uit het waterbezwaar onder maatgevende
omstandigheden. Simons en Greve waren de eersten die op deze wijze te werk
gingen. Zij stelden dat de bemalingscapaciteit dusdanig moest zijn dat het grootst
bekende neerslagoverschot in één maand, ook in één maand moest worden
uitgeslagen. Het neerslagoverschot was hierbij de resultante van de regenneerslag
verminderd met de verdamping. Voor de vaststelling ervan maakten zij gebruik van
meteorologische waarnemingen over een periode van bijna honderd jaar. Het
grootste overschot bleek 196 m per maand te zijn. Daar zij deze waarde te hoog
vonden, stelden zij de waarde van 129 mm per maand, die slechts zesmaal was
overtroffen in de gemeten periode, als maatgevend. Rekeninghoudend met 7 mm
kwel per maand (doorsijpeling van het water in de polder van elders) kwamen zij
tot een benodigde bemalingscapaciteit van 136 mm per maand ofwel

Tabel 6.3: Kosten bemalingssysteem Haarlemmermeer (rapport Simons,
Lipkens en Beijerinck, 1840)
Windmolens
Aanschaf
(114 molens; per
molen ƒ 26.000)

Stoommachines
Aanschaf
ƒ 2.964.000

(6 stoommachines, ƒ 932.640
gebouwen en
pompen, per
systeem ƒ 155.440)
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Exploitatie per jaar ƒ 148.200
Rente en
afschrijving

Exploitatie per jaar ƒ 46.632
Rente en
afschrijving

Onderhoud en loon ƒ 74.100
114 molenaars

Personeel (3
machinisten, 18
stokers en 12
sjouwers)

ƒ 10.800

Onderhoud

ƒ 15.000

Olie, water, enz.

ƒ 2.400

Brandstof

ƒ 25.644

_____
Totaal

ƒ 222.300

_____
Totaal

ƒ 100.476

Bron: zie noot 15.
4,5 mm per dag (maal het oppervlakte van de polder).
Vervolgens volgde een uitvoerige beschouwing over het vermogen van windmolens
en het vereiste aantal molens. Dit bleek een problematisch onderwerp te zijn. ‘Er
zijn wel een aantal proefnemingen geschied om de opbrengst der windmolens te
bepalen ...’, verzuchtten de schrijvers, ‘... maar het gebrek aan middelen om de
kracht des winds behoorlijk te meten en de ongestadigheid van dat beweegvermogen
ontnemen veel aan de waarde der uitkomsten ...’. Zij constateerden buitensporige
verschillen in de oppervlakte van polders die door molens met dezelfde vlucht
vergelijkbare opvoerhoogten bemalen werden. Het aantal volledige maaldagen
bedroeg niet meer dan 60 per jaar, waarvan er circa 30 nodig waren voor het
drooghouden van een polder. De maalcapaciteit van de windmolen schatten zij op
3

circa 5 miljoen m /jaar, hetgeen betekende dat een stoomvermogen van 5 pk de
windmolen kon vervangen. Simons en Greve kwamen tot de conclusie - mede op
grond van een uniek statistisch overzicht van polders en hun windmolens in Zuiden Noord-Holland - dat in gewone gevallen een windmolen een polder van 650 à
700 ha met een opvoerhoogte van 1 meter kon drooghouden, althans wanneer het
water onbeperkt geloosd kon worden op de boezem.
Verder stonden zij lang stil bij allerlei aspecten van de stoombemaling en
stoomtechniek, onder meer het benodigde stoomvermogen, de zuinigste
stoommachines, het gebruik van hoge druk stoom, de voordelen van expansie van
stoom in de cilinder, de
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nieuwste theorieën over de stoomtechniek, de geschiedenis van de stoombemaling
in Nederland en een overzicht van de stoombemaling in Engeland. Eveneens gingen
zij in op de verschillende typen opvoerwerktuigen (scheprad, vijzel en pompen) in
combinatie met stoom of wind. Tot slot werd de vergelijking gemaakt tussen winden stoombemaling. Wat hier vooral van belang is, is een deel van de op een na
laatste tabel die Simons en Greve presenteerden. Het betrof een kostenvergelijking
tussen bemalingssystemen voor polders met verschillende oppervlakten en
opvoerhoogten (zie tabel 6.4). De conclusie uit de tabel was volgens Simons en
Greve zonneklaar:
‘Dat ..., in verre weg de meeste gevallen, polders goedkooper kunnen
drooggehouden worden met stoom dan door wind, en dat soms de jaarlijksche
besparing zoo aanzienlijk is, dat men, met geldelijk voordeel zelfs, de windmolens
door stoomtuigen zou kunnen vervangen.’
Alom was er waardering voor het nauwgezette en originele onderzoek van Simons
en Greve, maar juist op de conclusies werden zij aangevallen. Immers, windbemaling
was volgens de tabel in een paar situaties goedkoper dan stoom en wel bij kleine
polders (1300 of 2600 hectare) met geringe opvoerhoogten (tot 1 meter) en bemalen
door twee of vier windmolens. Volgens de critici waren juist kleine polders de normale
situatie in Nederland en was een

Diverse factoren beïnvloedden de overgang van wind- naar stoombemaling. Een daarvan
was de introductie van een nieuw opvoerwerktuig omstreeks 1860, namelijk de
centrifugaalpomp. Deze pomp moest vanwege het vereiste hoge toerental in combinatie
met een stoommachine worden toegepast. Hier zien wij een onomkeerbaar proces: toepassing
van een op de stoomtechniek geënte vernieuwing maakte het gebruik van windkracht niet
of nauwelijks meer mogelijk. Zeker een kwart van de nieuwe stoomgemalen van 1860 was
voorzien van een centrifugaalpomp.
Bij een centrifugaalpomp werd het water axiaal in een snel ronddraaiend schoepenrad geleid
en door de centrifugale kracht weggeslingerd. Hierdoor ontstond een onderdruk en werd
een waterkolom opgezogen. De pomp kon water tot maximaal 6 à 7 meter opzuigen en in
grote hoeveelheden in korte tijd uitslaan. Bovendien had hij als voordeel dat een diepe
fundering van het gemaal niet nodig was, omdat de installatie hoog geplaatst kon worden.
Bron: Thurkow. Het centrifugaal stoomgemaal, 228-230.

groot deel van de polders zelfs kleiner dan de 1300 of 2600 hectare waar de tabel
mee werkte. Opmerkelijk is ook dat Simons en Greve zelf het voer voor de critici
verschaften. Hun overzicht van Zuid- en Noord-Holland somde tal van kleine polders
op die door slechts één windmolen bemalen werden, bijvoorbeeld:
- De polders van het Hoogheemraadschap Rijnland, in totaal 219, waarvan 187
(ofwel 85%) bemalen met één windmolen en 16 (ofwel 9%) met twee.
- De polders van het Hoogheemraadschap Delfland, in totaal 65, waarvan 45
(ofwel 69%) bemalen met één windmolen en 12 (ofwel 18%) met twee.
- De polders van de Vijf-Heerenlanden, totaal 20, waarvan 8 (ofwel 40%) bemalen
door één windmolen en 9 (ofwel 45%) door twee.
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17.

De conclusie van de critici stond dus haaks op die van Simons en Greve. Voor
het overgrote deel van de polders in Rijnland, Delfland en de Vijf-Heerenlanden
was windbemaling goedkoper. Sterker nog, gedurende de gehele negentiende eeuw
zou windbemaling goedkoper blijven, indien wij de redenering in het artikel volgen.
Immers, Simons en Greve rekenden tot de exploitatielasten van de windmolen de
kosten voor bediening en onderhoud en stelden die op ƒ 600 per jaar. De bediening
en het onderhoud van een klein stoomgemaal namen in de loop van de negentiende
eeuw wel af, maar kwamen zeker niet onder dit bedrag. Ook de kosten voor de
steenkool werden minder maar waren aan het eind van de eeuw minstens nog ƒ
18.
100 per jaar.
Toch zouden vele kleine polders na 1850 overgaan op stoom (zie grafiek 6.1). In
1845 werkten er slechts twee stoomgemalen. Veertig jaar later waren het er 433.
Met name tussen 1870 en 1885 nam het aantal in fors tempo toe. In 1885 bleek
een eerste verzadigingspunt te zijn bereikt.
Deze ontwikkeling kan niet alleen verklaard worden uit de hierboven gegeven
evaluatie van de kosten van wind- en stoombemaling. Er was meer aan de hand.
Simons en Greve wezen daar slechts zijdelings op in hun verweer tegen de critici:
‘Wij zouden op de eigenaardige voordelen kunnen wijzen die de stoombemaling
met zich meebrengt!’ Het artikel behandelde deze nauwelijks met uitzondering van
een enkele passage zoals de volgende:
‘Voor den landbouw is het wenschelijk, dat het water in de polders steeds worde
gehouden op eene bekwame hoogte. Dit is met eene windbemaling nimmer te
verkrijgen; maar eene stoombemaling moet krachtig genoeg zijn om aan deze
vordering van den landbouw te voldoen. Een stoomgemaal behoort dus het vermogen
te hebben om in iedere maand op te brengen, of al het water, waarmee de
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Tabel 6.4: Kosten van wind- en stoombemaling van polders naar grootte
en opvoerhoogte volgens Simons en Greve in 1844 (in guldens)
OppervlakteOpvoer- Stoompolder in hoogte in bemaling
hectare
meters
gerekend
van het
zomerpeil

Windbemaling

Vermogen Kosten/
(PK)
jaar

Aantal kosten/ jaar
windmolens

1.300

1

10

Vijzels of pompen
schepraderen
ƒ 1.825
ƒ 1.900

1.300

4

40

4.550

4.300

8

4.800

1.300

7

70

6.275

6.150

14

8.400

2.600

1

20

2.600

2.775

4

2.400

2.400

4

80

6.775

6.675

16

9.600

2.600

7

140

10.200

10.300

28

16.800

3.900

1

30

3.325

3.600

6

3.600

3.900

4

120

9.400

9.050

24

14.400

3.900

7

210

14.925

14.750

42

25.200

5.200

1

40

4.075

4.475

8

4.800

5.200

4

160

12.050

11.900

32

19.200

6.500

1

50

4.775

5.050

10

6.000

6.500

4

200

14.700

14.175

40

24.000

2

ƒ 1.200

landen gedurende dien tijd bezwaard worden, of ten minste zoo veel, dat het
overblijvende geene belangrijke schade kan doen aan de gewassen. Hier naar
hebben wij dus onze bepalingen te rigten.’
Stoombemaling had dus speciale voordelen omdat zij een ‘optimale’ bemaling
mogelijk maakte. Maar wat was ‘optimaal’? Welk ‘waterbezwaar’ accepteerde men?
Wat verstond men precies onder ‘wateroverlast’? Dit waren cruciale vragen in het
debat, waarop verschillende antwoorden konden worden gegeven. Zo stelde de
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gezaghebbende waterstaatsingenieur Storm Buijsing in 1864 dat het niet nodig was
om het polderwater in de winter volkomen op peil te houden. Hij nam als uitgangspunt
de natst bekende zomermaand en kwam op grond daarvan tot een ander
waterbezwaar dan Simons en Greve. Verwonderlijk was het uitgangspunt van Storm
Buijsing niet. Het was normaal dat delen van polders en gebieden in de
wintermaanden onder water stonden en boerderijen en dorpen enige tijd geïsoleerd
waren van de buitenwereld. Al zou een windmolen nog zo zijn best doen, enkele
19.
maanden lang kon hij het teveel aan water niet voldoende verwerken. Wateroverlast
ervoer men alleen indien in de rest van het jaar de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld het
zaaien in het voorjaar) verkeerd liep door een te hoge grondwaterstand of indien
schade werd toegebracht aan gewassen en vee door calamiteiten ten gevolge van
extreem zware regenval en lange windstilten. In dit opzicht was de stoommachine
20.
een goed alternatief. Hij maakte een meer optimale beheersing van de afwatering
mogelijk. Calamiteiten zouden met stoombemaling voorkomen kunnen worden. Ook
was men dan bevrijd van de voorheen onoverkomelijke en gebruikelijke wateroverlast
in de moeilijke wintermaanden en bovendien kon men de waterstanden ieder moment
op een gewenst peil handhaven.
Een dergelijke controle over de afwatering in de polders bood een groot aantal
voordelen. De kans op mis-oogsten werd kleiner. Hogere opbrengsten per oogst
waren mogelijk door het instellen van een optimale grondwaterstand. Meerdere
oogsten konden gerealiseerd worden, daar de polder ook in de winter droog bleef.
Bovendien kon de boer meer variëren in de gewassen die hij wilde verbouwen,
omdat nu grondwaterstanden bereikt en gehandhaafd konden worden die voorheen
(met wind) niet mogelijk bleken. Zelfs kon hij nu overschakelen op
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Bouw van het benedengemaal van de Alexanderpolder, 1868.
Dit was een van de eerste stoomgemalen in Nederland met centrifugaalpompen. De
vernieuwing ging niet zonder slag of stoot.
De waterbouwkundigen discussieerden heftig over de voor- en nadelen van de
centrifugaalpomp tegenover de ‘klassieke’ opvoerwerktuigen zoals de vijzel, het scheprad
en de zuigperspomp. Beyerinck - bekend van de stoomgemalen van de Haarlemmermeer
- had de leiding over de droogmaking van de Alexanderpolder. Hij was aanvankelijk tegen
het gebruik van centrifugaalpompen. De discussie met voorstanders liep zo hoog op, dat hij
op een zeker moment met enige sarcasme opmerkte ‘....... als het toch zo moet, kan ik
daaraan niet meewerken en dan moet mijn taak maar in andere meer bekwame handen
worden gelegd’. Uiteindelijk werd een compromis gevonden: ‘klassieke’ stoomgemalen in
combinatie met twee gemalen met centrifugaalpompen.
De ervaringen waren gunstig en kwamen de verspreiding van de centrifugaalpomp zeer ten
goede.
Bron: Van der Pols, De Alexanderpolder drooggemalen.

GRAFIEK

6.1: HET AANTAL STOOMGEMALEN IN NEDERLAND TUSSEN 1861 EN 1891

een geheel ander bedrijf, bijvoorbeeld van veeteelt op akkerbouw, of van
21.
akkerbouw op tuinbouw. Dan waren er nog enkele andere voordelen.
Stoommachines waren doorgaans in staat grotere watermassa's per tijdseenheid
te verplaatsen, zodat de omvang van de boezems kleiner behoefde te zijn, evenals
de gronden die dienden voor de waterberging. Het landbouwareaal breidde zich
daarmee uit. Dit geschiedde ook door de verbetering van de afwatering van met
wind slecht te bemalen gronden en het verdwijnen van een groot aantal greppels
dat bij windbemaling noodzakelijk was. De verdwijning van de greppels leverde
verder nog het voordeel op van een optimale inzet van landbouwwerktuigen en een
vermindering van de woekerplaatsen met onkruiden en ongedierten. Een voordeel
van de stoommachines was - tot slot - dat zij in principe overal geplaatst konden
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worden, terwijl de lokatie van windmolens door obstakels als bomen en gebouwen
werd bepaald.
Tegenover deze voordelen stonden echter ook nadelen. Stoombemaling vereiste
nogal eens de aanpassing van diverse waterstaatswerken. De dijken moesten
verzwaard worden, sluizen verbouwd, kades verstevigd, kanalen en boezems
veranderd, etc. Het toch al duurdere bemalingssysteem bracht dus extra onkosten
met zich mee. Deze onkosten wogen in de meeste gevallen waarschijnlijk op tegen
de extra winsten van de landbouw en de gronden. De stoommachines verdienden
zich op den duur dik terug, zodat uiteindelijk stoombemaling het ook in economisch
opzicht won van windbemaling. Daarbij komt nog dat de economische
22.
omstandigheden in de landbouw tussen 1850 en 1877 gunstig waren. De
grondprijzen, evenals de prijzen van landbouwprodukten stegen voortdurend. De
perspectieven waren gunstig en de financiële reserves aanwezig.

Onzekerheden in de afweging wind of stoom
Toch kan deze opsomming van de vele voordelen van de bedrijfszekerheid van
stoom ten opzichte van de wispelturigheid van de wind een verkeerde indruk geven
van hoe de afweging zich historisch voltrok. Het is te veel een analyse achteraf en
suggereert rationeel en planmatig gedrag van de betrokkenen. Een opsomming van
voor- en nadelen komen wij weliswaar in de toenmalige discussie in meer of mindere
mate tegen. Een kosten-batenanalyse in engere zin zoals bijvoorbeeld door Simons
en Greve vinden wij ook herhaaldelijk in de archieven. Een algemene economische
evaluatie van wind- en stoombemaling ontbrak echter en kon indertijd ook niet
gemaakt worden. Daarvoor was er nog te weinig inzicht en ervaring met deze
ingewikkelde problematiek.
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Zo veronderstelt men bij een rationeel-economische keuze de aanwezigheid van
kennis omtrent de relatie tussen waterpeil (en grondwaterstand) en de groei van
gewassen. Dit inzicht begint pas na 1850 langzaam door te breken. Illustratief is de
volgende vraagstelling die de Groninger Maatschappij van Landbouw in 1873
uitschreef:
‘Voor een dertigtal jaren was het den landbouwer op sommige plaatsen
nog vrij onverschillig of het bouwland eene bij uitstek droge ligging had,
dan wel of het iets minder droog lag, mits het maar geregeld boven water
bleef. Thans is dat zeer veranderd en weet iedere landbouwer, dat een
lage waterstand droog land geeft en droog land een eerste behoefte is
voor den akkerbouw. Ten opzichte van gras- en weideland schijnt die
overtuigend minder algemeen gevestigd. Zou evenwel om krachtig
voedzaam gras of hooi te verkrijgen ook niet een lage waterstand, dat is
droog land, even noodzakelijk zijn voor weideland en zoo ja, om welke
23.
redenen?’
In de loop van de twintigste eeuw zal men in staat zijn om de complexe samenhang
tussen waterpeil (en grondwaterstand) en groei van de gewassen te beschrijven en
in nauwkeurige normen vast te leggen. Daarbij zijn er grote verschillen tussen
grondsoorten en gewassen.
Een onvoldoend theoretisch inzicht was mogelijk te compenseren met elders
opgedane, praktische ervaringen. Maar ook in dit opzicht waren er beperkingen. In
de discussies in de polders speelden succesvolle voorbeelden van stoombemaling
een zekere rol. De betekenis van de Haarlemmermeer was in dit verband niet te
onderschatten. Men raakte vertrouwd met de nieuwe technologie, zag de voordelen
van de stoommachine en leerde bedrijfszekerheid op waarde te schatten. Maar er
waren ook tegenvoorbeelden van slecht functionerende en dure
stoombemalingssystemen, die door de tegenstanders graag breed werden
uitgemeten. En verder waren de situaties van de diverse polders zeer verschillend
en nauwelijks met elkaar te vergelijken. Men kan verwachten dat in polders met
voornamelijk veeteelt en graslanden andere overwegingen de doorslag hebben
gegeven dan in polders met veel akkerbouw of tuinbouw. Zo was het niet
verwonderlijk, dat de boomkwekers in de polder Laag Boskoop als een van de
24.
eersten toestemming vroegen voor de stichting van een stoomgemaal. Hun produkt
was zeer gevoelig voor wateroverlast. Verder waren er tussen de polders verschillen
in ligging (t.o.v. de zeespiegel), organisatie en financiële mogelijkheden, zodat van
een eenduidig besluitvormingsproces geen sprake was.
De situatie werd helemaal ingewikkeld, omdat in

Centrifugaalstoomgemaal van Easton & Anderson, 1879.
Bij het werken aan het Noordzeekanaal behoorde ook een aantal droogmakerijen. Er werd
voor stoombemaling gekozen met in enkele gevallen een centrifugaalpomp. Tussen 1873
en 1879 bouwde men acht stoomgemalen, variërend van 12 tot 64 pk. De Londense firma
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Easton & Anderson - specialisten op het gebied van centrifugaalpompen - leverde vijf
bemalingsinstallaties. Nederlandse bedrijven konden dergelijke installaties vermoedelijk wel
leveren, maar de Britse aaunemer van het noordzeekanaal gaf de voorkeur aan een ervaren
landgenoot.
Rechts bevond zich de stoomketel, links de stoommachine en in het midden het
overbrengingsmechanisme (dat tevens een versnellingsfunctie had) naar de lager gelegen
pomp. Of de heer met de hoge hoed tot het bedieningspersoneel behoorde, is twijfelachtig.

één en dezelfde polder vaak verschillende belangen naast elkaar bestonden. De
boer met laag gelegen land had eerder wateroverlast dan die met hoog gelegen
land. Het veeteeltbedrijf kon met een hoger waterpeil en ruimere normen volstaan
dan het tuinbouwbedrijf. Een laag waterpeil - mogelijk met stoombemaling - kon
problemen veroorzaken voor de scheepvaart. Zo waren er regelmatig tegenstrijdige
belangen die de uitslag van een discussie onzeker maakten.
Onzekerheid is typerend voor de besluitvorming in de polders en waterschappen
over wind- of stoombemaling tussen 1850 en 1890. Onzekerheid over de precieze
voor- en nadelen, over de economische kosten en baten en over de afloop van de
discussie. Het is niet uitzonderlijk dat de besluitvorming jaren duurde. Kenmerkend
voor het onvoorspelbare in de besluitvorming is het feit, dat het vaak een calamiteit
was die een plotselinge wending gaf aan de discussie, nadat handhaving van de
windbemaling herhaaldelijk was bepleit. Een fikse regenbui in combinatie met
windstilte die voor het nodige ongemak en financiële verlies zorgde, vormde in
diverse gevallen de aanleiding tot een spoedvergadering van de betrokkenen,
waarop besloten werd tot stoombemaling.
Zo besloten de ingelanden van de Verenigde Polder aan de Oostzijde van de
Gouwe in 1878 in eerste instantie met 352 stemmen voor en 58 tegen tot handhaving
25.
van windbemaling. (Niet iedere stem stond voor een ingelande. Deze had
doorgaans
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meerdere stemmen. De verschillen tussen de ingelanden konden groot zijn.) De
aanleiding tot de stemming was een beraadslaging over ingrijpende reparaties aan
de bestaande windmolens, waarin ook het alternatief van de overschakeling op
stoombemaling was gebracht. Nauwelijks een maand later wensten enkele
ingelanden een extra vergadering om terug te komen op dit besluit. Buitengewoon
hoge waterstanden hadden voor zoveel overlast gezorgd, ‘dat thans bleek dat
ingelanden allen bang voor water waren’. 24 Januari 1879 werd met 231 voor en
184 tegen definitief besloten tot stoombemaling.
26.
In de polder Nieuwkoop duurden de discussies aanzienlijk langer. In de maanden
juli en augustus van 1865 hadden zware onweersbuien deze polder geteisterd. De
windmolens konden het overtollige water niet verwerken, mede door de lange
perioden van windstilte in dezelfde tijd. De waterstand rees tot een bijna ongekende
hoogte. Overal zag men water, ja zelfs in de Haarlemmermeer met zijn krachtige
stoomgemalen.
De ingelanden van de polder Nieuwkoop belegden een spoedvergadering. Een
van hen, mr. J.J. Holtzman, kwam met het voorstel een aantal windmolens te
vervangen door een stoommachine. Reeds in 1830 had hij hiervoor gepleit, maar
weinig gehoor gevonden. Nog steeds - na meer dan dertig jaar - was de tegenstand
groot. Stoombemaling was te duur. Een situatie zoals opgetreden in de afgelopen
maanden was uitzonderlijk. Iedereen in het polderland had er onder te lijden.
Bovendien bleek de toepassing van stoom niet altijd succesvol zoals de ervaring in
de Zuidplaspolder had geleerd. Het voorstel haalde het niet.
In de jaren daarna kwam men er in de polder Nieuwkoop regelmatig op terug.
Bijvoorbeeld naar aanleiding van de vee-tyfus waardoor boeren gedwongen waren
over te schakelen van veeteelt op akkerbouw. Dat lukte slechts ten dele omdat de
vereiste grondwaterstand niet gehaald werd. De discussies waren zo heftig dat
volgens de secretaris ‘niets kan genotuleerd worden’. En in een rapport constateerde
men nuchter: ‘Ook met het oog op de zoo zeer uiteenloopende belangen der
ingelanden acht Uwe commissie het vooralsnog moeijelijk te besluiten om tot de
daarstelling van een stoomgemaal over te gaan’. Men schreef uitvoerige
beschouwingen, raadpleegde ingenieurs en vroeg bij de provincie Zuid-Holland
subsidie aan. Geen van de initiatieven gaf de doorslag. In het najaar van 1870 werd
in Nieuwkoop wederom grote schade aangericht door veelvuldige regenval,
langdurige windstiltes en hoge waterstanden. Bij vele ingelanden was de maat nu
vol. Op 4 januari 1871 besloot de vergadering met overgrote meerderheid tot
invoering van stoombemaling.

Rationaliteit en onzekerheid
Was nu de uitkomst van de discussie over wind of stoom even onvoorspelbaar als
het weer? Een dergelijke conclusie zou te ver voeren. Er werd in de polders heel
wat gewikt en gewogen. De argumenten voor en tegen werden in rapporten vaak
netjes op een rijtje gezet, evenals de kosten en baten. Er lag een (economische)
rationaliteit ten grondslag aan de overgang van wind- op stoombemaling in de
tweede helft van de negentiende eeuw. Maar die rationaliteit had haar grenzen. De
betrokkenen moesten op diverse vragen het antwoord gewoonweg schuldig blijven.
Er was onvoldoende kennis, zelfs in het buitenland, waarop Nederlanders zich voor
technische vernieuwingen konden oriënteren. Bovendien had iedere polder met zijn
eigen specifieke situatie te maken, zodat men niet zonder meer kon terugvallen op
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ervaringen van anderen of niet zo maar het bemalingssysteem van elders kon
imiteren. Eén eenduidige oplossing voor het bemalingsvraagstuk was niet te geven.
Verder had men in deze periode ook te maken met een verschuiving in de normen
ten aanzien van wateroverlast en bedrijfsvoering. Dit leidde tot andere eisen aan
het bemalingssysteem, onder andere met betrekking tot de capaciteit en de
bedrijfszekerheid. Hoe dit proces zich zou voltrekken was moeilijk te voorspellen,
zodat ook de invloed op de besluitvorming moeilijk in te schatten was. Dit betekende
dat onzekerheid naast rationaliteit tot de grondslag van de besluitvorming behoorde.
In een dergelijke situatie gingen ook andere dan economisch-rationele factoren een
rol spelen, in het bijzonder psychologische en sociale. De machtsverhouding in een
polder bepaalde mede de uitkomst van de discussie. Elementen van behoudzucht
en vooruitstrevendheid waren eveneens van belang. In het algemeen kan men
stellen dat de polderbesturen voorzichtig en overwogen handelden. En natuurlijk
waren er polders die er niet aan wilden of durfden ondanks gunstige vooruitzichten.
Het voorbeeld van de bemaling laat zien hoe complex de analyse van de overgang
van wind naar stoom is. Vele factoren speelden een rol en waren afhankelijk van
specifieke situaties. Illustratief is dat aan het eind van de negentiende eeuw de
overgang van wind- naar stoombemaling nog lang niet voltooid is. In 1896 werd nog
41% van de te bemalen oppervlakte in Nederland met wind drooggehouden en 59%
27.
met stoom. Blijkbaar was het voor vele polders nog lucratief om de windmolens
te behouden. De opkomst van de verbrandings- en elektromotor zou de windbemaling
definitief naar de achtergrond doen verdwijnen.
H.W. LINTSEN
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Chemie
Chemische nijverheid in de negentiende eeuw
Industrie, chemie en milieu (1750-1815)
Zwavelzuur
Loodwit
Meekrap en garancine
Stearinekaarsen
Een bedrijfstak in verandering
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Stagnatie of verandering? De zeepziederij ‘De drie Aschtonnen’ te Dordrecht van de firma
De Jonckheere, Den Brandt & Co. zag er omstreeks 1900 op het eerste gezicht niet veel
anders uit dan honderd jaar daarvoor. Toch won toen ook in de traditionele zeepziederij het
gebruik van nieuwe grondstoffen, stoomverwarming en mechanische roerders terrein.
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7
Chemische nijverheid in de negentiende eeuw
Stagnatie of verandering?
De paleotechnische revolutie

Stagnatie of verandering?
‘Onder de producten van het Hollandsch Fabriekswezen zijn altoos de Chemische
voortbrengselen met recht beroemd geweest’. Met die woorden opende johannes
Goldberg de paragraaf over de ‘Fabrieken van Chemische Voortbrengselen’ in zijn
in augustus 1810 geschreven ‘Memorie over de Fabrieken en Trafieken in het
voormalig Koningrijk Holland’. Met name de Nederlandse kamfer- en boraxstokerijen,
salpeterraffinaderijen, lakmoesfabrieken, vermiljoenstokerijen en andere fabrieken
1.
van verfstoffen hadden volgens Goldberg een vermaardheid in geheel Europa.
2.
Buitenlandse bronnen bevestigen dat beeld. Ook in onze tijd neemt de Nederlandse
chemische industrie internationaal een vooraanstaande positie in. De chemische
industrie is een van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse volkshuishouding,
met net als in de zeventiende en achttiende eeuw een groot aandeel in de industriële
3.
export.
Uit de meeste negentiende-eeuwse bronnen over de chemische industrie in ons
land doemt een geheel ander beeld op. Berichten over kwijnende fabrieken en
klachten dat de Nederlandse chemische industrie ver achterbleef bij de buitenlandse
concurrenten kunnen met grote regelmaat worden aangetroffen. De genoemde
‘Memorie’ uit 1810 spreekt niet voor niets in de voltooid verleden tijd over de
Nederlandse roem. In 1810, zo vervolgt de ‘Memorie’, lagen vele bedrijven stil door
een geblokkeerde grondstoffenaanvoer, door hoge grondstofprijzen en door een
stagnerende export. Ook vóór de Franse tijd werd echter reeds zichtbaar dat de
oude roem tanende was. In een poging het verval te keren schreef het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap van Konsten en Weetenschappen in 1784 een prijsvraag
uit waarin gevraagd werd ‘welke de eigenlijke Oorzaken [zijn], waarom de Scheikunde
bij onze Nabuuren, en vooral bij de Duitschers, in meer aanzien, en algemeener
oefening is, dan in ons Vaderland?’. Deze prijsvraag betrof met name de chemische
scholing van de apothekers, maar ook de toepassing van de scheikunde in de
nijverheid was een onderwerp van zorg. De binnengekomen antwoorden
4.
onderstrepen dat. Maken we een sprong van meer dan een eeuw dan moeten we
niet zonder verbazing en ironie constateren dat de Maatschappij ter bevordering
van Nijverheid in 1903 een vrijwel identiek onderzoek instelde. ‘Welke [zijn] de
oorzaken van den geringe omvang der chemische nijverheid hier te lande?’, zo
luidde de openingsvraag van de enquête die de Maatschappij in dat jaar onder haar
departementen hield. Ook toen speelde de hoge vlucht die de chemische industrie
5.
bij onze Duitse oosterburen genomen had in de probleemdefiniëring een rol.
Ingeklemd tussen twee bloeiperioden lijkt de negentiende eeuw met betrekking tot
de Nederlandse chemische industrie zo op het eerste gezicht een weinig
spectaculaire periode van stagnatie te zijn geweest waarin een eenmaal opgelopen
achterstand op de Engelse, Franse en vooral Duitse chemische industrie niet meer
ongedaan kon worden gemaakt. Dat laatste is tot op zekere hoogte waar, maar van
stagnatie was geen sprake. In de volgende hoofdstukken zal blijken dat de
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Nederlandse chemische industrie aan het einde van de negentiende eeuw een
karakter had dat sterk van de vroeg-negentiende-eeuwse industrie verschilde. De
fabriekstakken waarop de roem van de zeventiende- en achttiendeeeuwse
Nederlandse chemische industrie gebaseerd was, waren toen verdwenen of speelden
slechts een bescheiden rol. Hun vroegere monopoliepositie was gebaseerd geweest
op de centrale marktfunctie van
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Amsterdam voor Oostindische waren - als borax, kamfer en salpeter - en sommige
Europese waren - zoals kwik - en op een zeer ver doorgevoerd regime van
geheimhouding. De belangrijkste chemische bedrijven uit de vroeg-moderne tijd
waren trafieken (verkeersindustrieën), die stevig waren ingebed in het Amsterdamse
handelsverkeer.
Met het verval van de Amsterdamse markt, de cumulatieve verbreiding van
technische kennis in het kielzog van de publicitaire activiteiten van Duitse
kameralisten en Franse Verlichte wetenschappers, en de daarop volgende
protectionistische politiek van de Duitse en Franse overheden, was het met de bloei
van deze paradepaardjes van de oude Nederlandse chemische industrie gedaan.
Dit betekende niet het einde van de Nederlandse chemische industrie. Na de Franse
tijd kwamen geheel nieuwe takken van de chemische nijverheid op, gedeeltelijk
naast en gedeeltelijk in de plaats van de oude bedrijven. Deze waren voor een deel
gebaseerd op nieuwe of voorheen niet benutte grondstoffen, waaronder binnenlandse
materialen afkomstig uit de landbouw (bijv. beenderen) of uit de groeiende stedelijke
afvalstromen (bijv. koolteer van de gasfabrieken). Daarnaast kregen enkele nieuwe
geïmporteerde grondstoffen, zoals de op grote schaal door de
stearinekaarsenfabrieken gebruikte palmolie, een rol van betekenis.
Niet zonder voldoening kon de voorzitter van de Maatschappij ter bevordering
van Nijverheid A.H. van der Boon Mesch (1804-1874) dan ook in 1843 constateren
dat verschillende Nederlandse chemische fabrieken het vaderlandse produktenpalet
hadden verrijkt met hier niet eerder gefabriceerde produkten als beenzwart, salmiak,
chromaatgeel, Berlijnsblauw, zwavelzuur, zoutzuur, harde zeep, patentolie, elastieke
gom en houtazijn. Ook waren er fabrieken die procesinnovaties hadden doorgevoerd,
6.
bijvoorbeeld in de bereiding van loodwit, smeerkaarsen, zeep, lakmoes en azijn.
Later in de eeuw kwam ook de sodafabricage van de grond en verkregen de
fabrieken van garancine, stearinekaarsen, lucifers en fosfaatmeststoffen
toonaangevende posities op internationale markten.

De paleotechnische revolutie
Om meer zicht te krijgen op deze paradoxale situatie van verval en vernieuwing is
het nuttig om in navolging van Lewis Mumford de begrippen eotechnisch,
paleotechnisch en neotechnisch te introduceren. Mumford verdeelde de technische
ontwikkeling van het Westen in drie opeenvolgende, elkaar gedeeltelijk overlappende
en doordringende, fasen: de eotechnische, de paleotechnische en de neotechnische.
Karakteristiek voor iedere fase is de dominantie van een bepaalde energiebron en
een bepaald constructiemateriaal. Zo wordt de eotechnische fase door het
water-en-hout complex gekarakteriseerd, de paleotechnische fase door het
steenkool-en-ijzer complex en de neotechnische fase door het
elektriciteit-en-legeringen complex. Archibald en Nan Clow hebben deze fasering
nader uitgewerkt voor de chemische industrie en laten zien dat parallel aan de
overgang van water-en-hout naar steenkool-en-ijzer, de chemische nijverheid
transformeerde van een industrie gebaseerd op lokaal gewonnen grondstoffen, van
vaak plantaardige of dierlijke aard, naar een industrie gebaseerd op een klein aantal
minerale sleutelgrondstoffen, met zout, zwavel, kalk en, later, steenkool als de
belangrijkste. De opkomst van de industriële zwavelzuuren sodafabricage speelde
een centrale rol in de overgang van de eotechnische naar de paleotechnische
chemische industrie. Deze twee sleutelchemicaliën waren de eerste stoffen die op

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

een grote schaal uit simpele mineralen als zwavel, zout en kalk werden bereid. Het
feit dat zij tegen lage kosten beschikbaar kwamen, transformeerde vervolgens hele
industrietakken. Textielfabrieken, zeepziederijen, glasfabrieken en talloze chemische
bedrijven schakelden over van voorheen gebruikte ‘eotechnische’ grondstoffen op
het gebruik van soda en zwavelzuur. Hand in hand daarmee dienden
produktieprocessen in veel gevallen te worden aangepast. Zo lokte de ene innovatie
7.
andere uit en transformeerde de industrie. Bovenstaande driedeling van de
technisch-industriële ontwikkeling is uiteraard een grove simplificatie. Niets is
gemakkelijker dan het bedenken van uitzonderingen en tegenvoorbeelden die niet
in het schema passen. Wie daaruit vervolgens de conclusie zou trekken dat de
indeling van Mumford en Clow beter overboord kan worden gezet, maakt de fout
alleen naar de buitenkant het schema te kijken en niet naar de gedachtengang die
eraan ten grondslag ligt. De fasenindeling van Mumford en Clow rust op twee
kerngedachten.
Het eerste essentiële idee is het inzicht dat een economie in technisch opzicht
als een onderling samenhangend systeem van grondstofstromen en
produktieprocessen kan worden opgevat.
Bedrijfstakken functioneren niet in een vacuüm, maar zijn voor hun inkoop van
grondstoffen en hun afzet van produkten en bijprodukten afhankelijk van andere
bedrijfstakken.
De tweede kerngedachte is het idee dat het materiële netwerk van onderlinge
afhankelijkheden tussen bedrijfstakken niet eeuwig hetzelfde is, maar in de loop
van de tijd verandert. De materiële basis van de economie is historisch variabel.
Een samenleving wordt, in materiële zin, op verschillende tijdstippen door een
verschillend patroon van onderling gekoppelde grondstof- en produktstromen
getypeerd. De mate waarin deze typering in slechts enkele kernbe-
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grippen te vatten is, zal van maatschappij tot maatschappij en van periode tot periode
variëren.
De driedeling van Mumford en Clow behelst de tamelijk specifieke claim dat er in
de Westerse samenleving bepaalde perioden geweest zijn, waarin de materiële
infrastructuur van die samenleving tot op grote hoogte getypeerd kan worden door
begrippenkoppels als water, hout en biogrondstoffen (de zeventiende eeuw),
steenkool, ijzer en (anorganische) minerale grondstoffen (de periode 1800-1850),
en elektriciteit, legeringen, koolteer en petroleum (na 1900). Tussen die fasen
bevinden zich overgangsperioden, waarin de materiële infrastructuur relatief complex
is.
Nergens wordt overigens in deze gedachtengang geïmpliceerd dat uitzonderingen
niet mogen voorkomen. Het gaat om het blootleggen van globale samenhangen op
technisch en industrieel gebied, die dominant kunnen zijn zonder dwingend en
alomvattend te wezen. De eotechnische, paleotechnische en neotechnische fasen
in de ontwikkeling van de Westerse economie dient men op te vatten als ideaaltypen,
die hun waarde ontlenen aan de ordening die zij bieden in een grote hoeveelheid
heterogene gegevens en in het inzicht dat ze opleveren met betrekking tot de aard
van de samenhangen die er binnen een bepaald economisch systeem bestaan.
Daarbij gaat het niet alleen om het inzicht in de samenhangen tussen verschillende
produkten- en grondstoffenstromen, maar ook om verder reikende samenhangen
als die tussen de industriële economie en het omringende natuurlijke milieu en die
tussen de aard van de produktieprocessen en de daartoe benodigde technische en
wetenschappelijke kennis. Precies om die laatste reden wordt de door Mumford en
Clow ontwikkelde fasenindeling hier gepresenteerd.
In de volgende hoofdstukken zullen belangrijke facetten van de ontwikkeling van
de Nederlandse chemische industrie voor het voetlicht gebracht worden, waarbij
steeds aandacht zal worden besteed aan de grondstoffenvoorziening, aan de rol
die chemische kennis speelde en aan de relatie tussen de chemische industrie en
het milieu. Het onderscheid tussen de drie genoemde ideaaltypische
industrieeltechnische systemen maakt het bij uitstek mogelijk om de aspecten
grondstoffen, kennis en milieu in hun onderling verband te analyseren. Voor het
eotechnische en het paleotechnische systeem zullen die verbanden hieronder
worden uitgewerkt. Een uitwerking van het neotechnische systeem blijft hier
achterwege, omdat de overgang van de paleotechnische chemische industrie naar
de neotechnische buiten de in dit boek behandelde periode valt.
Dat juist voor het onderdeel ‘chemische industrie’ van deze techniekgeschiedenis
van Nederland aansluiting gezocht is bij de door Mumford en Clow

In de zestiende en zeventiende eeuw was de chemie een schei-kunst waarmee men
geneeskrachtige of anderszins nuttige extracten uit natuurlijke grondstoffen bereiden kon.
Regelmatig was het destilleren van kruidenextracten vrouwenwerk, zoals deze afbeelding
uit het Umständlicher Bericht und klarer Unterricht von dem adelichen Land- und Feld-Leben

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

(Neurenberg 1682) laat zien. Ook in andere sectoren van de toenmalige ‘eotechnische’
chemische industrie speelden de destillatie en andere extractietechnieken een grote rol.

ontwikkelde indeling, waarin grondstoffen zo'n prominente rol spelen, hoeft niet te
verbazen. De chemische industrie is immers de bedrijfstak bij uitstek die, samen
met de energiesector, de mijnbouw en de metallurgische industrie, de materiële
infrastructuur van een economie bepaalt.
Kenmerkend voor de eotechnische chemische industrie zijn - ideaaltypisch - het
gebruik van een lokale grondstof, waaruit een produkt via een extractieproces op
kleine schaal en op een ambachtelijke wijze gewonnen wordt, zonder een grote
inzet van mechanische drijfkracht, en zonder dat het gebruik van (voor die tijd)
recente chemische inzichten voor een succesvolle produktie nodig was. Deze
kenmerken staan niet los van elkaar. De eotechnische chemische industrie won via
extractieprocessen als destilleren, malen-en-zeven, uitlogen en uitkoken
hoogwaardige produkten uit laagwaardige grondstoffen. In veel gevallen bevatte
de grondstof slechts een zeer kleine hoeveelheid van het gewenste eindprodukt.
Voorbeelden zijn de bereiding van potas uit beukenhout en andere plantaardige
materialen, de bereiding van soda uit barilla (een zeewier), en de fabricage van
meekrap uit de wortel van de meekrapplant. In het eerste twee gevallen verbrandde
men het plantaardige materiaal, waarna de potas of de soda uit de as werd
uitgeloogd. De hoeveelheid produkt was daarbij nauwelijks 1% van het
oorspronkelijke materiaal. Ook in het geval van meekrap zorgde men ervoor dat het
gewicht van de vers
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In de vroeg-moderne tijd bereidde men potas door hout te verbranden (rechts), waarna de
as werd uitgeloogd en ingedampt (links). Soda werd toen op vergelijkbare wijze uit zeeplanten
bereid.

gedolven plantewortel via drogen, dorsen en zeven - om water, zand en bast te
verwijderen - tot een fractie van het oorspronkelijke gewicht werd gereduceerd.
Deze extractieprocessen vonden noodzakelijkerwijs in de buurt van de
grondstofwinning plaats. Het was immers veel economischer de hoogwaardige
produkten over grote afstanden te verzenden dan de laagwaardige grondstoffen.
Typerend voor de eotechnische chemische industrie was dat er vrijwel steeds
slechts een enkel produkt per bedrijf gemaakt werd. Dit gaf de zeventiende en
achttiende eeuwse chemische industrie haar sterk gefragmenteerde karakter.
Vitrioolfabrieken maakten vitriool, meestoven meekrap, boraxraffinaderijen borax,
enzovoort. Fabrieken die een heel scala aan produkten maakten kwamen niet of
nauwelijks voor. Steeds ging het om een winning van een bepaald produkt uit een
specifieke grondstof, waarbij het grootste deel van de (laagwaardige) grondstof
afval was. Slechts in een enkel geval, zoals in de zoutziederij, ging men er in de
loop van de achttiende eeuw toe over om een tweede, soms zelfs een derde, produkt
uit het afval van het primaire produktieproces te extraheren. Dit op één produkt
gerichte, gefragmenteerde, karakter van de eotechnische chemische industrie staat
in schril contrast met de situatie binnen de latere, synthetische, paleotechnische
chemische industrie, waar binnen ‘geïntegreerde’ chemische bedrijven uit een klein
aantal hoogwaardige grondstoffen via synthese-processen een groot aantal
8.
eindprodukten werd bereid.
Om de extractieprocessen uit te voeren was geen gedetailleerde chemische
kennis van de gebruikte materialen vereist. Vooral kennis van fysische
eigenschappen van grondstoffen en eindprodukten was van belang (kookpunten,
oplosbaarheid in water, mengbaarheid met andere stoffen en dergelijke). Ook dit
staat in contrast met de chemische kennis die nodig is voor de hierboven aangeduide
synthese-processen.
De doorgaans kleine schaal van de eotechnische produktieprocessen was geen
direct gevolg van het gebruik van laagwaardige grondstoffen, maar eerder van de
ingezette drijfkracht. Watermolens, maar vooral de in de Republiek toegepaste
windmolens en rosmolens, hadden nu eenmaal een maximale capaciteit die de
gehele verdere opzet van de fabriek determineerde. Zelden telden chemische
bedrijfjes in Nederland vóór 1800 meer dan tien tot vijftien werklieden. In meestoven
en loodwitfabrieken was het de capaciteit van de molen die bepaalde wat er per
dag kon worden geproduceerd. Een fabrikant stelde dus juist zoveel arbeiders aan
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dat de molen voortdurend aan het werk gehouden kon worden. Blijkbaar lag dat
aantal rond de tien. Schaalvergroting binnen fabrieken kwam nauwelijks voor. Als
men wilde uitbreiden, bouwde men een tweede, identieke, fabriek.
De milieu-effecten van de eotechnische chemische industrie zijn af te leiden uit
het bovenstaande beschrijving van het produktiesysteem. Negatieve en positieve
aspecten komen voor. De eotechnische chemische industrie vergde per eenheid
produkt doorgaans een enorme input aan energie en veroorzaakte een grote
9.
hoeveelheid afval. In die zin was het eotechnische produktiesysteem zeker niet
milieuvriendelijk. Daar stond tegenover dat de kleinschaligheid van de produktie
ervoor zorgde dat per fabriek de verstoring van de omgeving in veel, maar zeker
niet in alle, gevallen redelijk binnen de perken bleef.
Typerend voor de paleotechnische chemische industrie is het gebruik van betrekkelijk
zuivere minerale grondstoffen, waaruit via syntheses een heel scala aan
eindprodukten bereid kan worden, de inzet van stoomkracht, het gebruik van metalen
produktie-apparatuur en het feit dat enige kennis van de chemie doorgaans nodig
is om de fabriek met succes te drijven. Ook deze kenmerken hangen grotendeels
samen, en ze hebben gevolgen voor de economische en geografische structuur
van de chemische industrie. Het gebruik van redelijk zuivere grondstoffen, met een
hoog gehalte aan de benodigde chemische uitgangsstof, doorbrak de noodzaak om
de chemische industrie in de buurt van de grondstofwinning te vestigen.
Hoogwaardige grondstoffen kunnen economisch rendabel over lange afstanden
worden vervoerd en we zien dan ook dat het
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De bereiding van soda op de eotechnische wijze door extractie (uitlogen) van de as van
zeewier (I), en op de paleotechnische wijze via een synthese uit zout, zwavelzuur, koolstof
en kalksteen (II) (het zogeheten LeBlanc-proces).

zwaartepunt van de Europese chemische industrie zich in de loop van de
negentiende eeuw verplaatste naar havensteden als Liverpool en Newcastle en
langs de loop van bevaarbare rivieren als de Tyne, de Rhône, en de Rijn. De
overgang van extractie naar synthese doorbrak daarnaast, in principe, de
gefragmenteerde opbouw van de chemische industrie. Voor het eerst ontstonden
er fabrieken die een hele range aan produkten maakten, waarbij de
produktieprocessen van de eindprodukten onderling waren verweven. Zwavelzuur,
soda en bleekpoeder - en soms nog vele andere produkten - werden in verschillende
gevallen binnen één fabriek gemaakt, juist omdat het eindprodukt van het ene proces
als grondstof in het andere proces gebruikt kon worden. Dit is momenteel zo'n
vanzelfsprekend kenmerk van de chemische industrie, dat men soms niet beseft
dat dit eeuwenlang niet het geval was. Alleen al deze geïntegreerde opzet van bedrijf
maakte de paleotechnische chemische fabrieken groter dan hun voorgangers. Iedere
tak van de produktie vergde zijn eigen arbeiders. De inzet van stoomkracht en het
gebruik van ijzeren, of loden, procesapparatuur bood verdere mogelijkheden tot
schaalvergroting. Terwijl eotechnische bedrijven per jaar zelden meer dan 150.000
kilo eindprodukt maakten, was het in de negentiende eeuw niet ongebruikelijk
bedrijven aan te treffen die dezelfde hoeveelheid produceerden in een week.
Arbeidersaantallen van 100 of meer waren, buiten Nederland, geen zeldzaamheid.
Om met succes industriële syntheses uit te voeren was enige kennis van de chemie
10.
een vereiste. Overschatten moet men die kennis zeker niet. Maar enige chemische
kennis was zeker noodzakelijk om op een rationele wijze de verhoudingen vast te
stellen waarmee men bepaalde grondstoffen met elkaar zou kunnen laten reageren.
Bovendien gaf die kennis inzicht in de aard van de bijprodukten en leidde zo tot een
verhoging van de rentabiliteit van de fabriek, door wegen aan te wijzen waarlangs
ook de afvalstoffen omgezet konden worden in economisch nuttige produkten.

De produktie van Glauberzout uit keukenzout en zwavelzuur in zogeheten sulfaatovens in
een Engelse sodafabriek rond 1845. De synthese van Glauberzout (natriumsulfaat) vormde
de eerste stap in de bereiding van soda volgens het omstreeks 1790 ontdekte LeBlancproces.
Honderden arbeiders vonden in Frankrijk en Engeland werk in de soda-industrie. De
synthetische soda-industrie ontwikkelde zich na 1800 tot de eerste werkelijk grootschalige
tak van chemische industrie.
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Naast kennis van de chemische (bruto)formules was ook kennis van de chemische
analyse een noodzaak om het gehalte - en dus de waarde - te bepalen van de
ingekochte grondstoffen, om procescontroles uit te voeren tijdens het syntheseproces
en om de kwaliteit van de eindprodukten te controleren. Het gebruik van een ander
type grondstof, die op zijn gehalte werd verkocht, bracht zo de noodzaak van de
inzet van een ander type (chemische) kennis met zich mee.
De wijze waarop de paleotechnische chemische industrie zich tot het natuurlijke
milieu verhield, is in zekere zin het spiegelbeeld van het ecologische patroon rond
de eotechnische industrie. Grootschaligheid bracht in principe de mogelijkheid van
een zeer ingrijpende milieuverstoring met zich mee. Aan zulke voorbeelden van
milieurampen uit de negentiende eeuw ontbreekt het niet. Daar staat tegenover dat
per eenheid produkt er doorgaans een veel geringere energie-consumptie was en
een efficiënter gebruik van materialen. Bovendien, naarmate de negentiende eeuw
vorderde drong steeds ster-
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Het in 1859 in Lyon ontdekte anilinerood was de eerste koolteerkleurstof die op grote schaal
geproduceerd werd. De kleurstof zorgde voor een sensatie op de Europese markten voor
geverfde en bedrukte stoffen. Binnen een jaar namen verschillende bedrijfjes in Frankrijk,
Engeland, Duitsland en Zwitserland de fabricage van deze kleurstof ter hand. Verschillende
bereidingswijzen werden uitgeprobeerd. Het meest economisch, maar milieuhygiënisch zeer
gevaarlijk, bleek de oxydatie van aniline met behulp van arseenzuur te zijn, zoals op de
afbeelding gepraktiseerd in de fabriek van Poirrier en Chappat te Saint Denis bij Parijs (ca.
1870). Tussen 1860 en 1880 ontwikkelde de synthetische kleurstofindustrie zich met name
in Duitsland tot een wetenschaps-intensieve industrietak, die het begin inluidde van de
‘neotechnische’ fase in de ontwikkeling van de chemische industrie.

ker het besef door dat afvalprodukten zoveel mogelijk uitgangspunt voor nieuwe
syntheses dienden te zijn. In de literatuur neigen de meeste auteurs naar de opvatting
dat, alles afwegend, de overgang van de eotechnische naar de paleotechnische
chemische industrie vanuit het oogpunt van de milieuproblematiek een verslechtering
was. Over de mate waarin dit het geval was, bestaat verschil van mening. Naast de
mening van Henseling, die stelt dat de opkomst van paleotechnische chemische
industrie zonder meer rampzalig geweest is, staat het meer genuanceerde oordeel
van Mieck, die de balans licht naar de negatieve kant laat uitslaan. De voor ons
betoog belangrijke constatering dát de eotechnische en de paleotechnische industrie
11.
in ecologisch opzicht verschillen, blijft ondertussen in die debatten overeind staan.
Met behulp van het hier geschetste grove beeld van een eotechnische en een
paleotechnische episode in de geschiedenis van de chemische industrie - elk met
hun eigen specifieke verhouding tussen grondstoffen, chemische kennis en het
milieu - laat zich de ontwikkeling van bijvoorbeeld de Duitse of de Franse chemische
industrie redelijk beschrijven. Anders is dit voor zeevarende naties als Venetië,
Engeland en, vooral, de Republiek. In deze staten bestond er vanaf de late
Middeleeuwen een type chemische bedrijvigheid die zich niet in de simpele
tweedeling eotechnisch-paleotechnisch laat inpassen: de trafieknijverheid. Trafieken
maakten geen gebruik van lokaal aanwezige grondstoffen. Grondstoffen werden
juist van ver overzee aangevoerd, in de havensteden van de handelsnatie verwerkt,
en als hoogwaardig eindprodukt weer afgezet op de wereldmarkt. De processen
die in de trafieken werden toegepast waren in de meeste gevallen destillatie-,
extractie- en raffinageprocessen, waarbij onzuivere, maar vanwege hun schaarste
toch dure, grondstoffen als salpeter, kamfer en borax uit Indië aangevoerd, en
vervolgens tot hoogwaardiger en zuiverder produkten verwerkt werden. In sommige
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gevallen, zoals in de bereiding van loodwit en vermiljoen, kwamen er ook syntheses
voor, maar zonder een chemisch inzicht in de aard van het proces en zonder een
analytisch-chemische kwaliteitscontrole. De benodigde mechanische drijfkracht
werd steeds door wind- of rosmolens geleverd. Trafieken opereerden in principe
dan ook niet op een grotere schaal dan eotechnische chemische bedrijven als
meestoven, zeepziederijen en lijmziederijen.
Systematisch en historisch staat de trafieknijverheid tussen het eotechnische
systeem en het paleotechnische systeem. Trafieken hebben kenmerken van
eotechnische bedrijven (geringe chemische kennis; kleinschaligheid) èn kenmerken
van paleotechnische bedrijven (de aard en herkomst van de grondstof). Als
handelskapitalistische ondernemingen zijn ze ook in historische zin een tussen- of
overgangsfase tussen het grondgebonden, feodale, eotechnische produktiesysteem
en het industriële kapitalisme van het paleotechnische produktiesysteem. Ook al
was de trafieknijverheid in zekere zin een overgangssysteem, het was tevens een
technisch systeem op zich, steunend op de handel, dat zich niet op eenvoudig wijze
tot òf de eotechnische òf de paleotechnische pool laat reduceren.
Om het kleurrijke beeld van stagnatie en vernieuwing wat betreft de historie van
de Nederlandse chemische industrie te beschrijven, is het dan ook nuttig om aan
het door Mumford en Clow gehanteerde schema van de overgang van de
eotechnische naar de paleotechnische fase, een derde component toe te voegen.
Zo kan er enige eenvoud gebracht worden in een zo brede en voor leken vaak
onover-
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zichtelijk heterogene bedrijfstak als de chemische industrie. In de Nederlandse
situatie transformeerde een uit een eotechnisch- en een trafiek-segment bestaande
chemische industrie in de loop van de negentiende eeuw in een industrietak waarin,
in een veranderende onderlinge verhouding, eotechnische en paleotechnische
bedrijven en klassieke trafieken naast elkaar bestonden. Elk van deze drie segmenten
kende zijn eigen dynamiek, afhankelijk van de wijzigingen in het internationale
handelspatroon en in de stand van de chemische kennis.
In de volgende hoofdstukken zal aan de hand van enkele voorbeelden de dynamiek
van die verschillende componenten van de Nederlandse chemische industrie worden
getoond. Van ieder onderdeel van de chemische industrie is een typerend voorbeeld
gekozen. Na een hoofdstuk waarin een overzicht gegeven wordt van de Nederlandse
chemische industrie rond 1800, de rol die chemische kennis daarin speelde en de
verhouding tussen de chemische industrie en het milieu, volgt een hoofdstuk waarin
de opkomst van een paleotechnisch chemisch bedrijf bij uitstek centraal staat: de
zwavelzuurindustrie. Het ontstaan van die bedrijfstak had gevolgen voor het gehele
chemische produktienetwerk, zodat het niet meer dan logisch is dat met de
geschiedenis van die tak de reeks case-studies geopend wordt.
Daarna is de geschiedenis van een typisch-Hollandse trafiek aan de orde, de
loodwitindustrie. Centraal staat de vraag hoe die trafiek reageerde op de uitdaging
van de opkomende paleotechnische industrie, die loodwit via andere methoden en
uit andere grondstoffen trachtte te maken.
In het daarop volgende hoofdstuk staat het transformatieproces van de
eotechnische meekrapnijverheid centraal. Na eeuwenlang volgens een vast stramien
te hebben gefunctioneerd, werden de Nederlandse meestoven in de loop van de
negentiende eeuw geconfronteerd met nieuwe produktiemethoden, gebaseerd op
de ruime en goedkope beschikbaarheid van zwavelzuur en op chemische inzichten
betreffende de samenstelling van de meekrapwortel. In tegenstelling tot de
loodwitindustrie, die aan haar oude beproefde methoden vasthield, onderging de
Nederlandse meekrapnijverheid een radicale en succesvolle verandering, waarin
een symbiose ontstond tussen de oude eotechnische wijze van produceren en de
bereiding van het nieuwe produkt garancine. Een laatste voorbeeld handelt over de
opkomst van de stearinekaarsenindustrie. Ook hier kwam een paleotechnische, op
het gebruik van zwavelzuur gebaseerde, produktietechniek voor een oudere
bereidingswijze in de plaats. Maar terwijl de garancine-industrie van een lokaal
beschikbare grondstof gebruik maakte, dankten de stearinekaarsenfabrieken hun
groei vooral aan de import van een grondstof van overzee. De
stearinekaarsenfabrieken weken in alle opzichten - wat betreft de grondstof, de rol
van chemische kennis, de schaal en de milieuproblemen - af van de ambachtelijke
kaarsenmakerij, en ze kwamen er ook niet uit voort. Van een symbiose met de oude
kaarsenmakerij, die het het meekrapvoorbeeld vergelijkbaar zou zijn, was geen
sprake. Door de opkomst van de stearinekaarsenfabrieken gingen de ambachtelijke
bedrijfjes hun ondergang tegemoet.
Zo zijn binnen de volgende hoofdstukken alle ingrediënten aanwezig voor een
slotbeschouwing over de ontwikkeling van de Nederlandse chemische industrie. De
rol van de binnenlandse of buitenlandse aanvoer van grondstoffen komt aan bod,
evenals de rol die traditionele ambachtelijke kwaliteitscriteria speelden in verhouding
tot nieuwe chemische kennis. In het slothoofdstuk zal de balans worden opgemaakt.
E. HOMBURG
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Vanaf de laat-achttiende eeuw werden beenderen steeds meer een strategische grondstof
voor de chemische industrie. Zo ontstonden er bedrijfjes die salmiak, Berlijnsblauw,
beenzwart, meststoffen en, later, lijm uit beenderen maakten. De afbeelding toont het laden
en lossen van beenderen bij de Delftse lijm- en gelatinefabriek aan het begin van de twintigste
eeuw.
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8
Industrie, chemie en milieu (1750-1815)
De chemische nijverheid in de Republiek
Chemische kennis voor de Vaderlandse industrie
Nieuwe takken van chemische nijverheid
De chemische nijverheid omstreeks 1800
Milieu, industrie en overheid
Continuïteit of crisis?
De decennia rond 1800 vormden voor de chemische industrie en de chemie in
1.
Europa een periode van stormachtige verandering. Met staatssteun en door het
mobiliseren van wetenschapsmensen waren in de tweede helft van de achttiende
eeuw in Duitsland en Frankrijk verschillende chemische fabrieken opgezet die, door
protectionisme beschermd, de bestaande marktverhoudingen verstoorden. De
Engelse chemische industrie ontwikkelde zich in een hoog tempo en dicteerde de
markt op terreinen waar zij grote technische vooruitgang had geboekt. Voorbeelden
zijn de zwavelzuur- en de loodwitfabricage. Een nieuw netwerk van onderling
verbonden produktieprocessen kwam op, gecentreerd rond de produktie van soda
en zwavelzuur.
Voor een deel hield de opkomst van nieuwe produktieprocessen en nieuwe takken
van chemische industrie verband met ontwikkelingen op het gebied van de chemische
wetenschap. Gedurende de gehele achttiende eeuw was, op grond van verbeteringen
in de chemische analyse, de kennis van chemische verbindingen vooruit gegaan
en was er een steeds beter begrip ontstaan over de wijze waarop chemische stoffen
uit andere kunnen worden bereid. Daarmee was een basis ontstaan om nieuwe
produkten in de industrie niet alleen via extractie en destillatie uit natuurlijke
grondstoffen te bereiden, maar ook via synthese. De zogenaamde ‘Chemische
Revolutie’ in de wetenschap, waaraan vooral de naam van de Franse geleerde
Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) gekoppeld is, was niet de oorzaak van deze
nieuwe koers van de chemische industrie maar eerder de culminatie van een langere
ontwikkeling binnen de chemische wetenschap die haar sporen in de industrie reeds
had nagelaten. Beïnvloed door het werk van chemici als Georg Ernst Stahl
(1660-1734), Johann Heinrich Pott (1692-1777), Henry Louis Duhamel de Monceau
(1700-1781), Joseph Black (1728-1799) en Torbern Bergman (1735-1784) waren
er in de loop van de eeuw reeds verschillende nieuwe processen in de chemische
2.
industrie geïntroduceerd. De nieuwe chemische kennis had implicaties die verder
reikten dan proces- en produktinnovaties in de industrie. De chemisch-technische
kennis was ook een social technology, die de bestaande verhoudingen tussen
bedrijfstakken veranderde, die fabrikanten een andere rol gaf en die, zo kan men
toevoegen, ook de relatie tussen de chemische nijverheid en het milieu in een ander
3.
perspectief plaatste. Onmiskenbaar was er namelijk een invloed van de nieuwe
scheikunde op de geneeskunde, met name waar het de inzichten met betrekking
tot de gezondheidsgevaren van stoffen betrof. De nieuwe rol die de fabrikanten
kregen, blijkt vooral uit de initiatieven die genomen werden op het gebied van het
onderwijs.
Door de invoering van nieuwe processen, maar minstens zozeer vanwege het
algemene Verlichtingsgeloof dat de chemische wetenschap vele nuttige vruchten
zou afwerpen, gingen aan het einde van de achttiende eeuw in heel Europa stemmen
op om chemisch onderwijs voor fabrikanten op te zetten. Er onstonden scholen en
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cursussen, een nieuw type fabrikant kwam op en later, omstreeks het vierde
4.
decennium van de negentiende eeuw ontstond het beroep van industrieel chemicus.
Toen was er inmiddels een geheel nieuwe verhouding tussen de chemische
wetenschap en de chemische industrie ontstaan, waarbij binnen verschillende takken
van de chemische industrie fabrikanten het zich niet konden permitteren niet op de
hoogte te zijn van de recente wetenschappelijk literatuur in hun branche.
In dit hoofdstuk zal aan de orde komen hoe zich in die stormachtige periode in
Nederland de chemische industrie, het chemisch onderwijs en de visies
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De Duitse ‘chymist’ Johann Rudolph Glauber (1604-1670) woonde jaren in Amsterdam. Hij
was daar eigenaar van een ‘chymische werkplaats’ (laboratorium) met ongeveer vijf arbeiders,
waar geneesmiddelen en andere chemische preparaten bereid werden. De eerste scheikunde
hoogleraren in Leiden, Carel de Maets (ca. 1640-1690) en Jacob le Mort (1650-1718),
brachten hun leerjaren in het laboratorium van Glauber door.

op de relaties tussen industrie en milieu ontwikkelden. In de volgende hoofdstukken
zal een aantal technisch-chemische processen in detail vanaf de late achttiende
eeuw worden gevolgd (zwavelzuur, loodwit, meekrap). Hier presenteren wij enige
hoofdlijnen en achtergronden met betrekking tot de gehele chemische industrie. We
beginnen met een korte schets van de geschiedenis van de vroeg-moderne
chemische nijverheid in ons land. Vervolgens komen het begin van het
chemisch-industriële onderwijs, de gevolgen die dit had voor de industrie en een
overzicht van de chemische nijverheid rond 1800 aan de orde. Het hoofdstuk wordt
afgesloten met een schets van de wijze waarop de overheid omging met industriële
milieuproblemen.

De chemische nijverheid in de Republiek
De economische opkomst van Holland vanaf het einde van de zestiende eeuw
bracht niet alleen een florerende handel met zich mee, maar tevens een ongekende
bloei van een groot aantal trafieken of veredelingsindustrieën, waaronder de
chemische nijverheid. De gunstige geografische situatie van Nederland met
betrekking tot de wereldhandel, die ook nu nog zo'n grote rol speelt, kwam toen
voor het eerst beslissend tot uiting. Het zwaartepunt van de toenmalige chemische
industrie (‘chymicalia’, raffinage en verfstoffen) verplaatste zich van Venetië naar
de Republiek. De grondstoffen werden grotendeels uit het buitenland aangevoerd.
Ruwe potas, borax, suiker en kamfer en ruw zout werden ingevoerd en na raffinage
op binnen- en vooral buitenlandse markten afgezet. Lood en kwik werden uit
Engeland, Duitsland en Italië geïmporteerd en in de vorm van loodwit en
kwikpreparaten weer naar die landen - en andere landen - uitgevoerd. Op
verschillende terreinen domineerde de Hollandse chemische industrie de
5.
internationale markt. Deze sterke positie van de Nederlandse chemische industrie
was bovenal gebaseerd op de rol die de Republiek speelde in de wereldhandel.
Ook echter speelde de techniek een rol. Met name de Hollandse molentechniek in
al haar aspecten, waaronder niet in de laatste plaats het natte malen en het builen
of zeven, zorgde ervoor dat ons land bijvoorbeeld verfstoffen als loodwit, blauwsel
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en vermiljoen in een fijnheid kon leveren die nergens werd geëvenaard. Bovendien
hanteerden de Hollandse fabrikanten in een aantal gevallen, zoals in de bereiding
van loodwit en vermiljoen, volledig nieuwe produktieprocessen die een grote sprong
voorwaarts betekenden ten opzichte van de oude fabricagetechniek. Wanneer deze
innovaties precies tot stand kwamen, is niet bekend, maar de vermoedelijke
6.
oorsprong ervan ligt in de late zestiende of vroege zeventiende eeuw.
Toen onstond het technische en commerciële patroon van de Nederlandse
chemische industrie waarop de Republiek gedurende ongeveer twee eeuwen haar
toonaangevende positie baseerde. Gedurende die tijd werden de Hollandse maalen fabricageprocessen door een strenge handhaving van bedrijfsgeheimen
beschermd. Pogingen om deze geheimen te achterhalen ontbraken niet. Buitenlandse
chemici vestigden zich hier om op de hoogte te raken, of bezochten ons land als
onderdeel van de gebruikelijke ‘grote reis’. Buitenlandse vorsten probeerden
Nederlandse chemici en werklieden weg te kopen om een inheemse industrie op
7.
te zetten. De keurvorst van Saksen trok omstreeks 1630 Nederlands
blauwselmakers aan om in Schneeberg de Saksische blauwselfabricage van de
grond te krijgen. Twee van de beroemdste Duitse ‘chemisch technologen’ uit de
zeventiende eeuw - Johann Rudolph Glauber (1604-1670) en Johann Joachim
Becher (1635-1682) - brachten enige jaren in Nederland door en hielden zich daar
intensief met de chemische nijverheid bezig. Glauber was van ongeveer 1655 tot
1670 eigenaar van een chemicaliënfabriek in Amsterdam en had daar 5 à 6
8.
werklieden in dienst.
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Vanaf het begin van de achttiende eeuw kreeg de Nederlandse chemische industrie
steeds meer te maken met buitenlandse concurrentie. Hoewel in de oudere
historische literatuur de economische achteruitgang van de Republiek in de
achttiende eeuw vaak veel te zwart is afgeschilderd, was er op het gebied van de
nijverheid wel degelijk sprake van een teruggang. Belangrijke factoren vormden de
opkomst van Engeland als handelsnatie en de mercantilistische politiek van Frankrijk
en de Duitse staten. In deze laatste landen werd de nijverheid van overheidswege
sterk gestimuleerd en werden de Nederlandse produkten door hoge invoerrechten
van de markten geweerd. Reeds in 1651 had Glauber de Duitse vorsten gewezen
op de absurditeit dat de Nederlanders het lood uit Duitsland invoerden en dit later
in de vorm van het veel duurdere loodwit weer naar de Duitse staten exporteerden.
Het opzetten van een eigen chemische industrie zou, volgens Glauber, aan dit soort
misstanden een einde dienen te maken.
De buitenlandse chemische industrie die in de loop van de achttiende eeuw
onstond, kwam in verschillende gevallen met behulp van Nederlandse
9.
chemisch-technische kennis tot stand. In andere gevallen speelden economische
maatregelen de hoofdrol. Deze waren het gevolg van nieuwe inzichten op het gebied
van de economische politiek. Een dramatische illustratie levert de
vermiljoenfabricage.
Vermiljoen is een schitterende rode verfstof die uit zwavel en kwik kan worden
bereid. De belangrijkste kwikmijnen van Europa bevonden zich in Almaden in Spanje
en in Idria in het Habsburgse rijk. Halverwege de zeventiende eeuw monopoliseerde
de Habsburgse keizer de gehele kwikproduktie en kwikhandel van Idria en stelde
in Venetië, in een aantal Duitse steden en in Amsterdam zogenaamde factoors aan
die het keizerlijke kwik op de markt brachten. Amsterdam ontwikkelde zich tot de
belangrijkste handelsplaats en tot het internationale centrum voor de vermiljoen10.
en kwikzoutenfabricage. In 1770 brak keizerin Maria Theresia radicaal met deze
politiek. Haar mercantilistische beleid bracht haar ertoe om een zekere Dr. Kombeck
in Wenen het Oostenrijkse monopolie op de vermiljoenfabricage te gunnen. Daarmee
kwam een einde aan de situatie waarin Oostenrijk relatief goedkoop kwik naar
Amsterdam uitvoerde en dit in de vorm van zeer prijzig vermiljoen weer invoerde.
Niet lang daarna werd in Idria een tweede Oostenrijkse vermiljoenfabriek opgericht.
Nadat de aanvankelijke moeilijkheden om de kwaliteit van het Hollandse vermiljoen
te evenaren met behulp van de Duitse chemicus J.A. Weber (1737-1792) - die in
1771 een uitgebreid bezoek aan chemische fabrieken in Amsterdam en Rotterdam
had gebracht- overwonnen waren, zorgde de Oostenrijkse vermiljoenfabri-

In 1800 relde Amsterdam vijf stokerijen die uit kwik en zwavel de rode kleurstof vermiljoen
fabriceerden. Aan de vermiljoenpotten, die in een gemetselde oven (b, g) werden gestookt,
stelde men zeer hoge kwaliteitseisen. Slechts enkele pottenbakkers in Nederland konden
deze potten maken. Vanuit Amsterdam vervoerde men de ruwe vermiljoen naar Zaandam
waar de kleurstof volgens een uiterst geheim procédé gemalen werd.
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cage vanaf 1786 voor een grote teruggang van de Amsterdamse
11.
vermiljoenindustrie. Door vergelijkbare maatregelen in andere takken van produktie
boette de Nederlandse chemische industrie aan het einde van de achttiende eeuw
sterk aan betekenis in. Dit proces werd versterkt in de Franse tijd, toen het
Continentale Stelsel de export overzee vrijwel geheel lam legde.
De effecten van het verval van de Hollandse chemische nijverheid aan het einde
van de achttiende eeuw en in de Franse tijd werden gedurende vrijwel de gehele
eerste helft van de negentiende eeuw gevoeld. Toch zou het onjuist zijn alleen oog
voor de neergang te hebben. Er werden in Holland wel degelijk pogingen
ondernomen om het tij te keren en deze hadden, althans tijdelijk, succes. Net als
in het buitenland riepen vernieuwers de wetenschap te hulp om de industrie uit het
slop te halen. Voordat we nader ingaan op de start van enige nieuwe takken van
de Nederlandse chemische industrie is het daarom van belang te schetsen hoe er
aan het einde van de achttiende eeuw een kennis-infrastructuur ontstond die - op
z'n Hollands bescheiden en met mate - een invloed uitoefende op de industrie.

Chemische kennis voor de Vaderlandse industrie
Hoewel gedurende de gehele achttiende eeuw in de Republiek klachten over het
verval van de Hollandse handel en nijverheid vernomen konden worden, was het
rond 1770 dat het debat over het herstel van de Hollandse economie werkelijk op
gang
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Een Hollandse kamferraffinaderij omstreeks 1770. De kolven (F) waarin de ruwe kamfer
zich bevond werden verhit met behulp van zandbaden (E), die op hun beurt op temperatuur
werden gebracht door ovens (A). Ook de temperatuur (en samenstelling?) van de lucht
boven de ovens was van invloed op het proces. De kamferstoker gebruikte aan de muur
bevestigde thermometers (I) om het moment te bepalen waarop de lucht ververst kon worden
door ramen (K) te openen.

kwam. Met name de groeiende patriottenbeweging pleitte toen voor een krachtiger
economisch beleid en voor meer initiatieven van burgers om het fabriekswezen op
te beuren. Binnen enkele jaren ontstonden verschillende organisaties die tot doel
hadden om, onder meer via de verbreiding van ‘nuttige kennis’, de vaderlandse
economie uit het slop te halen. Voorbeelden zijn het in 1769 te Rotterdam opgerichte
Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, de in 1776 tot stand
gekomen Maatschappij tot Bevordering van den Landbouw, de in 1784 gestichte
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en, vooral, de in 1777 opgerichte
12
Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. Deze
genootschappen ontplooiden een breed scala aan activiteiten, waaronder pogingen
om het kennisniveau van fabrikanten en ambachtslieden op een hoger plan te
brengen. Het opzetten van cursussen op het gebied van de scheikunde en de
werktuigkunde en de algehele verbetering van het onderwijs op die terreinen, zag
men als een van de noodzakelijke middelen daartoe.
Op het gebied van het chemisch onderwijs spoorden deze initiatieven met
hervormingspogingen die na 1780 door sommige artsen en apothekers ondernomen
werden met betrekking tot de gezondheidszorg, de beroepsbeoefening en de scholing
van hun vakgenoten. Vooral voor de hervormers onder de apothekers stond het
vast dat het absoluut noodzakelijk was om het wetenschappelijke niveau van hun
beroepsgroep te verhogen. Steeds vaker kregen de apothekers in die tijd namelijk
de concurrentie te verduren van de zogenaamde ‘chymisten’, die zonder een
apothekersexamen te hebben afgelegd geneesmiddelen bereidden en op de markt
brachten. In het verhogen van de opleidingseisen van de apothekers dachten de
woordvoerders van deze beroepsgroep een hefboom te vinden om bij de overheid
een strikte handhaving van hun monopoliepositie af te dwingen, zodat ongewenste
13.
concurrenten buiten de deur gehouden konden worden. Het opzetten van chemisch
laboratoriumonderwijs maakte steevast deel uit van het eisenpakket.
Daarbij wezen ook de apothekers op het (bijkomende) belang dat dit onderwijs
zou hebben voor de bloei van de nijverheid.
In het buitenland speelden vrijwel dezelfde kwesties. De roep om hervormingen
op het gebied van de farmacie en de wens om de bloei van de industrie te bevorderen
leidden bijvoorbeeld in Duitsland tot de oprichting van zogenaamde
pharmazeutisch-chemische Institute. Dit waren scholen die zowel voor apothekers
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als voor fabrikanten waren bestemd. De eerste van deze instituten was de
Erziehungsanstalt für junge Scheidekünstler die in 1779 in Langensalza door de
apotheker Johann Christian Wiegleb (1732-1800) werd opgericht. Vergelijkbare
oprichtingen volgden vanaf 1789, met als beroemdste voorbeeld het te Erfurt in
1795 door Johann Bartholomae Trommsdorff (1770-1837) opgerichte instituut. De
school van Wiegleb kreeg al snel internationale bekendheid. Uit heel Europa trokken
14.
jonge lieden naar Langensalza om zich daar in de chemie te bekwamen.
Zonder twijfel was het voorbeeld van Wiegleb in Nederland bekend toen de
Amsterdamse patriot en apotheker Willem van Barneveld in 1784 een
concept-prijsvraag indiende bij het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Konsten
en Weetenschappen waarin een onderzoek gevraagd werd naar ‘de eigenlijke
Oorzaken, waarom de Scheikunde bij onze Nabuuren, en vooral bij de Duitschers,
in meer aanzien, en algemeener oefening is, dan in ons Vaderland’, naar ‘de beste
wijze, om (...) in de voornaamste Steden van onze Unie, de Scheikunde in haare
grondbeginselen te doen onderwijzen’ en naar ‘de bekwaamste middelen, om die
noodzakelijke en (...) heilzame kunst bij de Artzenij-Mengkundigen in algemeener
oefening te brengen’. Deze prijsvraag werd door het Utrechtse genootschap
daadwerkelijk uitgeschreven. Antwoorden dienden voor 1 november 1785 te worden
15.
ingediend.
Nog voor de beantwoordingstermijn van Van Barnevelds prijsvraag verstreken
was, richtte een vijftal kooplieden zich in de herfst van 1784 tot het Am-
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sterdamse stadsbestuur met het verzoek om met het oog op ‘het Algemeen Welzyn,
zo ten aanzien der Koophandel en Zeevaart, als voor de Inwoonders van deeze
Stad’, iemand aan te stellen die in de Hollandse taal les zou kunnen geven in de
‘Scheyen Artzenymengkunde [en in] de ontleed- en kruydkunde’, zodat zowel de
geneesmiddelenbereiding als de koophandel in drogerijen, verfwaren en specerijen
daar wel bij zouden varen. In een tweede verzoekschrift dat enige tijd later volgde,
verwezen de kooplieden naar de prijsvraag van het Utrechtsch Genootschap en
kondigden aan bereid te zijn een fonds van ƒ 20.000 te stichten waaruit het salaris
van de docent betaald zou kunnen worden. Dit maakte het niet moeilijk voor de
Amsterdamse Raad om in april 1785 stadsdokter Dirk van Rhyn (1745-1817) te
benoemen tot ‘Professor in de Chymie, Pharmacie en Materia Medica’. Daarmee
werd voor de eerste maal in de wereldstad Amsterdam van overheidswege een
leraar in de scheikunde aangesteld. Het chemische onderwijs dat Van Rhyn zowel
in het Latijn als in het Nederlands gaf ten behoeve van toekomstige chirurgijns en
apothekers, diende ook de landbouw, de handel en de nijverheid ten goede te
16.
komen.
Hoewel later zou blijken dat met de benoeming van Van Rhijn iemand was
aangesteld die nauwelijks aandacht aan de handel en het fabriekswezen besteedde,
zagen de inzenders van antwoorden op de prijsvraag van het Utrechtsch
Genootschap in 1785 de beslissing van de stad Amsterdam als een stap in de goede
richting, die in de hele Republiek navolging verdiende. De Groningse apotheker
Boudewijn Tieboel (1732-1814) die de gouden medaille won, stelde onder verwijzing
naar het Amsterdamse voorbeeld dat er tegen een ‘onbekrompen salarium’ in ‘elke
voornaame Stad der Unie’ een leraar in de scheikunde aangesteld diende te worden,
vooral ten behoeve van de apothekersleerlingen maar ook om een grondslag te
17.
leggen voor ‘het opregten van een of andere nieuwe fabriek’. De winnaars van de
zilveren medaille, de Amsterdamse farmaceuten Theodorus Petrus Schonck
(1736-1812) en Petrus Johannes Kasteleyn (1746-1794), gingen nog een stap
verder. Om verder verval van de Hollandse fabrieken en trafieken te verhinderen
dienden er net als in Amsterdam (en Alkmaar) gebeurd was, niet alleen in minimaal
zes à acht steden lectoren in de chemie te worden aangesteld, maar de stedelijke
18.
overheden dienden hen ook van openbare chemische laboratoria te voorzien.
Kasteleyn heeft zich als geen ander in Nederland ingezet om door middel van
vele boeken en artikelen de natie op te roepen om door een grondige studie van
19.
de chemie het verval van de vaderlandse industrie te keren. Hij gaf het eerste
Nederlandse tijdschrift uit dat specifiek op de chemie gericht was (vanaf 1785),
publiceerde een uitvoerig Nederlandstalig chemisch leer- en handboek (vanaf 1786)
en was als redacteur betrokken bij de uitgave van een serie boekwerken die, veelal
als vertaling van de Franse Descriptions des Arts et Métiers, bij Blussé in Dordrecht
verschenen onder de titel Volledige Beschrijving van alle Konsten, Ambachten,
Handwerken, Fabrieken [en] Trafieken. Van de 23 gepubliceerde delen vertaalde
en bewerkte Kasteleyn er acht zelf. Keer op keer herhaalde Kasteleyn dat de
Nederlandse fabrikanten alleen economisch zouden kunnen overleven als zij zich
grondig zouden bekwamen in de chemie. Hoewel Kasteleyn zelf teleurgesteld was
over het publieke effect dat zijn woorden hadden, blijkt uit geschriften van anderen
zonneklaar dat hij een grote autoriteit bezat.
Toen in 1786 de beschouwingen van Tieboel, Schonck en Kasteleyn door het
Utrechtse genootschap gepubliceerd werden, was dit op een bijzonder gunstig
tijdstip. Overal in het land sloeg in die dagen de patriottische vernieuwingsijver toe.
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Een jaar later smoorde echter de Pruisische inval, gevolgd door een uittocht van
20.
verschillende vooraanstaande patriotten, initiatieven op vele terreinen in de kiem.
Ondanks het eenstemmige advies in beide prijsverhandelingen om in alle grote
steden onderwijs in de scheikunde te starten, duurde het in feite tot na 1795 eer
hieraan in brede zin gevolg gegeven werd. In Groningen echter zette Petrus Driessen
(1753-1828), die daar vanaf 1778 lector in de chemie, farmacie, therapie en materia
medica was, zich reeds vanaf het moment dat hij tot professor extraordinarius
benoemd werd (1787) krachtig in voor de hervorming van het farmaceutisch
onderwijs. Hij gaf ook colleges over de fabriekkunde en ‘oeconomische’ en technische
chemie, die hij verbond met excursies naar fabrieken in de regio. Zo bracht hij zijn
studenten met de problemen van de nijverheid in contact. Ook fabrikanten volgden
21.
Driessens colleges.
Met uitzondering van Delft, waar A. van Stipriaan Luïscius al in 1790 als stedelijk
lector in de scheikunde werd aangesteld, zetten de Hollandse steden eerst na de
Bataafse opstand onderwijs op in de chemie en de farmacie. Daarbij ging het om
de benoeming van Marinus van Marum tot docent in de botanie en chemie te Haarlem
(1795), van N.C. de Fremery tot leraar schei- en artsenijmengkunde te Utrecht
(1796), van H.W. Rouppe (1765-1816) tot lector in de schei- en artsenijmengkunde
te Rotterdam (1796), van Willem van der Leeuw (1763-1801) tot leraar in de
scheikunde te Dordrecht en van F.J. van Maanen (1777-1861) tot lector in de schei22.
en artsenijmengkunde te Den Haag.
In de meeste gevallen vormden de apothekersleerlingen de belangrijkste doelgroep
van dit nieuwe
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scheikunde-onderwijs, maar het nut voor fabrieken en trafieken werd niet vergeten.
Het Rotterdamse stadsbestuur bijvoorbeeld, had de medicus H.W. Rouppe naar
zijn zeggen aangesteld omdat het meende dat de ‘edele Scheikunde (...) het eenigste
middel [was], tot herstel en bloey der Oeconomische kunsten en handwerkmatige
23.
verrichtingen (...) in dezer luisterryke Koopstad’. In de Redevoering over den
invloed der hedendaagsche scheikunde, op de oeconomische wetenschappen en
artzneymengkunde waarmee Rouppe op 27 september 1796 zijn lessen opende,
probeerde hij met vele voorbeelden aan te tonen dat zijn toekomstige onderwijs
voor de plaatselijke ‘Fabrikeurs’ van groot belang zou zijn. ‘Instandhouding, herstel
en verbeetering onzer Fabrieken’ was Rouppes nadrukkelijke doel. Vier jaar later
kreeg Rouppe de kans zijn ideeën op nationale schaal in praktijk te brengen. In juni
1800 benoemde de Agent van Nationale Oeconomie van het Uitvoerend Bewind
Johannes Goldberg (1763-1828) hem namelijk tot Commissaris voor Fabrieken en
Trafieken. Samen met Goldberg en de Commissaris voor Landbouw Jan Kops reisde
Rouppe van juni tot november 1800 door Nederland om een onderzoek te verrichten
naar de toestand van de nationale economie. Rouppe had de speciale taak om de
productieprocessen en de grondstofstromen van vele bedrijfstakken in kaart te
brengen. De val van het Uitvoerend Bewind in 1801 maakte dat Goldberg zijn grootse
project nooit heeft kunnen afronden op de wijze die hem voor ogen stond. Toch
gingen Goldberg, Kops en Rouppe ook na 1801 door met de verwerking van de
resultaten van hun ‘huishoudelijke reis’. Voor Rouppe was het uitwerken van de
bedrijfsbeschrijvingen naast zijn medische praktijk en, mogelijk, zijn Rotterdamse
docentschap een omvangrijke taak. Nog begin 1803 drong Goldberg er regelmatig
op aan om van ruim 80 bedrijfstakken technologische beschrijvingen te maken.
24.
Slechts ongeveer 30 daarvan heeft Rouppe kunnen voltooien.
In 1808 benoemde het Rotterdamse stadsbestuur de Amsterdamse apotheker
Daniël Craanen (overl. 1813) tot lector in de chemie en de farmacie in de plaats van
25.
Rouppe, die waarschijnlijk reeds enige tijd geen les meer gaf. Ook Craanen was
een man met een sterke belangstelling voor de industrie, In oktober 1799 hield hij
voor de Maatschappij Felix Meritis een ‘Redevoering over den nuttigen invloed der
hedendaagsche scheikunde op de algemeene maatschappij’ waarin hij net als Van
Stipriaan Luïscius, Kasteleyn en Rouppe voor hem, naast medische en
farmaceutische toepassingen verschillende industriële toepassingen van de chemie
26.
behandelde. In zijn Rotterdamse tijd gaf hij een Schei- en huishoudkundig magazijn
uit en publiceerde hij over technische onderwerpen als de bereiding van bietsuiker
en de vervalsing van meekrap. Voor die laatste publicatie kreeg hij in 1809 een
gouden medaille van de Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij (de vroegere
27.
Oeconomische Tak).
In het grootste centrum van de toenmalige Nederlandse chemische industrie,
Amsterdam, werden na 1795 door de Raad ook stappen gezet om het chemische
onderwijs uitgebreider en beter aan te pakken. Bij resolutie van 4 mei 1796 kregen
de apothekers Theodorus Petrus Schonck en Anthonie Lauwerenburgh de opdracht
om een plan te ontwerpen voor een nieuwe chemische cursus en een nieuw
28.
chemisch laboratorium. Het plan dat ze twee weken later presenteerden, behelsde
de aanstelling van een full-time leraar in de chemie die op basis van het nieuwe
scheikundige stelsel van Lavoisier dagelijks aparte colleges zou moeten geven aan
artsen, aan apothekers, aan apothekersleerlingen en aan fabrikanten en
handwerkslieden. Ook zou een assistent moeten worden aangesteld. Over hun visie
met betrekking tot het nut van het onderwijs aan fabrikanten lieten Schonck en
Lauwerenburgh geen misverstand bestaan. ‘Het is ontegenzeglijk’, zo stelden zij,
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‘dat genoegzaam geen Fabrieken of Trafieken, met nut en voordeel kunnen gaande
gehouden worden, zonder een genoegzaame scheykundige kennis.’ Dirk van Rhyn
vervulde zijn taken blijkbaar niet goed. ‘Helaas zoo velen’, meldden Schonck en
Lauwerenburgh, ‘[hebben] zedert Jaaren gereykhalst (...), en het nimmer tot heden
(...) mogen zien gebeuren’ dat de toepassingen van de scheikunde op de fabrieken
aan bod kwamen in het onderwijs in Amsterdam. Ook na 1795 gebeurde dat voorlopig
nog niet, want de plannen van Schonck en Lauwerenburgh zijn hoogst waarschijnlijk
29.
niet gerealiseerd.
Op landelijk niveau was er ondertussen het een en ander in beweging. Goldberg,
die als Agent van Nationale Oeconomie verantwoordelijk was voor het tot bloei
brengen van de koophandel, zeevaart, visserij, fabrieken, trafieken en landbouw,
was er van overtuigd dat de ‘applicatie van schei- en werktuigkunde (...) eene der
grootste weldaden voor de Fabrieken hier te Lande [zou] zijn, zoo niet het eenigste,
kragtigste en verkieslijkst middel om dezelven daadlijk tot opbeuring te verstrekken,
zonder gevaar te lopen aan de belangen der Commercie te kort te doen’. Met behulp
van deze twee wetenschappen zou het mogelijk worden de kwaliteit van de
geproduceerde goederen te verhogen en de prijs ervan te verlagen. Alleen op die
wijze, zo stelde Goldberg, zou men ‘onze zoo diep vervallen Fabrieken’ weer tot
bloei kunnen brengen. Om dit gunstige effect te bereiken moest er van
30.
overheidswege onderwijs in de chemie en de mechanica worden georganiseerd.
Goldberg stelde in 1801, daarbij geadviseerd door Petrus Driessen, Kops en
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Rouppe, een concept-voorstel op over dat onderwijs en legde dit voorzien van een
uitvoerige motivatie aan het Wetgevend Lichaam voor. Tevens vroeg hij in oktober
1801 het Uitvoerend Bewind, waar hij zelf deel van uitmaakte, voorlopig reeds een
bedrag van ƒ 3500 beschikbaar te stellen voor de oprichting van een Nationaal
Scheikundig Instituut voor de Fabrieken te Groningen onder leiding van Driessen.
Hier zou tweemaal per week chemisch onderwijs gegeven worden aan fabrikeurs
en aan ‘bekende beoefenaars van den landbouw’ en zou onderzoek verricht worden
ten behoeve van de vaderlandse industrie. Een hoogleraar (Driessen), twee
assistenten en een knecht vormden volgens deze opzet de staf van het instituut.
De assistenten zouden door Driessen opgeleid dienen te worden tot docenten voor
andere nog op te richten technologische instituten. Doordat het Uitvoerend Bewind
in dezelfde maand nog ten val kwam, gebeurde er niets met dit grootse plan, dat
sterk doet denken aan buitenlandse initiatieven op het gebied van het polytechnische
onderwijs. Vier jaar later faalde een tweede poging van Driessen het landsbestuur
voor de oprichting van een scheikundig of technologisch instituut te winnen.
Wanneer we de ontwikkeling overzien die het technisch-chemisch onderwijs in
Nederland tussen 1780 en 1806 doormaakte, resteert een gemengd beeld met
positieve en negatieve facetten. Enerzijds kunnen we constateren dat er in de vorm
van de stedelijke lectoraten iets tot stand was gebracht dat daarvòòr niet bestond.
Er was een kennis-infrastructuur ontstaan die in theorie ook ten behoeve van het
fabriekswezen kon worden benut. Anderzijds moeten we vaststellen dat pogingen
faalden om in Amsterdam en in Groningen voor de nijverheid nieuwe
onderwijsvoorzieningen in het leven te roepen. Eigenlijk vond het enige
technisch-chemische onderwijs in Groningen (Driessen) plaats en in mindere mate
in Rotterdam (Rouppe, Craanen). In Amsterdam waren vele pleitbezorgers voor
onderwijs op dit gebied (Van Barneveld, Kasteleyn, Schonck, Lauwerenburgh), maar
het resultaat van hun streven was slechts mager. Na de Franse tijd groeiden het
technisch-chemische en het farmaceutisch-chemische onderwijs institutioneel verder
31.
uit elkaar. De functie die de stedelijke lectores voor het apothekersonderwijs
vervulden, werd na 1825 overgenomen door de Klinische Scholen die toen in
32.
verschillende steden werden opgericht. Deze scholen hadden geen taken op het
terrein van het nijverheidsonderwijs. De werkzaamheid van apothekers op het terrein
van de chemische industrie, die we in de volgende hoofdstukken enkele malen
zullen tegenkomen, was een onvoorziene ‘bijwerking’ van de onderwijsvoorzieningen
die op farmaceutisch-chemisch gebied in Nederland werden geschapen.

De chymist en apotheker Theodoor Peter Schonck (1736-1812) had aan de Schans bij de
Zaagmolenpoort te Amsterdam een chymische werkplaats waar hij door enige werklieden
(‘laboranten’) chemische preparaten liet fabriceren. Later verkocht hij het bescheiden fabriekje
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aan de apotheker D'Ailly, die het bedrijf voortzette. Na enige fusies werd het bedrijf uiteindelijk
een onderdeel van het Brocades-concern. De produktie in het hier door J. Jelgershuis in
1812 geschilderde laboratorium was toen reeds lang opgegeven.

Nieuwe takken van chemische nijverheid
De opmerkelijke eensgezindheid onder de Verlichte en doorgaans patriottische
artsen, apothekers, kooplieden en staatslieden met betrekking tot de te verwachten
weldaden die uit een nuttige wetenschap als de scheikunde zouden voortspruiten,
ontslaat ons niet van de plicht de nuchtere vraag aan de orde te stellen wat de
chemie in die tijd werkelijk voor de Nederlandse chemische industrie betekend heeft.
Wie die vraag onder ogen ziet, moet weldra constateren dat over het algemeen de
wetenschappelijke chemie-beoefening en de industriële chemie toen in Nederland
twee gescheiden werelden vormden. De wetenschappelijke chemie maakte aan het
einde van de achttiende eeuw in Nederland een grote bloei door. Verschillende
personen die hierboven de revue gepasseerd zijn - men denke aan Van Marum,
Driessen, Kasteleyn, Van Barneveld en de stedelijke lectoren - publiceerden in
binnen- en buitenlandse tijdschriften en correspondeerden met geleerden uit heel
33.
Europa. Onderzoek naar de namen van eigenaars en bedrijfsleiders van de
Nederlandse chemische fabrieken uit die tijd leert dat het daarbij om andere personen
34.
gaat. Namen van publicerende chemici komt men daaronder niet of nauwelijks
35.
tegen. Anders dan in Frankrijk, waar beroemde che-
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mici als Chaptal, Lavoisier, Berthollet, en Vauqelin als eigenaar of adviseur nauw
bij de chemische industrie betrokken waren, schijnt het in Nederland vrijwel niet te
zijn voorgekomen dat vooraanstaande professoren en onderzoekers belangen
hadden in een chemische fabriek. De toonaangevende Nederlandse chemici kwamen
of uit de medisch-farmaceutische wereld, of uit een aristocratisch milieu. Met de
wereld van de chemische produktie schijnen ze niet verbonden te zijn geweest.
De constatering dat we met twee gescheiden werelden te maken hebben is
uitermate belangrijk voor de historische plaatsbepaling van de Nederlandse
chemische industrie in internationaal perspectief. In de hervormingsgeschiften van
Tieboel, Kasteleyn, Schonck en Goldberg vindt men voortdurend de stelling
verkondigd dat de wetenschap en de industrie in het buitenland nauwer op elkaar
betrokken waren dan in Nederland. Terwijl Goldberg genuanceerd inzag dat het
probleem daarbij van twee kanten kwam en stelde dat de overheid ‘de samenhang
en verëeniging tusschen de geleerden en andere burgers’ diende aan te kweken,
kan men vooral in de geschriften van Kasteleyn voortdurend kritiek aantreffen op
de geringe wetenschappelijke interesse van de fabrikanten.
Als een achttiende-eeuwse-Multatuli-van-de-chemie riep Kasteleyn in maart 1792
te Amsterdam in een ‘Redevoering over den invloed der chemie op den koophandel’
zijn toehoorders op om hem te helpen ‘af [te] weeren, dat eene kunst, die de rijkste
bronnen voor den Koophandel heeft geopend, denzelven nog dagelijks met nieuwe
voordeelen verrijkt, dat de Chemie in het eerste land van Koophandel, in de
marktplaats van Europa zelfs, naauwelijks gekend, ja - ik zegge het met de grievenste
36.
smart - ten eenenmale miskend en veelal deerlijk mishandeld wordt’.
Toch zou het onjuist zijn ons te veel te laten beïnvloeden door het door Kasteleyn
37.
geschetste beeld. De constatering dat de chemische industrie en de
wetenschappelijke chemie twee gescheiden werelden vormen is weliswaar in grote
lijnen juist, maar in zijn eenvoud te massief. Er zijn verschillende uitzonderingen die
laten zien dat - en hoe - chemische kennis, onderwijsvoorzieningen en prijsvragen
van genootschappen een invloed uitoefenden op de industrie. Drie van zulke
vernieuwingen - het nuttig gebruik van de moederlogen van de zoutziederij, de
opkomst van ‘geïntegreerde chemische fabrieken’, en de start van de Nederlandse
salmiakfabricage - zullen hieronder behandeld worden, om zo een genuanceerder
inzicht te krijgen in de toenmalige relaties tussen wetenschapsmensen, apothekers
en de chemische nijverheid.

‘Het nuttig gebruik van de moederloogen’
Kroongetuige ten gunste van een meer genuanceerde opvatting over de relatie
tussen de chemie en de industrie in die tijd is de Groningse hoogleraar Petrus
Driessen. Terwijl Kasteleyn uitermate ongunstige ervaringen had met de
geheimhouding die de Amsterdamse fabrikanten er op na hielden, had Driessen
blijkbaar zulke goede relaties opgebouwd met de ondernemers in Groningen en
Friesland dat hij met zijn studenten hun fabrieken kon bezoeken. Het oordeel van
Driessen over de Nederlandse fabrikanten van chemicaliën was dan ook aanmerkelijk
positiever dan het oordeel van Kasteleyn. In zijn in 1791 uitgegeven Natuur- en
Scheikundige Waarnemingen over eenige gewigtige onderwerpen der Geneeskunde
en Oeconomie in ons Vaderland prees Driessen die fabrikanten om de zuivere,
onvervalste waren die zij leverden.
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Driessen liet het echter niet bij lovende woorden. Actief greep hij in de ontwikkeling
van de Nederlandse chemische industrie in. Een centrale rol speelde daarbij een
onderzoek dat Driessen in navolging van de Schot Joseph Black en de Duitser
Jacob Andreas Weber uitvoerde naar de mogelijkheid om de bijprodukten van de
38.
zoutziederij economisch uit te baten. Hierover publiceerde hij in 1786 zijn
Scheikundige verhandeling over de magnesia alba en het nuttig gebruik van de
moederloogen van het zeezout in ons vaderland, opgedragen aan ‘de heeren
39.
apothekers en zoutzieders’. Driessen liet daarin zien dat uit de oplossing die na
kristallisatie van het zeezout in de zoutketen overbleef en die iedere zoutzieder weg
liet lopen, na indamping uitermate nuttige produkten als zoutzuur, Glauberzout
(natriumsulfaat), salmiak en de geneesmiddelen Magnesia alba
(magnesiumcarbonaat) en Epsom- of bitterzout (magnesiumsulfaat) bereid konden
worden. In het hierboven genoemde boek uit 1791 werkte hij zijn voorstellen nader
uit.
Deze voorstellen van Driessen maakten op zijn tijdgenoten grote indruk en kregen
een welhaast paradigmatische betekenis in de discussie die rond 1800 over de
toekomst van de Nederlandse (chemische) fabrieksnijverheid werd gevoerd.
Kasteleyn, Rouppe, Goldberg en anderen prezen eenstemmig de ‘lofwaardige
poging [van Driessen] om (...) de Scheikunde van algemener nut te doen zijn, in
ons Vaderland’, en ook de Oeconomische Tak besteedde er onmiddellijk aandacht
40.
aan. Kasteleyn, of een van zijn nauwe geestverwanten, kon het evenwel niet laten
om zijn lof te laten uitmonden in een felle kritiek op de Hollandse fabrikant. ‘Wij
twyffelen intusschen, of de voorslagen van den Hoogleraar wel zo dra enige ingang
by onze Fabrikanten zullen vinden. Immers het grootst gedeelte van dezulken die
enige Chemische producten in ons land bereiden,
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verstaat niet alleen niets van de grondbeginzelen der Scheikunde (...), maar is ook
41.
(...) geheel vreemd van het invoeren van enige nieuwigheid (...)’.
Een nieuwe generatie fabrikanten pakte Driessens ideeën echter wel degelijk op.
Watse Gerritsma, een apotheker en zoutzieder uit het Friese Makkum, begon nog
voor 1795 in zijn woonplaats een - volgens Rouppe ‘groote’ - fabriek waar salmiak,
Epsomzout, Glauberzout, ‘soda phosphorata’, gewone soda en Engels tafelzout
gemaakt werden. Vermoedelijk was dit het eerste bedrijf in Nederland waar
Glauberzout en soda op industriële schaal bereid werden en het was een van de
eerste salmiakfabrieken. Het was ook een van de eerste Nederlandse chemische
fabrieken die voldeed aan een typisch kenmerk van een modern ‘geïntegreerd’
chemisch bedrijf; namelijk de fabricage van een hele reeks van produkten op basis
van een aantal in elkaar grijpende produktieprocessen. Gerritsma was dan ook niet
de eerste de beste. Hij had bij Driessen in Groningen colleges gevolgd, bezat een
gespecialiseerde bibliotheek met werken van verschillende Duitse en Nederlandse
chemici en stond als ‘een in het Chemische vak zeer ervaren man’ bekend. Met zijn
leermeester Driessen onderhield hij een levendige correspondentie. Ruw zeezout
voor zijn Makkumse zoutziederij betrok Gerritsma uit Spanje en Portugal. Het
moederloog dat als afvalprodukt deze zoutziederij verliet, werd in de chemische
fabriek tot de genoemde produkten verwerkt. Deze ‘chemische divisie’ opereerde
onder de firma Watse Gerritsma & Comp., waarvan Gerritsma cn de Harlingse arts
Alberda de vennoten waren. In februari 1797 was het Makkumse bedrijf nog in volle
42.
werking. Daarna werd de chemische fabriek naar Harlingen verplaatst. Zoals
zoveel andere Nederlandse chemische fabrieken die afhankelijk waren van
geïmporteerde buitenlandse grondstoffen, heeft het bedrijf van Gerritsma de
Napoleontische tijd vermoedelijk niet overleefd.

George Dommer & Co.
Een nog duidelijker voorbeeld van een geïntegreerd chemisch bedrijf was de
Amsterdamse firma George Dommer & Co., die in Nieuwer-Amstel een fabriek had
waar omstreeks 1800 ruim 30 arbeiders werkten. Daarmee was het bedrijf zonder
twijfel de grootste chemische fabriek van Nederland. Een heel scala aan chemische
produkten werd door Dommer gemaakt. Op bekwame wijze combineerde hij de
fabricage van enige vanouds beroemde Hollandse produkten als sterkwater en
vermiljoen, met voor Nederland nieuwe chemicaliën als salmiak, vitrioolzuur en
Glauberzout.
De oorsprong van de firma Dommer & Co. lag in de handel in chemicaliën en
43.
drogerijen. In 1782

Een van de zes ovens voor de bereiding van (sal) ammoniak in de fabriek van Watse
Gerritsma & Co. te Makkum in 1797. In de oven werden beenderen, huiden, haren, roet en
hoeven aan een droge destillatie onderworpen. Na verloop van tijd destilleerden dierlijke
olie (Dippels olie) en het ‘vluchtige alkali’ (ammoniak) over en liepen via de buizen a, b in
de ontvangst-kolven. De buizen waren van boven van ijzer of koper (a) en van onderen van
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lood (b). Na afscheiding van Dippels olie verwerkte Gerritsma de ammoniak met zoutzuur
tot salmiak.

stichtte de firma te Nieuwer-Amstel de chemische fabriek ‘Nieuwburg’ op het terrein
van een afgebrande katoendrukkerij. Nicolaas G. Dommer (1748-1814) raffineerde
en produceerde daar salpeter en verschillende chemicaliën, waaronder fijne
oliëteiten, sterkwater, kamfer, borax, en sublimaat en andere mercurialen
(kwikpreparaten). Samen met Anthony le Blanc bouwde Dommer vervolgens in
1790/91 op een aangrenzend perceel een fabriek van vermiljoen, sterkwater,
vitrioololie en spiritus salem (zoutzuur). Hiertoe werd onder andere een loods van
32 voet hoog, 25 voet lang en 10 voet diep opgericht, waarbij het - gegeven deze
dimensies - niet onmogelijk is dat Dommer en Le Blanc hun vitrioololie op de Engelse
wijze in een loden kamer maakten. Als gevolg van deze uitbreidingen was Dommer,
wanneer we de op laboratoriumschaal producerende apothekers en chemisten
buiten beschouwing laten, reeds in 1795 de Nederlandse chemische fabrikant met
het grootste produktenassortiment. Naast vermiljoen, kwikpreparaten en sterkwater,
welke drie typen produkten ook door zijn collegae vermiljoenstokers werden gemaakt,
produceerde hij namelijk ook zwavel- en zoutzuur, pijp- en proefsalpeter, borax en
kamfer, en allerhande fijne oliëteiten, ‘te wydloopig om te specificeeren’. In de jaren
daarna kocht Dommer aangrenzende percelen en breidde zijn bedrijf met
verschillende nieuwe takken van produktie uit. In 1798 startte hij een salammoniacen Glauberzoutfabriek, en een jaar later een fabriek van karmijn, Florentijnse lak
en ultramarijn. Eind 1800 begaf Dommer zich ook op het terrein van de
porseleinfabricage, waar de door hem geproduceerde verfstoffen goed gebruikt
konden worden.
Er is niet veel bekend over de wijze waarop Dommer de technisch-chemische
kennis in huis haalde
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die nodig was om de genoemde nieuwe produktielijnen met succes in werking te
brengen. George Dommer (1779-1826) - zoon van Nicolaas en kleinzoon van de
naamgever van de firma - die het bedrijf aan het begin van de eeuw samen met zijn
vader leidde, stond als koopman, drogist en chimist te boek. Deze benamingen op
zich zeggen weinig over zijn opleiding, maar chemische kennis kon Dommer niet
worden ontzegd. Nadat door de Fransen de wettelijke bescherming van het
chemistenberoep afgeschaft werd, legde Dommer namelijk op 19 april 1814 met
44.
goed gevolg het apothekersexamen af. Blijkbaar achtte Dommer dit nodig in
verband met de apotheek die hij in de binnenstad had. Na Dommers dood kwam
de leiding over de apotheek en eigenlijke chemische fabriek in 1826 in handen van
de apotheker Jacques Jean Henry Ihle (1798-1869), een familielid dat zijn leerjaren
45.
als apotheker in de zaak van Dommer had doorgebracht.
Toen Ihle de leiding overnam, was de fabriek Nieuwburg nog slechts een schim van
het bedrijf dat ‘tot in de Revolutietijden’ aan de eigenaars ‘een ruim burgerlijk bestaan’
opleverde en brood verschafte aan meer dan dertig gezinnen. Alleen de
boraxraffinaderij en de kamferstokerij waren nog over. Alle andere takken van
fabricage waren opgegeven. De basis voor dit verval was reeds in de expansiefase
gelegd. Alle fabrieksuitbreidingen hadden handen vol geld gekost, zodat Dommer
in 1800 en eind 1803 reeds forse leningen van ƒ 25.000 en ƒ 40.000 had moeten
afsluiten om de voortzetting van zijn ‘negotie in drogerijen en fabriecq van diverse
chemiecaliën’ te garanderen. Nog moeilijker jaren volgden. Met name in 1812 en
1813 draaide het bedrijf met verlies. Toen de vader van George Dommer in 1814
stierf, liet hij naast vele bezittingen enige forse schulden na. Deze werden in de
jaren daarna weliswaar gesaneerd, maar niet zonder verschillende onderdelen van
de chemische fabriek stil te leggen. In 1816 werkten nog slechts vier of vijf arbeiders
in de fabriek. De oorlogseconomie van de Napoleontische tijd had haar zoveelste
slachtoffer geëist. Evenmin als Gerritsma en de hieronder te noemen
salmiakfabrieken heeft dit rond 1800 grootste en meest geïntegreerde chemische
bedrijf zijn stempel op de negentiende-eeuwse ontwikkeling van de Nederlandse
chemische industrie gedrukt.

Salmiak
In de achttiende eeuw was er geen sector van de chemische industrie waarover in
Europa door zoveel verschillende chemie-docenten, technologen, medici en
apothekers gepubliceerd werd als over de bereiding van salmiak. Sal ammoniac of
salmiak (ammoniumchloride) werd vanouds uit Egypte in Europa ingevoerd, waar
het toegepassing vond in de farmacie, in de textielververij, in de zuivering van goud
(als ingrediënt van het zogenaamde ‘koningswater’), en bij het edelsmeden en de
metallurgie als schoonmaakmiddel van metaaloppervlakken. Het was deze veelzijdige
toepasbaarheid die maakte dat er in verschillende Europese landen pogingen gedaan
werden om dit zout uit binnenlandse grondstoffen te bereiden om onafhankelijk te
worden van de import. Verschillende mogelijke bereidingswijzen werden in de loop
van de achttiende eeuw gepubliceerd en, vanaf ongeveer 1750, in de praktijk
gebracht. In 1756 startte in Edinburgh de eerste Britse salmiakfabriek. Drie jaar later
volgde in Brunswijk de eerste fabriek op het Europese vasteland (gebr. Gravenhorst),
en in 1760 richtte de Franse chemicus Antoine Baumé (1728-1804) een fabriek op
bij Parijs. Deze drie fabrieken opereerden op een verschillende wijze, met
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verschillende grondstoffen en gebruikmakend van verschillende chemische reacties.
De historicus R.P. Multhauf noemt de sal ammoniacproduktie dan ook niet zonder
reden ‘as far as the application of science was concerned, the most active sector
46.
of the (eighteenth century) chemical industry’.
In Nederland kwam de salmiakindustrie betrekkelijk laat van de grond. Waar
andere landen reeds in hun eigen behoefte voorzagen, bleef de Republiek afhankelijk
van de import uit de Levant en Egypte, terwijl het ook ammoniakzout van de nieuwe
producenten Engeland en Duitsland betrok. Een prijsvraag van het Bataafsch
Genootschap uit 1780 waarin onder meer gevraagd werd hoe schoorsteenroet benut
zou kunnen worden voor de fabricage van sal ammoniac had zover bekend geen
praktisch effect. Beter verging het een prijsvraag van de Oeconomische Tak uit
1786. Daarin werden de gouden medaille plus een fabricagepremie gedurende drie
jaar uitgeloofd voor ‘den eerste, die binnen de Republicq zal bereiden het Sal
Armoniac (= sal ammoniac), niet minder in deugd ten opzichte van de hoeveelheid
alcali volatile (= ammoniak), even schoon van figuur, en niet hooger in prijs dan het
47.
Levantsche, althans dat van de gebroeders Gravenhorst in Brunswijk’. Winnaar
van de prijs werd in 1793 de Amsterdammer Paul Hendrik Schiebe. Deze had naast
de stokerij van fijne oliëteiten die hij
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sinds 1773 op het Amsterdamse Roeterseiland dreef, in 1789 of 1790 een stokerij
van sal ammoniac en fijne oliëteiten aan de Overtoom opgericht, in de gemeente
48.
Nieuwer-Amstel. Uit latere gegevens kunnen we vermoeden dat Schiebe zijn
salmiak op de Engelse wijze uit zoutzuur en ammoniak (uit beenderen) maakte.
Nadere technische details met betrekking tot de beginperiode van het bedrijf zijn
echter niet bekend. In hetzelfde jaar dat hij van de Oeconomische Tak de vermelde
prijs ontving, verleenden de Staten van Holland en Westfriesland hem een exclusief
octrooi op zijn sal ammoniacfabriek. De door Schiebe bij de gewestelijke secretarie
gedeponeerde fabrieksbeschrijving munt uit door vaagheid, waarschijnlijk in een
poging de details van zijn fabricageproces geheim te houden. Nadat het Hollandse
monopolie aan Schiebe was verleend, associeerde hij zich aan het eind van 1793
met Andries Strick van Lintschoten uit Utrecht, om zo het kapitaal bijeen te krijgen
49.
om de fabriek fors uit te breiden. Om niet bekende redenen trad Schiebe binnen
enkele jaren uit het bedrijf. In 1800 opereerde de fabriek te Nieuwer-Amstel namelijk
onder de firma Strick van Lintschoten, Van Hasselt en Cranen, waarbij het niet
onmogelijk is dat de Amsterdamse apotheker Daniël Craanen (de latere Rotterdamse
lector) een van de drie firmanten was. De fabriek maakte toen ammoniak volgens
de Engelse methode uit beenderen, vlees en bloed en bereidde het benodigde
50.
zoutzuur zelf uit vitrioololie en keukenzout. Het laatste wat van Schiebe in verband
de salmiakbereiding vernomen wordt, zijn (ongedateerde) protesten tegen zijn
bedrijf, door de aan de Overtoom gevestigde katoendrukkers. Deze probeerden het
departement van de Amstel eroe te bewegen de fabriek op grond van ‘de stank en
de (voor hun fabrieken) nadeelige dampen’ die eruit zouden ontwijken te sluiten. In
Amsterdamse adresboeken van na 1800 wordt Schiebe nog slechts als fabrikant
51.
van fijne oliëteiten op het Roeterseiland vermeld.
Het bedrijf van Schiebe en zijn opvolgers bleef niet de enige Nederlandse
salmiakfabriek. In Friesland, waar het Hollandse octrooi niet gold, maakte Gerritsma
reeds vóór 1795 op advies van de Groningse hoogleraar Driessen salmiak uit turfroet
dat hij van de schoorsteenvegers uit Makkum, Harlingen en elders betrok. Dit bleek
echter in praktijk niet erg economisch te zijn. Toen Seetzen in 1797 het bedrijf
52.
bezocht, was Gerritsma vrijwel geheel overgestapt op de Engelse methode.
Na 1795, toen het monopolie van Schiebe onder de Bataafse wetten waarschijnlijk
geen rechtskracht meer had, ontstonden er ook in Holland nieuwe sal
ammoniacfabrieken. Nog voor het begin van de nieuwe eeuw namen drie andere
firma's de fabrica-
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De Amstel in de strenge winter van 1838. Naast de in 1835 opgerichte glasfabriek van Vos,
Hanrath en Wiegel (midden links), bevindt zich de poort van de chemicaliënfabriek ‘Nieuwburg’
van de firma Wed. G. Dommer & Co. (midden). Achter de kraam verheft zich mogelijk een
deel van de fabriek. Tot ongeveer 1815 was het bedrijf van Dommer de grootste Nederlandse
chemische fabriek. Er werkten ruim 30 arbeiders.

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

170
ge van salmiak ter hand. Het hierboven genoemde bedrijf van George Dommer &
Co. startte in 1798 in Nieuwer-Amstel de bereiding van sal ammoniac en Glauberzout
(natriumsulfaat). Daarnaast was er in 1800 een fabriek van de firma Schermacher
en Maleys aan de Spaarndammerdijk te Amsterdam, waar niet minder dan 12
53.
arbeiders werkten. En in Purmerend, tenslotte, produceerde J.M. Woltkamp salmiak,
54.
naast sterkwater, vernis, terpentijn en groene verfstoffen.
Samen vormen deze bedrijven een duidelijk tegenvoorbeeld van de stelling van
Kasteleyn dat de Nederlandse fabrikanten niet konden innoveren en aan alle zijden
door het buitenland werden voorbijgestreefd. Hoewel later dan in het buitenland,
waren enige Nederlandse fabrikanten in de Bataafse tijd wel degelijk in staat om
volop mee te doen aan de in wetenschappelijk opzicht meest actieve sector van de
toenmalige chemische industrie. Vol trots meldde de firma George Dommer & Co.
in 1800 dat zij in staat waren om produkten die voorheen uit Engeland werden
aangevoerd ‘beter dan onze naburige Britten te maken’, en goedkoper bovendien.
Voor de andere fabrieken gold hetzelfde, zodat Goldberg in 1801 met voldoening
kon vaststellen dat ‘het salammoniac 't welk ons voor dezen alleen uit Egypten wierd
aangevoerd, vervolgens door de Duitschers wierd nagemaakt, en ons voorts door
de Engelschen in eene ten gebruik voor verschillende fabrieken zeer zuivere qualiteit
wierd aangeboden, thans door ons op eene alle anderen overtreffende wijze wordt
55.
gefabriceerd.’
Toch heeft vrijwel geen van de Nederlandse salmiakfabrieken de Franse tijd
overleefd. Reeds in 1800 klaagde de firma Strick van Lintschoten, Van Hasselt en
56.
Cranen dat zij moeite hadden om aan voldoende beenachtig dierlijk afval te komen.
Daarnaast speelde ongetwijfeld het verval van de Hollandse katoendrukkerijen,
die belangrijke afnemers van salmiak waren, een rol. In de eerste jaren van de
negentiende eeuw ging deze eens zo bloeiende Nederlandse bedrijfstak geheel ten
gronde. De binnenlandse afzet aan salmiak verminderde navenant. De buitenlandse
afzet leed onder het Continentale Stelsel. In 1802 was de firma Schermacher en
57.
Maleys in liquidatie. De firma George Dommer & Co. gaf de fabricage van salmiak
ook vóór 1815 op. In de door Brugmans gepubliceerde fabriekstellingen van 1816
en 1819 worden geen sporen van de hierboven genoemde salmiakfabrieken meer
aangetroffen.

De chemische nijverheid omstreeks 1800
Elementen uit de hierboven gepresenteerde geschiedenis van de vroeg-moderne
Nederlandse chemische nijverheid en van de opkomst van nieuwe takken van
chemische industrie zijn terug te vinden in de nu volgende momentopname van de
Nederlandse chemische industrie aan het begin van de negentiende eeuw. Uit een
groot aantal statistische bronnen zijn gegevens gehaald, die in tabel 8.1 voor een
drietal steekjaren (waarvoor de beste bronnen beschikbaar waren) per bedrijfstype
zijn gegroepeerd. Voor de vergelijkbaarheid met statistische bronnen uit de late
negentiende en de vroege twintigste eeuw is ervoor gekozen een afbakening van
de chemische bedrijfstak te kiezen die correspondeert met de inzichten die men
daarover rond 1900 had. Dat wil zeggen dat over het algemeen alleen die
bedrijfstakken zijn opgenomen waarin werkelijk chemische operaties, destillaties of
raffinage plaatsvonden. Dat betekent bijvoorbeeld dat de omvangrijke sector van
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de oliemolens, waar oliezaad louter gemalen werd, niet is opgenomen, terwijl de
patentoliefabrieken, waar de olie ook geraffineerd werd, wel opgenomen zijn.
Uitzonderingen zijn gemaakt voor de verfmolens, verfhoutmolens en meestoven
(waar evenmin chemische handelingen plaatsvonden), vanuit de overweging dat
de bereiding van verfstoffen gedurende de gehele negentiende en twintigste eeuw
altijd tot de chemische nijverheid gerekend werd, en voor de kaarsenmakerij omdat
die bedrijfstak in de loop van de negentiende eeuw tot een chemische bedrijfstak
transformeerde.
De voor Nederland beschikbare bedrijfsstatistieken zijn helaas verre van
betrouwbaar. Geen van de hier gepresenteerde statistieken kan er aanspraak op
maken een getrouw beeld te geven van het aantal bedrijven dat op een bepaald
moment in Nederland bestond. De weergegeven getallen dienen dan ook voorzichtig
te worden gehanteerd. Zo mag men, bijvoorbeeld, zeker niet aannemen dat het
aantal smeersmelterijen in Nederland tussen 1800 en 1808 van 32 tot 65 steeg om
daarna weer af te nemen tot 21. Dichter bij de waarheid komt de aanname dat er
gedurende de gehele periode ongeveer 65 smeersmelterijen in ons land waren en
dat de statistieken van 1800 en 1819 op dit punt verregaand onvolledig zijn. Zo
weten we uit individuele bedrijfsgegevens bijvoorbeeld ook dat er in 1808 meer dan
79 meestoven in Nederland waren. In dit geval zit het getal 90 uit de statistiek van
58.
1819 dichter bij de waarheid. Er zijn echter ook gevallen waarin we op grond van
gegevens betreffende individuele bedrijven weten dat de gepresenteerde getallen
wel redelijk betrouwbaar zijn. Voorbeelden zijn de loodwitmakerij, de fabricage van
harde zeep en de vermiljoen en sterkwaterstokerij. Rekening houdend met deze
beperkingen kunnen we concluderen dat de gepresenteerde tellingen vooral geschikt
zijn om ten eerste een totaalbeeld te geven van de aard van de toen in Nederland
aanwezige onderde-
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Tabel 8.1: Aantallen chemische bedrijven in Nederland aan het begin
van de negentiende eeuw
Bedrijfsgroep
(produkt)

1800

1808

1819

smeer

32

65

21

traan

9

9

7

patentolie

-

x

7

verfhout en
aardverven

31

41

31

potlood

4

3

1

loodwit

36

31

26

bergblauw

1

x

7

Berlijnsblauw

4

2

5

blauwsel

12

9

14

loodas

4

11

5

zwartsel

-

-

2

mineraalgeel

2

2

1

schijtgeel en
platindigo

-

x

1

Friesgroen

10

4

9

vermiljoen

5

2

2

lakmoes

21

17

11

meekrap

x

79

90

13

2

3

vitrioololie/zwavelzuur -

1

-

zoutzuur

x

-

-

salmiak

5

x

x

soda, Epsomzout
e.d.

1

-

-

potas en weedas

3

9

16

Glauberzout

2

-

-

Oliën en vetten

Verfstoffen

Chemicaliën
sterkwater
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salpeter

5

3

2

chemische
preparaten

4

15

16

Bedrijfsgroep
(produkt), vervolg

1800

1808

1819

blauwe vitriool

-

-

1

loodsuiker

3

5

3

kwikpreparaten

2

x

x

borax

4

2

4

kamfer

4

2

5

zwavel

5

2

4

terpentijn

5

4

2

hars en harpuis

2

x

2

buskruit

15

12

16

vuurwerk

-

-

8

waterverf

-

x

1

karmijnlak

1

x

1

lakken

7

2

x

zegellak

-

5

9

vernis

7

7

4

etherische oliën

1

x

2

Haarlemmerolie

-

x

1

lijm

37

28

29

harde zeep

1

4

4

zachte zeep

53

63

68

smeerkaarsen

-

331

315

gebleekte was

7

x

23

waskaarsen

-

x

103

Explosieven

Bereide verven en
lakken

Reukstoffen en
geneesmiddelen

Overig
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Toelichting: - = geen gegevens beschikbaar, of geen fabrieken aanwezig; x =
bedrijfsgroep wordt in bronnen wel genoemd, maar zonder aanduiding van het
aantal fabrieken. Voor 1800 is als voornaamste bron gebruikt de in het Algemeen
Rijksarchief (ARA) aanwezige tabellarische samenvatting van de Goldberg-enquête,
aangevuld met gegevens uit het Journaal van Goldberg, de gepubliceerde bronnen
van de Departementen Texel en Oude IJssel en de statistiek van het gewest
Holland uit 1796. Er van uitgaande dat statistische bronnen over het algemeen
een onderschatting geven van het werkelijk aanwezige aantal fabrieken, is er in
die gevallen waarin meerdere gegevens beschikbaar waren voor gekozen (per
provincie) het hoogste getal aan te houden (en deze getallen op te tellen tot een
landelijk cijfer). Voor de steekjaren 1808 en 1819 is op vergelijkbare te werk gegaan.
Voor 1808 was de belangrijkste bron de in het ARA aanwezige tabellarische
samenvatting van de enquête van 1808, aangevuld met gegevens uit Nemnich
(1809) en D'Alphonse (1811/12). Voor 1819 is uitgegaan van de geaggregeerde
provincietotalen in Brugmans, deel 1, 247-417, aangevuld met de door Brugmans
en anderen gepubliceerde gemeentelijke en provinciale gegevens van de enquêtes
van 1819 en 1816.
Bronnen: 1796: ARA, Goldberg collectie, no. 45; 1800: ARA, Goldberg collectie,
no. 50 en J. Goldberg, ‘Journael der reize van den agent van nationale oeconomie
der Bataafsche Republiek (Ao. 1800)’, Tijdschrift voor Staatshuishoudkunde en
Statistiek 18 (1859), 194-217, 241-254, 313-337, 377-392, 441-459 en 19 (1860),
1-18, 57-74, 121-141, 185-199, 249-263 en A.M. van der Woude, ‘De
Goldberg-enquête in het Departement van Texel, 1801’, AAG Bijdragen 18 (1973),
95-250 en Th.L.M. Engelen, J. Folkerts en F.M.M. Hendrickx (red.), Fabrieken en
trafieken in het Departement van de Oude IJssel (1800) (Zwolle 1990); 1808: ARA,
Goldberg collectie, no. 192; 1809: P.A. Nemnich, Original-Beiträge zur eigentlichen
Kenntniß von Holland, 2 Bd. (Tübingen 1809); 1811/12: D'Alphonse, Aperçu sur
la Hollande ('s-Gravenhage 1900); 1819 (en 1816): I.J. Brugmans, Statistieken
van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw, 2 dln.
('s-Gravenhage 1956) en D. Damsma, J.M.M. de Meere en L. Noordegraaf (red.),
Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw.
Supplement ('s-Gravenhage 1979)en S. Korteweg, ‘Rotterdams welvaartsbronnen
in 1816’, Rotterdamsch Jaarbockje 3e reeks, bd. 4 (1926), 19-62.
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De oudste en grootste beenzwartfabriek van Nederland was het omstreeks 1827 opgerichte
bedrijf van A.W. de Visser en P. Smits te Utrecht. Dit ten noorden van de stad aan de Vecht
gelegen bedrijf stortte zich naast beenzwart weldra ook op de fabricage van salmiak,
kleurstoffen en de meststof ammoniumsulfaat. In 1835 breidden de eigenaren het bedrijf
nog uit met een zwavelzuurfabriek.

len van de chemische nijverheid, en ten tweede een globaal kwantitatief beeld te
geven van de relatieve omvang van deze verschillende onderdelen. Het is om die
laatste reden dat we bewust de beste beschikbare statistieken voor een drietal
steekjaren tonen, en niet bijvoorbeeld de gegevens voor 1800 alleen. Voor een
analyse van de ontwikkeling in de tijd (tussen 1800 en 1819) zijn de gepresenteerde
statistieken minder geschikt.
Op basis van tabel 8.1 is een aantal conclusies te trekken over de aard en de omvang
van de Nederlandse chemische nijverheid aan het begin van de negentiende eeuw.
De grootste onderdelen van de Nederlandse chemische industrie waren
onmiskenbaar de meekrapnijverheid, de kaarsenmakerij, de loodwitmakerij en de
zeepziederij. In een meestoof werkten, tijdens de campagne in herfst en winter, 8
à 10 mannen en vrouwen. Dit betekent dat er ongeveer 900 personen in de
meekrapnijverheid werkzaam waren. Een kaarsenmakerij was doorgaans een
eenmans- of tweemansbedrijf, zodat het aantal werknemers in die sector op 400 à
800 kan worden geschat (smeer- en waskaarsen tezamen genomen). In
loodwitfabrieken werkten omstreeks 1800 ongeveer 400 mensen (12 per fabriek)
en in de zeepziederij vermoedelijk niet meer dan 350 (maximaal 5 à 6 arbeiders per
fabriek). Andere onderdelen van de Nederlandse chemische industrie waar in die
tijd mogelijk meer dan 100 arbeiders werkten, waren de smeersmelterij (ca. 2
arbeiders per bedrijf), de verfmolens (3 à 4 arbeiders per bedrijf), de lakmoesmakerij
(ca. 10 arbeiders per bedrijf) en mogelijk de buskruitmolens. Fabrieken die twintig
of meer arbeiders telden, bestonden toen nauwelijks. De chemische fabriek van
Dommer te Nieuwer-Amstel en de loodwitmolens te Koog aan de Zaan en te
Purmerend zijn de weinige uitzonderingen. Kijken we niet naar de afzonderlijke
bedrijven maar naar bredere sectoren binnen de chemische industrie, dan valt de
dominantie van de sector ‘verfstoffen’ op, waartoe verschillende tamelijk grote
bedrijfstakken behoorden (meekrap, loodwit, verfmolens, lakmoes en blauwsel). Dit
zou in de negentiende en twintigste eeuw steeds een sterke Nederlandse sector
blijven.
Daarnaast biedt de tabel de mogelijkheid nader in te gaan op de struktuur van
de bedrijfstak vanuit het perspectief van de grondstoffenvoorziening en de rol die
chemische kennis speelde. Drie typen bedrijven kwamen voor. Een eerste groep
binnen de chemische industrie bestond uit bedrijven die voornamelijk van lokale,
binnenlandse grondstoffen gebruik maakten en die produktietechnieken hanteerden
die stamden uit de zeventiende eeuw, of zelfs eerder. Dit waren, in de terminologie
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van de historici Mumford en Clow, de echte eotechnische bedrijven. Voorbeelden
zijn de meestoven, de lijmziederijen, de zeepziederijen, de kaarsenmakerijen en,
in mindere mate, de smeersmelterijen en roetof zwartselmakerijen. Een tweede
groep werd door de trafieken gevormd die afhankelijk waren van buitenlandse
grondstoffen, hun produkten voornamelijk afzetten op de internationale markt, en
die eveneens produktietechnieken gebruikten die reeds stamden uit het begin van
de zeventiende eeuw.
Tot deze groep behoorden onder andere de verf(hout)molens en de fabrieken
van loodwit, vermiljoen, kwikpreparaten, loodsuiker, borax, kamfer, lakmoes,
sterkwater, zwavel, terpentijn en etherische oliën. Het was op dit onderdeel van de
bedrijfstak dat de oude roem van de Hollandse chemische industrie gebaseerd was.
De derde groep, tenslotte, bestond uit chemische bedrijven die pas aan het einde
van de achttiende eeuw waren opgericht en die produktietechnieken toepasten die
van na ongeveer 1750 dateerden. Zij vormden, volgens Clow, de toen nieuwe
paleotechnische industrie.
Voorbeelden zijn de fabrieken van patentolie, Berlijnsblauw, (Engels) zwavelzuur,
zoutzuur, salmiak, soda, Epsomzout en Glauberzout. Vergelijken we deze driedeling
met de hierboven gepresenteerde gegevens over de bedrijfs(tak)omvang dan kunnen
we constateren dat de oude trafieken omstreeks 1800 de grootste sector waren
binnen de Nederlandse chemische industrie, op niet grote afstand gevolgd door de
binnenlands opererende oude chemische bedrijven. De opkomende paleotechnische
sector was toen nog uiterst klein.
De tabel biedt ook een aanknopingspunt, hoewel niet veel meer dan dat, om iets
te zeggen over bloei
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Een typisch voorbeeld van een eotechnische bedrijfstak die zich gedurende de gehele
negentiende eeuw kon handhaven, is de zeepziederij. Terwijl in het buitenland de fabricage
van harde zeep sterk groeide, waarbij de paleotechnische grondstof soda gebruikt werd,
bleef in Nederland de bereiding van zachte (groene) zeep domineren. Op dit terrein had de
Hollandse zeepziederij reeds vanaf de zestiende eeuw een internationaal vooraanstaande
positie. De grondstof raapolie was een produkt van de Zaanse olieslagerijen. De hulpgrondstof
potas voerde men in de vroeg-moderne tijd aan uit het Oostzeegebied. Het ambachtelijke
karakter van de zeepziederij komt goed naar voren in deze afbeelding van een Frans bedrijf
(ca. 1870).

en verval van deze drie groepen chemische bedrijven. Veel van de statistische
gegevens zijn, zoals gesteld, niet erg betrouwbaar. Toch mag men, mede op grond
van gegevens op bedrijfsniveau en statistische gegevens voorjaren na 1819,
voorzichtig concluderen dat de oude binnenlandse chemische industrie de Franse
tijd redelijk overleefde. De getallen voor de meekrapnijverheid, de zeepziederij en
de kaarsenmakerij bevestigen dat. Geheel anders was het gesteld met de
trafieknijverheid. De loodwit-, lakmoes-, sterkwater-, en vermiljoenfabrieken hadden
in 1819 zonder twijfel sterk in belang ingeboet en de twee laatstgenoemde
bedrijfstakken zouden niet lang daarna in Nederland niet meer bestaan. Het feit dat
de overige trafieken hoogstens stabiel bleven en geen ervan groeide, versterkt het
beeld van teruggang van de trafieknijverheid. Voor de nieuwe chemische bedrijven
die na 1780 ontstonden geldt in een versterkte mate dat de Franse tijd een periode
van crisis was. Na een korte bloei omstreeks 1800 moest het ene na het andere
bedrijf de poorten sluiten. Afgezien van de bereiding van Berlijnsblauw en de daaraan
gekoppelde salmiakfabricage en de bereiding van patentolie, haalde geen van de
nieuwe chemische industrieën het jaar 1819. De bereiding van zwavelzuur,
Glauberzout en soda zou later in de negentiende eeuw weliswaar voor een tweede
maal in Nederland van de grond komen, maar zonder enige connectie met de
opmerkelijk innovatieve maar geïsoleerde episode uit de geschiedenis van de
vaderlandse chemische industrie die tussen 1780 en 1805 had bestaan.
De betekenis van nieuwe ontwikkelingen laat zich echter niet volledig in getallen
vatten. Het moge zo zijn dat een aantal van de nieuwe, meer van wetenschappelijk
kennis afhankelijke, chemische bedrijven de Franse tijd niet overleefde, het bredere
gedachtengoed dat hun oprichting bevorderd had, bleef wel bestaan. Daardoor
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verschilde de context van het industrialisatieproces in negentiende eeuw sterk van
die in de achttiende. Het idee dat chemische kennis nodig was voor de bloei van
de chemische industrie was in de negentiende eeuw voortdurend aanwezig. Ook
diende volgens velen het technisch onderwijs te worden gestimuleerd. Dat
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Loodwitmolen ‘De Rob’ te Koog aan de Zaan was met 20 arbeiders omstreeks 1800 een
van de grootste loodwitfabrieken van Nederland. In de loop van de negentiende eeuw raakte
de Hollandse loodwittrafiek, die tot die tijd de wereldmarkt domineerde, in verval. Ook ‘De
Rob’ moest in 1865 haar poorten sluiten. De bereiding van loodwit was een uitermate
ongezonde aangelegenheid. Verschillende arbeiders kregen ernstige
vergiftigingsverschijnselen en het verloop onder hen was groot. Hygiënische maatregelen
werden niet of nauwelijks genomen. Ook nu nog is de bodem ter plaatse van vroegere
loodwitfabrieken sterk met lood (verbindingen) verontreinigd.

deze laat-achttiende eeuwse inzichten bleven leven, kwam gedeeltelijk door
invloeden uit het buitenland. In verschillende omringende landen greep de
economische crisis van de eerste jaren van de negentiende eeuw minder diep in
dan in Nederland. Zij kenden daarom een grotere mate van continuïteit. Het
buitenland, met name Frankrijk, was dan ook de plaats waar op het gebied van het
technisch onderwijs en op andere terreinen nieuwe ontwikkelingen plaatsvonden
die op termijn ook in Nederland hun sporen zouden achterlaten. Een duidelijk
voorbeeld van zo'n nieuwe ontwikkeling vormt de omslag die in Frankrijk het denken
over de schadelijke invloed van (chemische) bedrijven doormaakte.

Milieu, industrie en overheid

Verbanning uit de stad
In de zeventiende en achttiende eeuw was de chemie vooral een ‘vuurkunst’. Het
gebruik van ovens en fornuizen speelde in vele van de hierboven genoemde
fabrieken en ambachten een grote rol. Brandgevaar en rokende schoorstenen waren
vanouds onlosmakelijk met de ‘chemische’ nijverheid verbonden. Het is opvallend
dat de hierboven genoemde bedrijfstakken niet alleen een groep vormen omdat de
fabricage op chemische principes berust, maar ook omdat bijna al deze bedrijven
reeds in de tijd van de Republiek onderwerp waren van regelgeving op milieugebied.
Stank- en rookoverlast, brandgevaar en watervervuiling vormden al vanaf de late
Middeleeuwen voor veel Hollandse steden de aanleiding om chemische en
aanverwante bedrijven naar bepaalde wijken, naar de grens van de stad, of zelfs
naar het platteland te verbannen. Zo schreef een Amsterdamse stadskeur uit 1652
nauwkeurig de plaats voor van bijvoorbeeld de borax- en salpeterraffinaderij, de
vernis- en terpentijnmakerij, de glasblazerij en de verfhout- en vermiljoenfabricage.
Daarnaast werden er in veel gevallen verboden afgekondigd om bepaalde stoffen
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op het oppervlaktewater te lozen. ‘Uit hoofde van de stank, morsery [en] gevaar
van brand’, meldde een auteur in 1776, diende men ‘kruidmakeryën, (...)
lymziederyën, sterkwaterstookeryën, smeersmelteryën (...) vermillioen-, vernis- en
terbintynmaakeryën’ en enkele andere bedrijven, in of rond dorpen te vestigen,
‘schoon er ook eenigen van deeze (...) zyn die in de agterhoeken der steden worden
64.
toegelaaten’.
Deze visie werd grotendeels in de praktijk gebracht want de Nederlandse
‘chemische industrie’ was omstreeks 1800 voornamelijk gevestigd op de Schans
en langs de Buitensingel van Amsterdam en in het nabijgelegen Nieuwer-Amstel,
langs de Vest, de Schie en de Rotte te Rotterdam en in Kralingen, ten noorden van
Utrecht langs de Vecht, in de
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De in 1701 opgerichte blauwselfabriek ‘De Blauwe Hengst’ te Westzaan. Gemalen en
geraffineerde blauwsel was lange tijd een van de monopolieprodukten van de Nederlandse
chemische industrie. Vooral in de Zaanstreek verwerkte men de uit Saksen aangevoerde
ruwe blauwsel met rosmolens, windmolens en builen (zeven) tot een heel scala aan
blauwselkwaliteiten, die gebruikt werden in de Haarlemse linnenblekerij en in de
papierindustrie. Ook exporteerde dit trafiek blauwsel naar het buitenland. In 1824 werd ‘De
Blauwe Hengst’ eigendom van de familie Avis, die in 1833 - toen de eigenaren het bedrijf
uitbreidden met een uit Utrecht aangekochte lakmoesfabriek - daar de eerste stoommachine
van de Zaanstreek liet installeren (zie schoorsteen). De foto werd omstreeks 1900 genomen.

Zaanstreek en bij plaatsen als Meppel en Alphen. Uit de stadscentra van Amsterdam,
Rotterdam en Utrecht waren deze bedrijven toen verdwenen.
Aan de stedelijke regelgeving onder het ancien régime lagen meerdere motieven
ten grondslag. Brandgevaar, watervervuiling en stank hinderden de stadsbewoners
maar vooral ook de andere stedelijke ambachten en bedrijven. Zo liepen bierbrouwers
vaak voorop als het ging om het bewaken van de waterkwaliteit en het aanklagen
van andere bedrijven. In de loop van de achttiende eeuw werd het maatschappelijk
debat over de hinder van bedrijven in een toenemende mate in medische - en later
ook in chemische - termen gevoerd. Artsen die betoogden dat de gezondheid van
de burgers afhing van de kwaliteit van de ‘luchten, wateren en plaatsen’ mengden
zich in de strijd. Met name kwalijk riekende uitwasemingen (miasmata) van in rotting
verkerende substanties konden gevaarlijke koortsende ziekten met een epidemisch
karakter veroorzaken.
Door het nemen van de juiste maatregelen kon de overheid (‘medische politie’)
de kans op het uitbreken van ziekten verkleinen. Alain Corbin heeft in zijn Pestdamp
en bloesemgeur laten zien dat het medische denken over de invloed van de
natuurlijke omgeving op de gezondheid in de tweede helft van de achttiende eeuw
steeds meer aandacht kreeg voor de kwaliteit en de samenstelling van de lucht.
Stank en reukzin speelden een sleutelrol. Onder invloed van het chemische
onderzoek van Black, Priestley en Lavoisier naar de samenstelling van de
dampkringslucht (‘pneumatische chemie’) kreeg met name in Frankrijk het onderzoek
naar de gezondheidsaspecten van uitwasemingen, dampen, gassen en geuren een
grote impuls. Vanaf ongeveer 1770 stortten vele chemisch-geschoolde medici en
65.
farmaceuten zich hierop. In Nederland was het niet veel anders. De
wetenschappelijke genootschappen in Utrecht, Rotterdam en Haarlem schreven
tussen 1770 en 1826 vele prijsvragen uit die het onderzoek van de lucht betroffen.
In het voetspoor van Priestley en Lavoisier verrichtten dezelfde scheikundigen,
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artsen en apothekers die we hierboven tegenkwamen als pleitbezorgers van een
verbetering van het chemisch-farmaceutische onderwijs - zoals W. van Barneveld,
M. van Marum, en A. van Stipriaan Luïscius - samen met anderen chemisch
onderzoek. Zij kwamen tot originele bevindingen en vertaalden de resultaten van
de internationale wetenschapsbeoefening naar de Nederlandse situatie. Daarnaast
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werd er door hen ook gezocht naar (chemische) middelen om de vervuiling van het
66.
oppervlaktewater tegen te gaan en om rottingsprocessen te bestrijden.
De stedelijke verordeningen die de gilden en de nijverheid onder het ancien régime
hadden gereguleerd kwamen na de Franse en de Bataafse revoluties in principe te
vervallen. Vrijheid van beroep en bedrijf was nu het devies. Voor de nadelige
gezondheidsconsequenties van een volledige bedrijfsvrijheid schrokken echter ook
nieuwe revolutionaire machthebbers terug. Zowel in Frankrijk (1791) als in de
Bataafse Republiek (1798) bepaalde de nationale overheid dat alle plaatselijke
placcaten, ordonnantiën en keuren ‘tot de goede Policie betrekking hebbende’
67.
voorlopig van kracht dienden te blijven. Deze bepaling bleef niet onaangevochten.
In 1801 kregen twee lakmoesmakers die zojuist aan de Oude Gracht in de stad
Utrecht een nieuwe fabriek hadden opgericht, te maken met tegenwerking van een
nabijgelegen brouwerij. Lakmoes is een kleurstof die met behulp van urine en kalk
uit zeewieren en mossen als orseille bereid werd, waarna het kalkwater en de urine
op het oppervlaktewater werden geloosd. Hele sloten waren rond Utrecht, zo stelden
de klagers, door de lakmoesmakerijen geïnfecteerd. De verderfelijke stank zou
nadelig voor de bieren zijn. De gemeenteraad stemde met deze bezwaren in en
verbood de oprichting. De twee lakmoesmakers gingen hierop in de tegenaanval.
Urine was weliswaar ‘voor zommige delicate reukorganen onaangenaam’, maar
minder gevaarlijk of hinderlijk dan de rook van de brouwerijen. De Bataafse Grondwet
gaf hen bovendien het recht, zo stelden zij, zonder vergunning een bedrijf te starten.
Tot het hoogste staatsniveau, het Uitvoerend Bewind, vochten de lakmoesmakers
en de stad Utrecht hun conflict uit, waarbij de tegenstanders van de nieuwe fabriek
zich in verbinding stelden met ‘de beroemste chemici in Amsterdam, Den Haag en
68.
Utrecht’. De lakmoesmakers verloren en verplaatsten in 1802 hun bedrijf.
Het Franse ‘Keizerlijke decreet betreffende de fabrieken en werkplaatsen die een
ongezonde of onaangename geur verspreiden’ van 15 oktober 1810, dat door de
inlijving van Nederland bij Frankrijk in 1811 ook hier gelding kreeg, maakte aan
onduidelijkheden over de rechtskracht van de oude regels in principe een einde.
De reden om tot deze verordening te komen was gelegen in de grote hoeveelheid
klachten en juridische acties waar de vele toen in Frankrijk opgerichte zwavelzuuren sodafabrieken, Berlijnsblauwfabrieken en salmiakstokerijen mee te maken hadden.
Deze bedrijven waren chemische fabrieken van een nieuw type, die lucht en water
vervuilden met stoffen waar nog weinig ervaring mee was, zodat de verantwoordelijke
lokale autoriteiten niet goed wisten welke beleidslijn ze dienden te volgen. Tot
tweemaal toe - in 1804 en 1809 - liet Napoleon zich dan ook adviseren door leden
van de chemische sectie van het Institut de France (de Academie van
Wetenschappen) over de classificatie van bedrijven op grond van hun schadelijkheid
voor de gezondheid. De twee uitgebrachte rapporten waren grondig en vormden
een voorlopig hoogtepunt in de bemoeienissen van chemici met de
69.
gezondheidsgevaren van de nijverheid.
Op basis van die adviezen deelde het Keizerlijk decreet de fabrieken en
werkplaatsen in drie groepen in. De gevaarlijkste en meest onaangename bedrijven
mochten alleen buiten de bebouwing gevestigd worden, waarbij het
oprichtingsverzoek in alle gemeenten binnen een straal van 5 kilometer openbaar
aangekondigd diende te worden. Toestemming voor zulke fabrieken kon alleen door
het staatshoofd worden verleend. De tweede groep bevatte fabrieken die eventueel
binnen de bebouwing opgericht mochten worden nadat onderzoek had uitgewezen
dat ze, bijvoorbeeld door het treffen van technische voorzieningen, geen hinder of
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schade konden veroorzaken. Vergunningen werden door de prefect verleend.
Bedrijven die tot de derde groep behoorden, waarvoor de onderprefect toestemming
verlenen moest, konden zich zonder bezwaar in de buurt van woningen vestigen,
maar stonden wel onder controle. Chemische fabrieken zoals lijmziederijen,
Berlijnsblauwmakerijen, loodmenie-, vernis-, soda- en zwavelzuurfabrieken, hoorden
70.
alle tot gevaarlijke eerste groep.
Tot 1824 bleef dit decreet in Nederland van kracht. Het was de eerste nationale
regeling die als een voorloper van latere milieuwetgeving mag worden beschouwd.
Voorgeschiedenis en inhoud van het decreet symboliseren de overgang van de
pré-industriële naar de moderne samenleving. Aan de ene kant immers vormde het
decreet van Napoleon de culminatie van de eeuwenoude praktijk van ‘geografische
regulering’ van de nijverheid, waarbij bepaalde bedrijven naar onbebouwd terrein
verbannen werden. Aan de andere kant echter was de verordening ‘modern’ door
de uitvoerige natuurwetenschappelijke rapporten die eraan ten grondslag lagen en
door de bepalingen betreffende het (technische) toezicht op de bouw en werking
van de fabriek. In kielzog van dit decreet ontstond er in Frankrijk na 1810 een
interventiepraktijk die radicaal afweek van de traditionele ‘geografische regulering’.

‘Positieve hygiëne’
Het toezicht op de nieuwe wetgeving kwam in Frankrijk in handen van plaatselijke
71.
Gezondheidsraden (Conseils de salubrité). Deze raden waren multi-
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Darinckdelven. Een van de oudste takken van de Nederlandse procesindustrie was de
zoutziederij. Het geraffineerde zout werd met name voor de voedselconservering
(haringvisserij) gebruikt. In de laatachttiende eeuw werd zout steeds meer een grond- en
hulpstof voor de chemische industrie. In de Middeleeuwen kwam het ruw zout uit eigen land.
Langs de Zeeuwse kust werd zouthoudende grond (darinck) afgegraven. Rechts staan enige
zoutkeeten, waarin de darinck via omkristalliseren en indampen gezuiverd werd.
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Als er een bedrijf vanaf de zeventiende eeuw naar het platteland verbannen werd, dan was
het wel de buskruitmakerij. Reden was uiteraard het feit dat buskruitmolens niet zelden in
de lucht vlogen, met alle gevolgen van dien voor de omgeving. Een van zulke explosies was
die in de buskruitfabriek in Muiden omstreeks 1880. Het dak werd daarbij verwoest, maar
de zware kantstenen stonden nog overeind. Tot 1795 was Nederland een belangrijke
buskruitproducent, maar na de Napoleontische tijd, toen een lange periode van vrede intrad,
werden vele buskruitmolens stilgelegd en gesloopt.

disciplinair samengestelde organen waarin artsen, farmaceuten, chemici, ingenieurs,
architecten en ambtenaren zitting hadden. Hun werkterrein was de gehele openbare
gezondheidszorg inclusief het toezicht op het fabriekswezen, en hun taakuitoefening
kan men als preventief typeren. Niet het vermijden van ziekten door bestuurlijke
maatregelen, maar de realisering van een ‘positieve hygiëne’ door het ontwikkelen
en implementeren van geneeskundige en technische middelen ter verbetering van
de gezondheid stond centraal. De leden van de Gezondheidsraden zagen
onbegrensde mogelijkheden tot technische vooruitgang. Ongezonde en hinderlijke
bedrijven dienden niet verboden te worden, zoals onder het ancien régime gebeurd
was, maar onderwerp van te zijn van natuurwetenschappelijk en technisch onderzoek
gericht op het vinden van technische oplossingen voor de veroorzaakte hinder.
Deze praktijk van vergunningverlening in Frankrijk stond in feite op betrekkelijk
gespannen voet met de starre classificatie en het principe van ‘geografische
regulering’ zoals dat in het Keizerlijke decreet van 1810 was vastgelegd. Reeds in
1815 werd het oorspronkelijke decreet dan ook op enkele belangrijke punten
aangepast, waarbij met de relatieve gevaarlijkheid van produktietechnische
alternatieven rekening werd gehouden.
Ook in Nederland kwamen burgers en ambtenaren na de onafhankelijkheid in
1813 tot het oordeel dat de van Frankrijk overgenomen regeling herzien moest
worden. Enige door wetenschappelijke genootschappen uitgeschreven prijsvragen
en, vooral, adviezen van de ministers van Binnenlandse Zaken en Waterstaat, van
het Publieke Onderwijs, van Nationale Nijverheid en Koloniën en van Justitie
verschaften de basis voor een op 31 januari 1824 door Willem I afgekondigd
Koninklijk Besluit ‘rakende de vergunning ter oprigting van sommige fabrijken en
trafijken’, dat voor het Keizerlijke decreet in de plaats kwam. Op een veel explicietere
wijze dan het Franse decreet opende het nieuwe Koninklijk Besluit de mogelijkheid
om technische voorzieningen of andere voorzorgen of voorwaarden voor te schrijven.
Vergunningen konden voortaan voorwaardelijk worden verleend, waarbij
gecontroleerd werd of toereikende voorzorgsmaatregelen genomen werden.
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In de praktijk kwam er van deze innovatie ten opzichte van de Franse wet echter
niet veel terecht. Op kort levende uitzonderingen in Amsterdam (1798) en Utrecht
(ca. 1827) na werden er vóór 1850 namelijk nergens in Nederland multidisciplinair
samengestelde Gezondheidsraden opgericht, die het Koninklijk Besluit handen en
voeten hadden
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kunnen geven. In de Plaatselijke Commissies van Geneeskundig Toevoorzigt die
in Nederland bestonden, hadden alleen geneeskundigen en farmaceuten zitting.
Bovendien lagen de taken van deze commissies voornamelijk op het terrein van
het toezicht houden op uitoefening van de geneeskunst, waaronder het afnemen
van examens. De wijze waarop de Commissies van Geneeskundig Toevoorzigt
gestalte gaven aan de ‘medische politie’ kan voornamelijk als repressief worden
getypeerd, en hun taakuitoefening op het terrein van het voorkomen van epidemieën
als ‘negatieve hygiëne’: het uitvaardigen van verboden die het uitbreken van
besmettelijke ziekten voorkomen moesten, stond centraal. Pas na 1850 veranderde
dit. Toen ontstonden ook in Nederland plaatselijke Gezondheidsraden die zich actief
met de gezondsheids- en milieuaspecten van bedrijven gingen bezighouden. In de
volgende hoofdstukken zullen hun activiteiten een paar maal voor het voetlicht
worden gebracht. De ambachtelijke eotechnische chemische nijverheid had toen
ook in Nederland grotendeels plaatsgemaakt voor een modernere chemische
nijverheid, die door de overheid met behulp van technische en chemische experts
tegemoet werd getreden. Voor een regime van ‘geografische regulering’, waarbij
bedrijven naar het platteland verbannen werden, was een praktijk van ‘positieve
hygiëne’ in de plaats gekomen, die er op gericht was de milieu-overlast met
technische middelen te bestrijden.

Continuïteit of crisis?
Ook voor de Nederlandse chemische industrie waren de decennia rond 1800 een
tijd van stormachtige verandering, maar op een wijze die sterk afweek van wat er
in landen als Engeland, Duitsland en Frankrijk gebeurde. Hier kwamen geen grote
zwavelzuur- en sodafabrieken van de grond, hier ontstonden geen polytechnische
scholen en hier maakten vooraanstaande chemici geen deel van de regering uit.
De produktie van zwavelzuur, soda en Glauberzout kwam kortstondig op - en
verdween weer. Een betrekkelijk moderne, althans liberale, Fabriekswet kwam tot
stand, maar kreeg geen vervolg in het instellen van technisch bekwame
uitvoeringsorganen. Zo resulteert een gemengd beeld met betrekking tot de
Nederlandse samenleving en de Nederlandse chemische industrie aan het begin
van de negentiende eeuw. Nieuwe aanzetten waren er zeker, maar voortstuwende
dynamiek ontbrak. Vergelijken we de vroeg-negentiende-eeuwse Nederlandse
chemische bedrijven met hun achttiendeeeuwse voorlopers dan kunnen we
constateren dat er voor een deel continuïteit, voor een deel crisis, en voor een heel
klein deel vernieuwing was. Oude bedrijfstakken als de lijmziederij, de
meekrapnijverheid en de zeepziederij, die op het gebruik van binnenlandse
grondstoffen waren gebaseerd, kenden een sterke mate van continuïteit ten opzichte
van de achttiende eeuw. Ze bleven bestaan en namen soms zelfs nog in bloei toe.
De oude trafieknijverheid daarentegen verkeerde in een crisis. Verschillende
bedrijfstakken waren in verval, of zelfs geheel weggevaagd. Van de nieuwe
laat-achttiende-eeuwse bedrijfstakken verdwenen er verschillende, maar andere
bleven bestaan. Voorbeelden zijn de Berlijnsblauwmakerij, de patentoliefabricage
en, op een heel bescheiden schaal, de produktie van salmiak.
Pas na 1830 - toen de Belgische afscheiding de bestaande symbiose tussen het
Noorden en het Zuiden van het Koninkrijk op het gebied van handel en industrie
volledig verstoorde - kwam het weer tot een innovatief elan, zoals dat ook rond 1795
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had bestaan. Binnen enkele jaren ontstonden toen zwavelzuur- en
stearinekaarsenfabrieken en spanden enkele loodwit- en meekrapmakers zich in
om hun produktie op een nieuwe leest te schoeien. In hoeverre het daarbij om
nieuwkomers ging of om personen die een relatie hadden met de oudere chemische
industrie, of met de vernieuwers uit het einde van de achttiende eeuw is een vraag
die pas op basis van de volgende hoofdstukken beantwoord kan worden.
E. HOMBURG
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goede policie (Nijmegen 1992), 93-115.
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De zwavelzuur-, soda- en bleekpoeder fabriek van fa. Charles Tennant & Co. in St. Rollox
bij Glasgow, omstreeks 1835. Honderden arbeiders vonden daar toen werk. Het bedrijf vormt
daarmee het symbool bij uitstek van de opkomende grootschalige ‘paleotechnische’
chemische industrie. Klachten van omwonenden vanwege de enorme luchtvervuiling die
het bedrijf verspreidde, leidden ertoe dat het bedrijf toen ook de hoogste schoorsteen ter
wereld had.
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9
Zwavelzuur
Sterkwaterstokerij
De opkomst van de zwavelzuurfabricage
Het begin van de Nederlandse zwavelzuurfabricage
Ketjen, Jarman en Cie.
De Visser en Smits
Expansie van de binnenlandse markt
Burgerprotest en overheidsbemoeienis
De vlucht in de soda
Verval en hernieuwde bloei
Zwavelzuur vormde internationaal gedurende het grootste deel van de negentiende
1.
eeuw de voornaamste pijler van de chemische industrie. Overal waar een zuur
nodig was in chemische reacties of in scheidings- en zuiveringsprocessen gebruikten
fabrikanten zwavelzuur. Het zuur speelde een rol in de zuivering van het lichtgas,
in de bereiding van patentolie, in de textielblekerij, -ververij en -drukkerij, in de
produktie van soda, garancine, kunstmest en stearinekaarsen, in de bereiding van
organische kleurstoffen en in talloze andere chemische en nietchemische bedrijven.
‘De mechanische technologie heeft hare draaibanken en pletwerken, hare hevels
en boren’, zo stelde de Haagse HBS-directeur W.F. Koppeschaar in 1880, ‘maar
de chemische technologie gebruikt op gelijke wijze het zwavelzuur als werktuig, om
daarmede vele andere stoffen te bereiden: duizenden centenaars dienen voor de
2.
sodabereiding, ofschoon soda geen spoor van zwavel bevat.’
Dat zwavelzuur deze sleutelpositie binnen het industrieel-chemische
produktienetwerk verwierf, is ongetwijfeld een van de belangrijkste facetten van de
revolutie die de chemische industrie in de negentiende eeuw onderging. Aan het
begin van de negentiende eeuw werd deze opmars van het zwavelzuur voor het
eerst zichtbaar. Nauwelijks dertig jaar later was het, in navolging van de opvattingen
van beroemde chemici als J.-B. Dumas en J. Liebig, voor velen een uitgemaakte
zaak dat de gebruikte hoeveelheid zwavelzuur een van de meest betrouwbare
3.
indicatoren was voor de omvang van de industriële nijverheid in een land. De
zwavelzuurfabricage en de direct daarmee verbonden chemische industrie gold
voor hen absoluut als een basisvoorziening in elke industriële samenleving en als
een van de belangrijke ‘leading sectors’ in het proces van industrialisatie en
economische groei. Ook wanneer men, zoals de Nederlandse hoogleraar S.
Bleekrode, deze claim te ver vond gaan, was het altijd nog een ontwijfelbare waarheid
dat ‘de hoeveelheid zwavelzuur’ die in een land werd verbruikt ten nauwste
samenhing met ‘de uitgebreidheid, die de technische toepassing der scheikunde’
4.
in dat land gekregen had. Zwavelzuur was kortom rond 1850 de kurk geworden
waarop de chemische industrie dreef.
De chemisch-industriële ‘paleotechnische’ revolutie van de laat-achttiende en
vroeg-negentiende eeuw hing ten nauwste samen met de opkomst van de
zwavelzuurfabricage en de daarmee verbonden soda-industrie. De minerale
grondstoffen zwavel en zout werden de basis van het nieuwe produktiesysteem, de
schaal van de produktie werd aanmerkelijk vergroot, en prijsdalingen zorgden ervoor
dat er rond de stoffen zwavelzuur en soda een heel nieuw netwerk van onderling
samenhangende ‘paleotechnische’ chemische bedrijfstakken ontstond. Hier was
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meer aan de hand dan een herschikking van economische relaties. De opmars van
de zwavelzuurfabricage betekende niet alleen dat dit zuur in economisch opzicht
een spilfunctie kreeg, maar ook dat er in technisch opzicht een grens doorbroken
werd. De ongekende schaal waarop sommige zwavelzuuren sodafabrieken
opereerden, maakte zwavelzuur en soda zonder meer tot de twee
‘symboolchemicaliën’ van de paleotechnische revolutie. Omstreeks 1840 bestonden
er in Engeland en in mindere mate in Frankrijk grote gecombineerde zwavelzuuren sodafabrieken waar tientallen en soms zelfs honderden arbeiders werkten, met
als absolute koploper de grote zwavelzuur-, soda- en bleekpoederfabriek van Charles
5.
Tennant & Co. te Glasgow, waar meer dan 1000 arbeiders waren aangesteld. Met
het ontstaan van zulke fabrieken had de chemische nijverheid
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zich in Engeland en Frankrijk rond 1840 definief losgemaakt van haar kleinschalige
achttiende-eeuwse voorlopers.
In dit hoofdstuk zal de geschiedenis van de Nederlandse zwavelzuurindustrie worden
geschetst. In Engeland en Frankrijk maakte zwavelzuur de kern van het gehele
chemische produktennetwerk uit. De Nederlandse situatie - waar de chemische
nijverheid zich door een brede en gevarieerde kleinschaligheid kenmerkte - week
daarvan af. Aan het begin van de twintigste eeuw was de Nederlandse soda-industrie
in feite non-existent, terwijl de vaderlandse zwavelzuurindustrie, die toen snel groeide
als gevolg van de opkomende fabricage van fosfaatkunstmest, ongeveer een tiende
6.
plaats op de wereldranglijst innam. Deze bescheiden positie van de Nederlandse
zwavelzuurfabricage vormt geen reden de Nederlandse zwavelzuurbereiding in dit
boek niet te behandelen. Integendeel, juist de analyse van de historie van de
Nederlandse zwavelzuurindustrie biedt de mogelijkheid om licht te werpen op de
overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse en de buitenlandse
7.
chemische industrie.

Sterkwaterstokerij
Tot halverwege de achttiende eeuw was zwavelzuur een produkt dat weliswaar in
chemische en farmaceutische handboeken vermeld stond, maar op industriële
schaal niet of nauwelijks werd bereid. Dit lag voornamelijk aan de hoge
produktiekosten van dat zuur. Wanneer er in het huishouden of in de nijverheid
behoefte was aan een zure of bijtende stof gebruikte men goedkopere middelen als
karnemelk, azijn of sterkwater. Voor toepassingen waarbij het gebruik van een sterk
zuur vereist was, viel de keuze altijd op het aqua fortis of sterkwater, het zuur dat
we nu salpeterzuur noemen. Zeker vanaf de late Middeleeuwen was dit zuur een
industrieel produkt dat geproduceerd werd in mijnbouwgebieden door de daar
aanwezige metallurgische industrie en in verschillende steden door speciale
sterkwaterstokers. Deze sterkwaterstokers vormden een aparte beroepsgroep die
geleidelijk uit het destillateursberoep en het apothekersberoep was ontstaan en die
in enkele gevallen, zoals in Parijs, in een eigen gilde verenigd was.
Sterkwaterstokerijen rekent men tot de oudste onderdelen van de chemische industrie
in engere zin. Het waren kleine ambachtelijke bedrijfjes waar vaak niet meer dan
8.
drie à vier arbeiders werkten. Het in die stokerijen geproduceerde sterkwater vond
een uitgebreide toepassing in zulke uiteenlopende bedrijfstakken als de produktie
van muntgeld (waarbij het een essentiële rol speelde in de scheiding van zilver en
goud), de hoedenmakerij, de goudsmederij, het graveurs- en etsersbedrijf, de
boekbinderij, de geelgieterij, de scharlakenververij, de bontwerkerij en in de bereiding
van zoutzuur en van kwik- en loodpreparaten voor de farmacie en de katoendrukkerij.
Met behulp van salmiak maakte men, tenslotte, uit sterkwater het zogenaamde
9.
koningswater, het enige oplosmiddel voor goud.
Toen de industriële zwavelzuurproduktie opkwam, verdween de sterkwaterstokerij
van het toneel. In verschillende van de genoemde toepassingen, bijvoorbeeld in de
hoedenmakerij, gebruikte men voortaan het goedkopere zwavelzuur in plaats van
sterkwater. Daar waar sterkwater onontbeerlijk was, zoals in de goud- en
zilverscheiding, bleef men dit zuur uiteraard gebruiken, maar de bereiding ervan
vond voortaan plaats in de zwavelzuurfabrieken, die de bereiding van salpeterzuur
(sterkwater) annexeerden. De bereiding van salpeterzuur (uit salpeter en zwavelzuur)
werd zo een nevenbedrijf van de zwavelzuurfabricage. Zwavelzuur kreeg de rol die
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sterkwater tot dan toe binnen de (chemische) industrie had gespeeld en nieuwe
toepassingen die in de loop van de negentiende eeuw gevonden werden (soda,
garancine, stearine etc.) maakten dat dit uiteindelijk een sleutelrol werd.
Over het begin van de Hollandse sterkwaterstokerij is weinig bekend. Net als voor
andere chemische bedrijfstakken als de loodwitmakerij en de vermiljoenstokerij het
geval was, kwam de chemisch-technische kennis waarschijnlijk in de laat-zestiende
eeuw vanuit Venetië, waar de sterkwaterstokerij vanaf de vijftiende eeuw bestond,
10.
via Antwerpen naar de Noordelijke Nederlanden. Daarnaast was de opkomst van
de handel met Oost-Indië, waar de belangrijkste grondstof salpeter vandaan kwam,
voor het ontstaan van deze bedrijfstak van het grootste belang. In de achttiende
eeuw bestonden er minstens tien sterkwaterstokerijen in de Republiek die
voornamelijk in en rond Amsterdam gevestigd waren. Daarnaast hoorde sterkwater
tot het produktiepakket van verschillende loodsuiker-, vermiljoenen mercurialia (=
kwikverbindingen)-fabrieken, die dit zuur zowel voor hun eigen behoefte als voor
11.
de verkoop maakten. Op de internationale markt nam het sterkwater uit de
Republiek in de achttiende eeuw een toonaangevende positie in. Hoewel sterkwater
in verschillende Europese landen waaronder Engeland, Frankrijk en de Zuidelijke
Nederlanden gemaakt werd, exporteerden de Hollandse sterkwaterstokers een niet
onaanzienlijk deel van hun produktie naar het buitenland. De Zuidelijke Nederlanden
en Duitsland vormden daarbij waarschijnlijk het grootste afzetgebied.
Een van de belangrijkste redenen voor deze vooraanstaande positie van de
Hollandse sterkwaterstokerij was ongetwijfeld de ijzersterke positie die Amsterdam
innam in de internationale salpeterhandel.
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Drie processen om sterkwater de maken: de ‘Hollandse methode’ (I), de ‘Franse methode’
(II) en de (latere) ‘Engelse methode’ (III). De reactieschema's zijn sterk vereenvoudigd
weergegeven. In de praktijk hangen het preciese reactieverloop en de aard van de
resulterende produkten af van de mengverhouding tussen de grondstoffen en de temperatuur
waarbij wordt gestookt. Afhankelijk van zulke factoren kunnen er bijvoorbeeld in de reactie
tussen salpeter en ijzervitriool (methode I) in plaats van een mengsel van nitreuze dampen
(NO en NO2), waaruit het sterkwater gevormd wordt, zwaveldamp (SO2) en vitrioololie
ontstaan. Het hoorde tot de kundigheid van de sterkwaterstoker situaties als deze te
vermijden.

Een ruime aanvoer van hoogwaardige salpeter gaf de Amsterdamse stokerijen een
12.
voorsprong op de buitenlandse concurrenten. Daarnaast speelde de Hollandse
produktietechniek een rol. Deze was misschien technologisch minder geavanceerd
dan de techniek die bijvoorbeeld rond Parijs en Avignon gangbaar was, maar ze
was wel zo degelijk. Terwijl de Fransen hun salpeter doorgaans met klei of pijpaarde
uitstookten, gebruikten de Hollanders vrijwel steeds het duurdere groene vitriool
(ijzersulfaat) dat uit Goslar in de Harz werd aangevoerd. Daardoor onstond er een
sterker salpeterzuur dat in een grotere opbrengst verkregen werd. Het gevaar van
deze bereidingswijze was echter dat een verkeerd gekozen mengverhouding van
salpeter en vitriool een sterkwater kon opleveren dat sterk met vitrioololie
(zwavelzuur) verontreinigd was, hetgeen het zuur voor sommige toepassingen
onbruikbaar maakte. De Hollandse sterkwaterstokers kenden evenwel hun vak en
leverden een zuur dat behoorlijk zuiver was.
Het naast elkaar bestaan van de Franse en de Hollandse produktietechniek in de
achttiende eeuw is een voorbeeld van het ook elders in dit werk gesignaleerde
fenomeen van lokale technologische varianten of ‘stijlen’ in de vroeg-moderne tijd.
In de voornaamste Franse produktiecentra Parijs en Avignon bereidden de
sterkwaterstokers hun produkt in een zogenaamde galei-oven die een groot aantal
(24 à 42) kleine aardewerken kruiken of retorten kon bevatten, waarin het mengsel
van salpeter en klei gedestilleerd werd. In de Republiek, maar ook in Engeland,
Brabant en Belgisch- en Frans-Vlaanderen, hanteerde men andere apparaten en
een andere receptuur. De meeste Nederlandse sterkwaterstokers gebruikten ovens
waarmee slechts een of twee retorten werden gestookt. Deze retorten bestonden
uit een grote half-bolvormige gietijzeren pot waarover een aardewerken helm was
geplaatst, waarvan de tuit, of buis, aan een ontvanger gekoppeld (geluteerd) werd.
Niet ongebruikelijk was het om helmen met twee tuiten aan te treffen, waardoor het
overdestillerende sterkwater in twee aardewerken of glazen ontvangers tegelijk kon
worden opgevangen. Een stokerij met 6 ovens in Rotterdam, of Kralingen,
produceerde op die wijze ongeveer 18.000 tot 20.000 pond salpeterzuur per jaar.
Afhankelijk van de kwaliteit en voorbehandeling van het gebruikte vitriool en de
hoeveelheid water die men vooraf ter verdunning en koeling in de ontvanger deed,
verkreeg men salpeterzuur van verschillende sterkten. Dit kwam, afhankelijk van
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de sterkte, respectievelijk als enkel-, dubbel-, tweedubbel- en vierdubbel sterkwater
13.
in de handel, waarbij de prijs kon variëren van 12 tot 50 stuivers per pond.
Naast het traditionele procédé dat in de Republiek werd toegepast en het nieuwe
Franse procédé kwam er in de tweede helft van de achttiende eeuw een derde
methode op om salpeterzuur te maken. Deze methode, die uit het destilleren van
salpeter met vitrioololie (zwavelzuur) bestond, kwam binnen het bereik van de
sterkwaterstokers door de grote verbeteringen en prijsverlagingen in de fabricage
van zwavelzuur, die in de volgende paragraaf behandeld zullen worden. Voordat
de bereiding van salpeterzuur, zoals hierboven aangeduid, definitief door de
zwavelzuurfabrikanten geannexeerd werd, verstreken er enige decennia waarin de
sterkwaterstokerij en de zwavelzuurbereiding naast elkaar bestonden, en waarin
het zwavelzuur meer en meer een grondstof voor de bereiding van sterkwater
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De bereiding van vitrioololie door middel van het branden of stoken van (ijzer)vitriool. Netto
verloop het proces ongeveer volgens de reactievergelijking: 2 FeSO4 + H2O → H2SO4 +
Fe2O3 + SO2↑. De helft van de gebruikte zwavel gaat dus verloren in de vorm van
zwaveldamp. De stoker brandde de ijzervitriool in een retort eerst net zo lang totdat er witte
rook (SO3) begon vrij te komen. Dan bevestigde hij een kolf aan de opening van de retort,
waarin zich enig water bevond. De witte rook lostte op in het water en vormde zo vitrioololie.
Het was zaak ramen en deuren goed open te zetten, want de zwaveldampen die in het begin
van het stoken vrijkwamen moesten wel kunnen ontsnappen. Dodekop werd gebruikt als
schuurmiddel. Sommige kwaliteiten waren, dan vaak ‘Engels rood’ geheten, ook te gebruiken
als rood pigment.

werd. Engeland, waar de industrie als eerste zwavelzuur tegen een lage prijs op de
markt bracht, nam in deze ontwikkeling het voortouw. Reeds voor 1760 beval men
daar het gebruik van zwavelzuur in de bereiding van sterkwater aan en tien jaar
14.
daarna hoorde die werkwijze daar tot de gangbare methoden. De ontwikkelingen
op het vasteland van Europa verliepen langzamer. Pas na 1780 vond het gebruik
van vitrioololie in de sterkwaterstokerij in Frankrijk, in de Zuidelijke Nederlanden en
waarschijnlijk ook in Holland steeds meer ingang. Een indicator daarvoor vormt het
feit dat verschillende sterkwaterstokers zelf zwavelzuur gingen maken. Hoewel
Nederlandse auteurs als Rouppe en Ypey vlak na 1800 nog slechts voorzichtig
stelden dat ‘de afscheiding van het salpeterzuur door vitrioololy’ waarschijnlijk de
15.
voordeligste methode was, was het pleit toen in feite al beslecht. Binnen enkele
jaren was het gebruik van zwavelzuur in de salpeterzuurfabricage geen punt van
discussie meer.
Het stoken van salpeter met vitrioololie stelde nieuwe eisen aan de gebruikte
apparatuur. Toevoeging van het zwavelzuur aan de salpeter zorgde voor een grote
warmte-ontwikkeling, die bij onzorgvuldig handelen het glas- of aardewerk
onmiddellijk deed breken. In het algemeen diende de sterkwaterstoker bij het gebruik
van de nieuwe methode veel zorgvuldiger te werk te gaan dan bij de destillatie met
klei of vitriool het geval was. Ook moest hij nog meer dan voorheen aandacht
besteden aan de kwaliteit van het aan te schaffen aardewerk. Retorten van zeer
hoge kwaliteit vormden reeds langer een van de cruciale bestaansvoorwaarden
voor een in technisch en economisch opzicht succesvolle sterkwaterstokerij, maar
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dit gold nu in versterkte mate. De scherpe salpeterzure dampen die tijdens de
destillatie gevormd werden en de langdurige verhitting bij hoge temperatuur maakten
dat weinig aardewerken helmen de destillatie goed konden doorstaan.
Slechts enkele gespecialiseerde pottenbakkerijen konden zulk chemisch aardewerk
leveren. Het kwam regelmatig voor dat een stokerij een tijd stilgelegd moest worden
om reparaties aan de ovens en de retorten uit te voeren. Het economisch verlies
dat daarmee gepaard ging was groot. De genoemde Rotterdamse stokerij, die met
6 ovens ongeveer 300 pond per twee dagen kon produceren, haalde bijvoorbeeld
vanwege reparaties minder dan tweederde van de theoretisch mogelijke
16.
jaaropbrengst.
De industrie van sterke zuren was in die tijd min of meer tot het gebruik van
aardewerk veroordeeld en dit vormde haar achilleshiel. Glaswerk was op
laboratoriumschaal weliswaar geschikt, maar was te kwetsbaar voor het gebruik in
het groot. Smeedijzer werd door de sterke zuren aangetast; gietijzer veel minder,
maar dat kon toen nog niet goed in iedere gewenste vorm geleverd worden. Zo
bleef aardewerk, dat niet alleen brak maar ook stoffen afgaf die de gebruikte zuren
verontreinigden, over als het minst slechte alternatief. Dat dit de Hollandse chemische
fabrikanten na de introductie van vitrioololie waarschijnlijk nog meer zorgen baarde
dan daarvoor mag men vermoeden op grond van het feit dat de Oeconomische Tak
hierover vanaf 1784 voortdurend prijsvragen uitschreef. Op chemisch gebied was
er geen kwestie waarover deze organisatie zo vaak een prijsvraag uitschreef als
over de kwaliteit van de in de industriële chemie benodigde apparatuur. In haar
eerste prijsvraag op dit gebied loofde de Oeconomische Tak een prijs uit voor de-
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gene die ‘inlandsch grof aardewerk’ zou vervaardigen dat een sterk vuur zou kunnen
doorstaan en dat geschikt was tot uitdamping van ‘scherpe zoute vogten en andere
scheikundige ontbindingen’. Tot 1840 werd deze prijsvraag door de Oeconomische
tak en haar opvolger de Huishoudelijke Maatschappij in verschillende variaties
talloze malen herhaald. Pas door de hieronder te behandelen invoering van zeer
kostbare platina destilleerketels wist de Nederlandse zwavel- en salpeterzuurindustrie
omstreeks 1840 het vraagstuk op te lossen dat de genoemde Maatschappij bijna
17.
zestig jaar beziggehouden had. De eens zo succesvolle Nederlandse
sterkwaterstokerij bestond toen niet meer. In de Franse tijd, toen de aanvoer van
salpeter uit Indië stokte en de Engelse en Franse zwavelzuurindustrie explosief
groeide, viel definitief het doek. Na 1813 konden de overgebleven resten van de
Hollandse sterkwaterstokerij niet meer tegen het goedkope Engelse zwavelzuur
concurreren. Een exclusief Nederlands debâcle was dit niet. Ook in het buitenland
had de sterkwaterstokerij zijn beste tijden gehad. Wat wel intrigeert is het feit dat
de Nederlandse sterkwaterstokers er in tegenstelling tot sommige van hun
buitenlandse collega's niet in slaagden blijvend over te schakelen van de bereiding
van sterkwater op de produktie van zwavelzuur. Dat de methode om vitrioololie voor
de bereiding van sterkwater te gebruiken in Nederland ingang vond, hoeft niet
betwijfeld te worden. Vermoedelijk werd het grootste deel van het daartoe benodigde
zwavelzuur uit Engeland geïmporteerd. Dat neemt niet weg dat er enkele
sterkwaterstokers waren die, zoals we hieronder zullen zien, aan het einde van de
achttiende eeuw de bereiding van vitrioololie zelf ter hand namen. Anders dan in
het buitenland leidde dat echter niet tot een duurzame transformatie van de Hollandse
sterkwaterstokerij.
Het antwoord op dat raadsel ligt vermoedelijk zowel in de sociaal-economische
structuur van de Nederlandse sterkwaterstokerij als in de kwijnende staat van de
vaderlandse katoendrukkerij en -ververij. Terwijl in het buitenland verschillende
sterkwaterstokerijen in handen waren van leden van de middenklasse, zoals ververs,
goudsmeden en apothekers die een direct economisch belang hadden bij de
produktie van het zuur en die technisch inzicht hadden in de bereidingswijze, was
18.
dit in Nederland niet het geval. Voor zover bekend waren de Hollandse
sterkwaterstokerijen, met name als ze met de fabricage van kwikpreparaten en
loodsuiker verbonden waren, veelal het eigendom van rijke bankiersen
koopmansgeslachten als de families Van Orsoy, Berewout, Brandt, Dommer, Van
Herzeele, Lambert en Insinger. Sommige van de genoemde families waren vrijwel
zeker bij de overzeese handel in salpeter betrokken. De families Berewout en Van

Deze sterkwaterstokerij in het Noordfranse Roubaix (ca. 1770) werkte op een wijze die veel
overeenkomst vertoonde met de Hollandse sterkwaterstokerijen. Ieder van de vier ovens
(B) (opengewerkt bij C en D) bood slechts plaats aan één retort (I,L). De ijzeren retorten, of
kolven, waarin een mengsel van salpeter en vitriool gestookt werd, rustten op een ijzeren
ring (E) boven de vuurhaard. Een deel van de kolf werd ingemetseld (I), een ander deel stak
boven de oven uit (L). Op de retort rustte een aardewerken helm (K) niet twee halzen,
waaraan de ontvangers (M) bevestigd waren waarin het overdestillerende sterkwater
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opgevangen werd. Een stokerij met zes ovens bij Rotterdam produceerde zo bijna 20.000
pond sterkwater per jaar.
19.

Herzeele hadden bijvoorbeeld ook belangen in de buskruitmakerij. De eigenlijke
fabricage lieten deze koopmansgeslachten over aan een meesterknecht, die het
20.
bedrijf op ambachtelijke wijze leidde. Door een gebrekkig scholingsniveau van de
knechten miste de Hollandse sterkwaterstokerij zowel technische impulsen vanaf
de werkvloer als de noodzakelijke signalen vanuit de markt. Voor de
salpeterhandelaren was de bereiding van sterkwater immers bovenal een methode
om de toegevoegde waarde van de grondstof te verhogen, niet de bereiding van
een zuur. Voor de buitenlandse met ververijen, katoendrukkerijen en blekerijen
verbonden sterkwaterstokerijen lag dit anders. Zij hadden er een direct belang bij
over te schakelen op de produktie van het nieuwe zwavelzuur, zodra dit goedkoper
bleek te zijn. Enkele van deze bedrijven schakelden dan ook met succes over op
de produktie van het nieuwe zuur. Ook meer in het algemeen hadden in het
buitenland katoendrukkers, ververs en blekers een belangrijk aandeel in de opkomst
21.
van de zwavel-zuurfabricage. Binnen de Republiek waren deze sectoren van de
textielindustrie echter op hun retour. De hieronder te behandelen kortlevende
Nederlandse initiatieven op het terrein van de zwavelzuurfabricage leden
vermoedelijk alle onder de toenmalige teruggang van de Nederlandse export in het
algemeen en onder de algehele ineenstorting van de vaderlandse katoendrukkerijen ververij in het bijzonder. Pas na 1830 zou er in de Noordelijke Nederlanden een
permanent draagvlak voor een inheemse zwavelzuurfabricage ontstaan.
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Omstreeks 1740 slaagden de Engelsen Joshua Ward en John White erin de bereiding van
zwavelzuur uit zwavel (per campanum) sterk te verbeteren. Zij brachten een mengsel van
zwavel en salpeter op een speciaal voor dit doel gecontrueerde aardewerken lepel (fig. 8),
staken het mengsel in brand, en brachten de lepel vervolgens snel door een opening (B) in
een grote glazen bol (A). Deze handeling herhaalden zij vele malen. De gevormde witte
rook (SO3) vormde met het water dat in de bol gebracht was zwavelzuur. De lepel had naast
het handvat (fig. 8, E) een stop (fig. 8, C/D) die de opening in de bol (B) hermetisch afsloot.
De glazen bol rustte op een sterke houten schraag (E), waarin een gat was uitgespaard.
Men verwarmde het water en zuur in de bol door middel van een zandbad (K), met fornuis
(F) en vuurhaard (G).

De opkomst van de zwavelzuurfabricage
In de vroeg-achttiende eeuw kende men twee verschillende processen om
zwavelzuur te maken. Het eerste, oudste en meest algemene proces was het
zogenaamde branden of stoken van ijzervitriool in grote aardewerken retorten, een
procédé dat veel op het stoken van sterkwater leek. Het produkt dat daarbij gevormd
werd, heette in de handel ‘vitrioololie’, de sterkere soorten ook wel ‘geest van vitriool’.
Het tweede proces bestond uit het verbranden van zwavel onder een wijde klok,
die de resulterende dampen opving en waarlangs het gevormde gecondenseerde
zwavelzuur naar beneden drupte. Deze zogenaamde bereiding van ‘geest van
zwavel’ of ‘zwavelolie’ per campanum (dat wil zeggen ‘met de klok’) leverde een
duurder, maar zuiverder produkt. Dat dit produkt in wezen niets anders was dan de
reeds lang bekende ‘vitrioololie’ werd aan het einde van de zestiende eeuw door
verschillende auteurs geconstateerd. Vanaf die tijd kwam ook het zuur dat door
verbranding van zwavel bereid was, als ‘vitrioololie’ in de handel, hoewel er absoluut
geen vitriool aan te pas gekomen was. Bij deze handel moet men zich in de
zeventiende en vroege-achttiende eeuw overigens niet al te veel voorstellen. De
afzetmogelijkheden van het dure zuur beperkten zich tot enkele metallurgische
toepassingen en tot het gebruik in de farmacie, waarbij de apothekers zelf hun
22.
zwavelzuur per campanum op kleine schaal in het laboratoria bereidden.
In de tweede helft van de achttiende eeuw veranderde de economische rol van het
zwavelzuur geheel. Technische verbeteringen in het produktieproces, de ontdekking
van nieuwe toepassingsmogelijkheden en de groei van afzetmarkten beïnvloedden
elkaar daarbij op een complexe wijze. In Saksen, waar vitriool gewonnen werd,
zorgden afzetmoeilijkheden van dit mineraal ervoor dat de eigenaren van de groeven
op zoek gingen naar nieuwe toepassingsmogelijkheden. In 1744 ontdekte de
Saksische Bergrat Joh. Chr. Barth dat indigo met vitrioololie gesulfoneerd kon worden
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tot een fraaie blauwe kleurstof die uitstekend gebruikt kon worden in de wolververij.
Onder de naam ‘Saksisch blauw’ vond deze nieuwe kleurstof al snel toepassing in
de ververijen van het land. De ververs bereidden de kleurstof zelf, met vitrioololie
die zij voor ongeveer 2 à 3 Reichstaler per pond (ca. 7,5 tot 11 gulden per kilo)
inkochten. Verbeteringen in de vitrioolbranderij, na een onderzoek door de arts en
chemicus Johann Christian Bernhardt, zorgden binnen enkele jaren voor een
prijsdaling van het zwavelzuur tot 16 Groschen per pond (ca. 2,5 gulden per kg).
De afzet nam daardoor snel toe en een groei van het aantal vitrioololiefabrieken
23.
volgde.
Een tweede nieuwe toepassing van zwavelzuur was het gebruik ervan in de
blekerij. Dit dateerde op zich reeds uit de zeventiende eeuw, maar vond weinig
ingang. Het was namelijk moeilijk om zwavelzuur van een constante kwaliteit te
bereiden, en met de toenmalige testmethoden kon men de sterkte van het zuur niet
goed bepalen. Daarom vonden de meeste blekers grootschalig gebruik te riskant:
ze vreesden dat het linnen aangetast zou worden door onverwacht sterk zuur. Zure
melk en karnemelk bleven daardoor de favoriete zuren in deze branche. Naast
Ierland was vooral het gebied rond Haarlem een internationaal centrum voor de
textielblekerij. Fabrikanten van Engeland tot Silezië zonden hun linnen naar Haarlem
om daar gebleekt te worden, waarna zij het weer terug ontvingen om geverfd en
24.
verhandeld te worden. Voor de achttiende eeuwse staatshuishoudkundigen was
deze praktijk een doorn in het oog. Grondstoffen van eigén bodem dienden zoveel
mogelijk in het eigen land bewerkt te worden. In een poging eigen blekerijen tot
bloei te brengen nam de Board of Trustees for Fisheries, Manufactures, and
Improvements in Scotland dan ook omstreeks 1750 het initiatief om de hoogleraar
in de chemie William Cullen (1712-1790) en de chemisch geschoolde medici Joseph
Black (1728-1799) en Francis Home (1719-1813) aan het werk te zet-
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ten om op wetenschappelijk-rationele wijze vast te stellen hoe het bleekproces het
beste zou kunnen worden uitgevoerd. Vooral Francis Home, wiens The Art of
Bleaching in 1756 verscheen, kwam met voorstellen die uiteindelijk tot een revolutie
in de blekerij zouden leiden. Zo ontwikkelde hij analytisch-chemische
bepalingsmethoden voor de bij het bleken gebruikte logen en een uitgewerkte
receptuur voor de toepassing van zwavelzuur. Dit zorgde voor een enorme
tijdsbesparing in het bleekproces. ‘The milk takes five days to perform its task’, zo
stelde Home, ‘but the vitriol sours do it in as many hours, nay, perhaps in as many
25.
minutes.’ Sterkwater was daarentegen minder geschikt voor de blekerij. Toch
zouden de door Home voorgestelde verbeteringen grotendeels zonder effect zijn
gebleven als niet in dezelfde tijd innovaties in de zwavelzuurbereiding voor een
forse daling van de prijs van dit zuur zouden hebben gezorgd. Vele economen, Karl
Marx voorop, hebben de hieronder te behandelen verbeteringen in de
zwavelzuurbereiding doorgaans gepresenteerd als een van de meest fraaie
voorbeelden van een zogenaamde geïnduceerde technische innovatie. Volgens
deze redenering bracht ‘de omwenteling van de produktiewijze in de ene tak van
industrie (...) de omwenteling in een andere tak met zich mee.’ De machinale spinnerij
maakte de machinale weverij noodzakelijk, deze beide samen zorgden voor een
mechanisch-chemische revolutie in de blekerij, ververij en drukkerij, en die revolutie
zorgde op haar beurt voor innovaties in de chemische industrie, met name in de
26.
zwavelzuurbereiding. In werkelijkheid was echter vrijwel het omgekeerde het geval.
Verbeteringen in de zwavelzuurbereiding kwamen in Engeland tot stand los van
een vraag vanuit de textielindustrie. Pas door de prijsdalingen die optraden werd
het zwavelzuur tot een grondstof die de aandacht van de textielfabrikanten trok.
De cruciale verbetering in de zwavelzuurbereiding die de stoot gaf tot de gehele
verdere technische en commerciële ontwikkeling van dit zuur, was het werk van
een Engelse ‘kwakzalver’ Dr. Joshua Ward (1685-1761) en zijn medewerker John
White. Door de invoering van een drietal gekoppelde innovaties wisten zij omstreeks
1740 de gebreken op te heffen die aan de toenmalige klokmethode kleefden (zoals
27.
het verlies van zwaveldamp en een, bijgevolg, uiterst lage opbrengst). In de eerste
plaats lieten zij de grootste glazen bollen vervaardigen die een glasblazer toen
maken kon. Deze hadden een diameter van ruim 75 centimeter en een inhoud van
meer dan een oxhoofd (ca. 230 liter). Hierdoor was er veel lucht beschikbaar voor
de verbranding, terwijl de zwaveldampen toch niet wegkonden. In de tweede plaats
voegden zij, zoals eerder was geprobeerd,
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Het verhitten van de door Ward ontworpen grote en kwetsbare glazen bollen op een zandbad
was een zorgvuldig werkje, dat regelmatig aanleiding gaf tot breuk van de glazen bol. Er
werden dan ook verschillende varianten op het toestel van Ward bedacht, die dit nadeel in
een mindere mate zouden hebben. Een van die varianten was een toestel waarbij het water
in een aparte retort (rechts) aan de kook gebracht werd, waarna de gevormde stoom in de
glazen bol werd geleid. De ontwikkeling van de loden kamer (ook met aparte stoomoven)
maakte deze kwetsbare werkwijze weldra overbodig. Volgens Kasteleyn was het werken
met glazen en aardewerken bollen en retorten op de hier getoonde wijze ‘te kunstig, en voor
den bearbeider te breekbaar en te duur.’

salpeter toe; echter in een veel kleinere hoeveelheid dan voorheen zodat de
verontreiniging met salpeterzuur vermeden werd. In de derde plaats, tenslotte,
ontwikkelden zij een goede werkwijze om met de nieuwe glazen bollen en het
zwavel-salpeter mengsel om te gaan. Deze kwam erop neer dat slechts kleine
hoeveelheden per keer van het zwavel-salpeter mengsel met een lepel ingebracht
werden. Na de verbranding opende men de bol en herhaalde de procedure. Zonder
zich dit goed bewust te zijn zorgden White en Ward er zo voor dat er telkens verse
lucht in de bol kon stromen. Pas als er, na vele verbrandingen, voldoende zwavelzuur
gevormd was, werd de bol geleegd. De bollen stonden in grote rijen naast elkaar
opgesteld op een zandbad(oven) waardoor ze matig verwarmd konden worden en
het zwavelzuur, indien nodig, vóór verder gebruik kon worden ingedampt en
geconcentreerd. Het bereiden en concentreren van vitrioololie op deze wijze was
geen prettig werkje. Elke
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keer dat de arbeider de lepel inbracht, ontsnapten er onvermijdelijk zwavelzure
dampen die men inademde. Ward en latere Engelse fabrikanten lieten stevige
boerendochters uit Wales overkomen van wie, volgens de Duitser Ferber, ‘in ein
28.
Paar Jahren (...) [die] Lungen von den sauren Dämpfen ganz verdorben werden.’
In economisch opzicht was de methode van Ward evenwel een doorslaand succes.
Binnen enkele jaren lukte het hem de prijs van zijn zwavelzuur met een factor 16
te verlagen. Terwijl vitrioololie per campanum in Engeland tot dan toe ongeveer 1
shilling per ons (ca. 21 gulden per kg) had gekost, kostte het voortaan 1 shilling per
pond (ca. 1,3 gulden per kg), een prijs die onder die van het uit vitriool gestookte
zwavelzuur lag. Onomwonden noemde de Engelse chemist Robert Dossie de
methode van Ward die zwavelzuur ‘at a very low expence’ beschikbaar maakte, in
29.
1758 dan ook ‘one of the most important inventions’ van zijn tijd. Het verbaast
daarom niet dat velen probeerden Ward na te volgen. Reeds in 1746 en 1749 richtten
de Engelse arts John Roebuck (1718-1794) en zijn compagnon Samuel Garbett
(1717-1805) in Birmingham en Edinburg zwavelzuurfabrieken op die volgens dezelfde
methode werkten. Andere fabrieken volgden, zowel in Engeland als daarbuiten. De
lage prijs van het zuur maakte dat vitrioololie nu in heel Europa in allerlei
toepassingsterreinen ingang vond. Vanwege deze brede toepasbaarheid betitelde
de Franse chemicus Antoine Baumé (1728-1804) in zijn leerboek van 1773 het
30.
vitrioolzuur al als het ‘acide universel’. Met de introductie van de methode van
Ward was de zwavelzuurbereiding definief het stadium van het
apothekerslaboratorium en het ambachtelijk bedrijf ontstegen. Het was een industrieel
produkt geworden dat gemaakt werd in meer dan honder meter lange fabriekshallen
waar honderden glazen bollen in rijen stonden opgesteld.
De methode van Ward initieerde een nieuw technisch traject, met een eigen patroon
van variatie en selectie. Nu er een nieuwe bereidingstechniek was, ontstonden er
immers op de werkvloer haast als vanzelf pogingen om de parameters van het
proces te optimaliseren. Een van de meest voor de hand liggende wijzigingen in de
oorspronkelijke procesvoering was het vergroten van de glazen bol. Meer lucht was
zo beschikbaar voor de verbranding, terwijl er bij het openen van de opening in de
bol relatief minder zwaveldamp verloren kon gaan. Het maken van grotere bollen
was evenwel geen sinecure. Toen de Engelsman John Holker in 1768 in het Franse
Rouen een fabriek wilde oprichten waarvoor hij 400 glazen bollen van meer dan
één meter diameter (ruim 500 liter inhoud) nodig had, kon hij in Frankrijk nauwelijks
glasblazers vinden die dit produkt konden maken. Hetzelfde probleem hadden twintig
jaar eerder in Engeland Roebuck en Garbett gehad. Zij waren als raffinadeurs van
goud en zilver bij het zwavelzuurbedrijf betrokken geraakt en lieten voor hun fabrieken
in Birmingham en Edinburg grote glazen bollen van meer dan een meter doorsnede
in een glasfabriek in de buurt van Edinburg maken. Met bollen van zulke afmetingen
was de grens van de toenmalige glastechniek bereikt. Op zoek naar mogelijkheden
bollen van nog grotere dimensies te maken bedachten Roebuck en Garbett, daarbij
ongetwijfeld geholpen door hun metallurgische achtergrond, een wijziging in de
procesvoering die op langere termijn uiterst belangrijk zou blijken te zijn: zij vervingen
de glazen bol door een loden kast (‘loden kamer’). Lood is een van de weinig metalen
die niet door zwavelzuur fataal worden aangetast. Door lood als materiaal voor hun
reactie-apparatuur te kiezen, losten Roebuck en Garbett niet alleen het probleem
van de grootte van de glazen bollen op, maar tevens een probleem waar de industrie
van zuren steeds mee te kampen had: de grote kwetsbaarheid van de aardewerken
en glazen reactievaten. Ook was door de schaalvergroting die ze zo konden
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realiseren de prijs van hun zwavelzuur een factor twee tot vier lager dan die van
het zuur van Ward.
De vroegste aanwijzing van het gebruik van loden kamers dateert van 1756. Pas
omstreeks 1771 raakte de nieuwe methode meer algemeen bekend. Roebuck en
Garbett hadden toen al enkele Engelse en Schotse concurrenten gekregen, die
arbeiders en meesterknechten hadden weggekocht uit de fabriek. Na 1770 kwam
het ook in Frankrijk tot de oprichting van de eerste zwavelzuurfabrieken met loden
kamers, en de Zuidelijke Nederlanden volgden in 1787 met een fabriek bij Brussel.
In Duitsland, waar het stoken van vitriool en het gebruik van de methode-Ward zich
lang handhaafden, werd de eerste loden kamer vermoedelijk pas omstreeks 1812
gebouwd.
Aanvankelijk leek een zwavelzuurfabriek met loden kamers sterk op een fabriek
die werkte volgens de methode van Ward. De loden ‘kamers’ waren niet veel groter
dan een grote kleerkast, waarbij tientallen van zulke loden kasten in rijen stonden
opgesteld. Karakteristieke maten waren een grondoppervlak van 6 bij 8 voet (1,8
bij 2,4 meter) en een hoogte van 12 voet (3,6 meter), maar ook kleinere kamers van
4 × 6 × 8,5 voet kwamen voor. De inhoud van deze eerste loden kamers varieerde
3

zo tussen de 5800 en de 16000 liter (5,8-16 m ), waarmee ze uiteraard veel groter
waren dan de bollen van Ward. In de fabriek van Roebuck en Garbett bij Edinburgh
stonden aan het einde van de achttiende eeuw nog 108 kleine kamers van 4 × 14
× 10 voet opgesteld. Ook de procesvoering week in het begin
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niet erg af van de werkwijze die bij de glazen bollen gevolgd werd. Een arbeider
mengde zwavel en salpeter, deponeerde dit mengel met een lange lepel in een
bakje in het midden van de kamer en stak vervolgens het mengsel met een heet
ijzer aan. Hij (of zij) sloot de kamer dan gedurende twee uur, na welke tijd de
verbranding voltooid en de dampen grotendeels gecondenseerd waren, opende de
kamer dan een uur lang om lucht toe laten, en herhaalde die procedure vele malen,
dag en nacht. Nadat zich na ongeveer een maand een voldoende grote hoeveelheid
zwavelzuur op de bodem van de kamer verzameld had, tapte de arbeider dit af.
Eén arbeider kon zo tien kamers voor zijn rekening nemen. Een fabriek met 200
kamers telde zo al snel meer dan 40 arbeiders (dag- en nachtploeg). Terwijl een
sterkwaterstokerij met vijf arbeiders en een jaarlijkse produktie van 30.000 pond
zonder meer tot de allergrootste in zijn soort behoorde, was het in de toenmalige
zwavelzuurfabricage heel gewoon om bedrijven met 10 of meer arbeiders aan te
treffen met een jaarlijkse opbrengst van 150.000 pond zwavelzuur. De grootste
laat-achttiende eeuwse zwavelzuurfabrieken hadden 40 tot 50 arbeiders in dienst
31.
en produceerden meer dan 500.000 pond per jaar.
Vanaf ongeveer 1780 maakte, vooral in Frankrijk, de techniek van het loden
kamerbedrijf vele ontwikkelingen door, die er voor zorgden dat een steeds hogere
opbrengst en een steeds lagere kostprijs konden worden gerealiseerd. Een van die
ontwikkelingen was een voortdurende schaalvergroting van de loden kamers. Aan
het begin van de negentiende eeuw waren in Frankrijk kamers van 50 × 20 × 20
3

voet (15 × 6 × 6 meter), met een inhoud van 560 m heel normaal. Soms kwamen
3

zelfs kamers voor van 120 × 40 × 20 voet (ca. 2700 m ). Zulke kamers stonden niet
meer in een fabriekshal maar gewoon buiten, met een eigen dak.
Een tweede belangrijke ontwikkeling was de bouw van een aparte oven buiten
de loden kamer voor het verbranden van het zwavel-salpeter mengsel. Via een pijp
kwamen de gevormde zwavel- en stikstofoxyden in de loden kamer terecht, waar
ze verder reageerden tot zwavelzuur. Het gebruik van de zwaveloven maakte een
vcel betere regulering van de verbranding mogelijk, waardoor de zwavel vollediger
werd omgezet. Bovendien was een aparte buiten de kamer staande oven voor de
arbeiders veel gemakkelijker te bedienen. Na 1800 verspreidde deze innovatie zich
snel. Bijna alle loden kamers die omstreeks 1810 in Frankrijk en Engeland gebouwd
werden, hadden een oven die buiten de kamer stond.
Meestal bouwde men omstreeks 1810 in Frankrijk - en wat later in Engeland nog een tweede oven naast de loden kamer, bestemd om stoom te produceren.

De oudst bekende afbeelding van loden kamers, getekend door de chemicus W.E. Sheffield
in een zwavelzuurfabriek in Birmingham tussen 1771 en 1790. De betrekkelijk kleine loden
kamers (links) - 6 voet breed, 4 voet diep en 8,5 voet hoog - staan binnen opgesteld. De
opening midden onder bij iedere kamer is voor het inbrengen van het zwavel/ salpeter
mengsel. Op de achtergrond staan ovens en ijzeren retorten voor de bereiding van sterkwater
(salpeterzuur). Men bracht 200 pond salpeter en 104 pond vitroololie in de retort en
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destilleerde vier dagen. Veel zwavelzuurfabrieken waren aanvankelijk met sterkwaterstokerijen
verbonden. Later verdrong zwavelzuur het salpeterzuur volledig uit zijn rol als belangrijkste
zuur in de nijverheid.

Deze stoom, die via een pijp in de kamer geleid werd, verhoogde de
reactietemperatuur in de kamer en bevorderde daarnaast de menging van de gassen
in de kamer en zo de reactie tussen het zwaveldioxyde en de salpeter. Dit laatste
inzicht was het resultaat van een uitvoerig scheikundig onderzoek naar het
lodenkamerproces dat in 1806 door de Franse chemici Nicolas Clément (1779-1841)
en Charles-Bernard Desormes (1777-1862) verricht was. Het resultaat was dat ook
door deze vernieuwing de efficiëntie van de lodenkamers verder steeg. Clément en
Desormes waren ook de eersten die ontdekten dat de salpeter (althans het daaruit
gevormde stikstofoxyde) niet de leverancier van zuurstof was, zoals men tot dan
toe had aangenomen, maar een essentiële functie had bij de omzetting van
zwaveldioxyde in zwaveltrioxyde. Het was in moderne terminologie een katalysator,
zonder welke de vorming van zwavelzuur zeer moeizaam en onvolkomen verliep.
Dit inzicht maakte duidelijk dat de toevoer van zuurstof aan de kamers noodzakelijk
was en dat de dure salpeter niet volledig weggelaten kon worden uit het proces.
Hoewel de meeste zwavelzuurfabrikanten na 1800 de verbranding van zwavel
en salpeter buiten de kamer lieten plaatsvinden, was de wijze van werken steeds
discontinu. Bepaalde hoeveelheden zwavel en salpeter werden met vaste
tussenpozen verbrand, waarna men, eveneens op vaste tijdstippen, via een luik of
deur de afvalgassen liet wegstromen en verse lucht in de kamer toeliet. Daarnaast
kwam er in het
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Twee Franse loden kamers omstreeks 1820. Links (met pijpje op het dak) een continu
werkende loden kamer, met externe oven met luchtinlaat (onder afdak). Rechts een discontinu
werkende loden kamer met aangebouwde stoom- en zwavelovens (onder afdak). De twee
luiken aan de voorzijde van de kamer zijn voor het (discontinu) inlaten van verse lucht.

begin van de negentiende eeuw een continue wijze van werken op. Men voorzag
de loden kamers van een schoorsteen waaruit de afvalgassen konden ontsnappen,
plaatste een luchtinlaat voor verse lucht en brandde het zwavel-salpeter mengsel
onafgebroken in de externe oven. Vele jaren bestonden de discontinue en de
continue methode naast elkaar. Op langere termijn bleek echter dat het continue
proces het meest economisch was. Tussen 1830 en 1840 schakelden vrijwel alle
zwavelzuurfabrikanten over op het continue proces.
Het zwavelzuur dat in de loden kamers gevormd werd, had niet de sterkte die voor
vele toepassingen werd vereist. Technische verbeteringen hielpen hier niet. De
reactie tussen zwaveldioxyde en zuurstof in de aanwezigheid van salpeter leverde
o

nu eenmaal geen zuur op dat sterker was dan ongeveer 50 Bé (= Baumé, de toen
gebruikelijke maat), hetgeen neerkomt op een zwavelzuurgehalte van ongeveer
62%. Dit was een groot contrast met het traditionele vitrioolstoken dat ‘rokend’
zwavelzuur leverde met een zwavelzuurgehalte van 100% of meer (in dat laatste
geval was er extra zwaveltrioxyde in het 100%-ige zuur opgelost). Om het
geproduceerde kamerzuur met succes te verkopen was het voor veel
o

toepassingsterreinen dan ook vereist het zuur te concentreren tot 66 Bé (92-94%
zwavelzuur). Dit gebeurde door het zwavelzuur boven een vuur in te dampen, en
wel aanvankelijk in glazen of aardewerken retorten, of in grote loden bakken. Beide
varianten hadden hun nadelen. De glazen en aardewerken retorten waren zoals we
hebben gezien slecht bestand tegen de combinatie van een zeer sterk zuur en een
hoge temperatuur. Ze sprongen keer op keer. Ook de loden bakken, die uitstekend
o

bestand waren tegen zwavelzuur van 50 Bé, werden sterk aangetast wanneer de
o

32.

sterkte van het zuur de 60 Bé (78% zwavelzuur) overschreed. In de tweede helft
van de achttiende eeuw en in de eerste jaren van de negentiende eeuw leverde het
concentreren van het zwavelzuur dan ook voortdurend problemen op. De oplossing
van het probleem vond men uiteindelijk in het gebruik van platina ketels die vanaf
1805 in Engeland en vanaf 1812 in Frankrijk gemaakt werden. De prijs van deze
destillatieketels was extreem hoog. Afhankelijk van de grootte kostte een ketel 8000
à 15000 gulden, een gigantisch bedrag in die tijd. Ondanks de hoge prijs kwamen
ze vanaf 1820 langzaam maar zeker toch in algemeen gebruik. De keuze tussen
het voortdurend moeten repareren en vernieuwen van glas- en aardewerk, en de
33.
dure maar bedrijfszekere platina-apparatuur viel uit ten gunste van de laatste.
De prijs van het zwavelzuur die door de invoering van de methode-Ward
spectaculair gedaald was, nam verder af door de invoering van het lodenkamerproces
en door de vele kleine verbeteringen die daarin gedurende de eerste jaren werden
aangebracht. Van ongeveer 1,3 tot 1,7 gulden per kilo in 1750 daalde de prijs van
34.
zwavelzuur tot 15 à 20 cent/kilo omstreeks 1810. Hand in hand met deze
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prijsverlaging steeg het aantal toepassingen van zwavelzuur en groeide de
zwavelzuurindustrie. Omstreeks 1780 was het gebruik van zwavelzuur in de linnenen katoenblekerij in Engeland en Frankrijk al heel gewoon. Na 1800 waren het vooral
de sodaindustrie en de produktie van bleekpoeder die grote hoeveelheden
zwavelzuur vroegen. Engeland en Frankrijk produceerden omstreeks 1815 reeds
miljoenen kilo's zuur per jaar. Omdat de Franse produktie grotendeels voor
binnenlands gebruik was, gaf op de wereldmarkt de exportgerichte Britse
zwavelzuurindustrie de toon aan. Dit was ook de context die voor de beginnende
Nederlandse zwavelzuurindustrie bepalend was.

Het begin van de Nederlandse zwavelzuurfabricage
Het begin, de aard en de omvang van de Hollandse zwavelzuurbereiding zijn in
duisternis gehuld. Sterker nog, in zekere zin hebben we hier te maken met een
mysterie. Enerzijds is er namelijk uit binnenlandse bronnen vrijwel niets te vernemen
over de fabricage van zwavelzuur in de Republiek. Anderzijds komt men in achttiende
eeuwse buitenlandse bronnen keer op keer verwijzingen tegen naar de produktie
van zwavelzuur in Nederland. In de meeste gevallen zijn die verwijzingen weinig
gedetailleerd, zodat de mogelijkheid zeker niet uitgesloten mag worden dat het om
zuur ging dat via de Republiek verhandeld werd. Toch is het waarschijnlijk dat er
een Nederlandse zwavelzuurproduktie was. Een bron uit 1774 meldt bijvoorbeeld
heel specifiek dat vitrioololie in Holland met behulp van het lodenkamerproces
35.
gemaakt werd. Hierbij
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De bereiding van zwavelzuur in een continu werkende lodenkamer (ca. 1825). In de
zwaveloven worden zwavel en salpeter met lucht verbrand tot zwaveldamp (SO2) en nitreuze
dampen (NO en NO). Deze dampen worden vervolgens, samen met extra lucht en in de
stoomoven geproduceerde stoom, naar de lodenkamer gevoerd. In de lodenkamer reageert
zwaveldioxide (SO2) met stikstofdioxide (NO2) tot zwaveltrioxide (SO3) en stikstofoxide (NO).
Zwaveltrioxide vormt vervolgens met stoom (H2O) het eindprodukt zwavelzuur. Tegelijkertijd
wordt het gevormde stikstofoxide door zuurstof uit de lucht weer omgezet in stikstofdioxide.
Dit kan dan opnieuw reageren met zwaveldioxide. Aangezien er netto geen stikstofoxiden
verbruikt worden kan er in theorie uit een kleine hoeveelheid salpeter (die de bron van de
stikstofoxiden is) een oneindig grote hoeveelheid zwavelzuur gemaakt worden (de zogeheten
katalysator werking van de stikstofoxiden). In de praktijk echter verdween een deel van de
stikstofoxiden, samen met de nietverbruikte lucht (N2 = stikstof) en een deel van de
zwaveloxiden, uit de schoorsteen. Dit vormde een van de milieuproblemen van het
lodenkamerbedrijf.

zou het kunnen gaan om een sterkwaterstokerij aan de Kostverloren Wetering bij
Amsterdam die in 1764 in handen kwam van de Britse firma J. Fargharson en Comp.,
en die door die firma mogelijk tot een vitrioololiefabriek werd uitgebouwd. Toen
Roebuck zich in 1776 terugtrok uit de zwavelzuurfabriek te Birmingham ging Garbett
een nieuwe vennootschap aan met deze James Fargharson (of Farquharson). Dit
wijst er op zijn minst op dat Fargharson en Garbett elkaar kenden, terwijl het
waarschijnlijk is dat Fargharson reeds bekend was met de handel of produktie van
zwavelzuur. Omstreeks 1776 was Garbett druk doende een soort zwavelzuurkartel
te vormen door afspraken te maken met enkele belangrijke concurrenten. Mogelijk
36.
maakte zijn compagnieschap met Fargharson onderdeel uit van dit spel.
Van een bloeiende Nederlandse zwavelzuurindustrie was echter geen sprake,
de informatie uit buitenlandse bronnen ten spijt. Niet voor niets immers loofde de
Oeconomische Tak in 1791 een prijs uit voor degene die ‘een monster van ten
minsten 30 pond vitriool-oly [levert], gelijk in deugd en prijs aan die van den
37.
Engelschen, met behoorlijke bewijzen, dat dezelve alhier door hem gemaakt zijn.’
Het is onbekend wat er van deze prijsvraag geworden is. Wel weten we dat George
Dommer en Antoine le Blanc in 1790/1791 te Nieuwer-Amstel een sterkwater- en
vitrioololiestokerij hebben opgericht die slechts korte tijd vitrioololie produceerde.
Bovendien was er een loodsuikerfabriek in Rotterdam (of Kralingen) waar vóór 1809
38.
ook sterkwater en vitrioololie werden gemaakt. Op het moment dat Willem I in
1813 aan het bewind kwam, was er van een Noordnederlandse zwavelzuurindustrie
geen spoor meer te bekennen. Het verval van de katoendrukkerij en de stagnatie
van de overzeese handel hadden hun werk gedaan. Anders lag het echter in het
zuiden van het nieuwe Koninkrijk dat in 1814 werd gevormd. De daar aanwezige
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textielindustrie gaf een krachtige impuls aan de reeds vanaf 1760 bestaande
zwavelzuurindustrie in die gewesten.
De oudste centra van de zwavelzuurfabricage in de Zuidelijke Nederlanden waren
het gebied rond Luik, waar vanaf de zestiende eeuw vitriool- en aluinmijnen waren,
en de provincie Brabant waar vanaf 1760 met name rond Brussel vitrioololiefabrieken
werden opgericht. Deze laatste fabrieken werkten volgens de methode van Ward.
Meer dan tien sterkwater- en vitrioololiefabrieken zijn tussen 1760 en 1790 in het
Belgische gebied opgericht. De meeste daarvan sloten hun poorten echter voor het
einde van de eeuw. Aan het begin van de negentiende eeuw hadden alleen de
Brusselse firma Van der Elst, die bijtijds op loden kamers was overgestapt, en de
kleine fabriek van Moré te Hodimont
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39.

de crisis overleefd. De bloei die de Zuidnederlandse katoenindustrie na 1815
doormaakte, veranderde deze situatie drastisch. Vóór 1830 kwamen er in Gent,
Leuven, Luik en Brussel vijf nieuwe zwavelzuurfabrieken van de grond. In Gent en
Brussel hing de oprichting van deze fabrieken direct samen met de daar gevestigde
katoendrukkerij, terwijl in Brussel, waar in totaal drie fabrieken waren, ook de
aanwezigheid van een glasindustrie van betekenis was. Samen met de fabriek van
Van der Elst kwam het totale aantal zuurfabrieken zo in 1830 op zes. Deze fabrieken
bevoorraadden ook het noordelijke deel van het Koninkrijk, waar tussen 1814 en
40.
1830 geen enkele zwavelzuurfabriek bestond.
De Belgische opstand van 1830 betekende een verstoring van het evenwicht tussen
Noord en Zuid, dat niet alleen op chemisch gebied maar ook op vele andere terreinen
had bestaan. Met name op het gebied van de textielindustrie, die als een industrie
van nationaal belang gold, volgden niet lang na de opstand stappen van de zijde
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij om het probleem van de weggevallen
aanvoer van Zuidnederlandse katoentjes voor de koloniën op te lossen. Met
overheidshulp verleende de NHM steun aan de gehele Noordelijke katoenindustrie,
terwijl daarnaast met succes een poging ondernomen werd om enige grote Belgische
fabrikanten te bewegen fabrieken op te richten in de verpauperde Hollandse steden.
Vanaf 1833 vestigden enkele van de belangrijkste Belgische katoenfabrikanten Wilson, Prévinaire en De Heyder - zich in Haarlem en Leiden. Deze katoenfabrieken
hadden ook eigen kunstblekerijen, waar naast bleekpoeder en chloor veel zwavelzuur
werd gebruikt. De blekerij van Wilson in Haarlem - jarenlang de grootste van het
land - werkte ook voor andere textielfabrieken. Het bedrijf van Wilson was niet de
eerste kunstblekèrij in Noordnederland. In Almelo, dat na Haarlem het belangrijkste
centrum was voor de textielblekerij, had de bekende, uit Zuidnederland afkomstige
Engelse textieltechnicus Thomas Ainsworth (1795-1841) in 1831 voor de firma L.
Hofkes & Zonen een kunstblekerij ingericht. Twee jaar later deed hij hetzelfde voor
het Almelose blekersbedrijf van de firma Barend Bavink & Zoon en voor de
Enschedese textielfirma Blijdenstein-Willink. Omstreeks 1837 stichtte Ainsworth
41.
tenslotte zijn eigen stoomblekerij in Goor.
Met de oprichting van deze kunst- of stoomblekerijen kwam er binnen enkele
jaren een einde aan het eeuwenoude monopolie van de natuurbleek in Nederland.
Terwijl buitenlandse textielfabrikanten reeds enige decennia chemische middelen
als zwavelzuur en chloor bij het bleken gebruikten, hielden de Haarlemse en
Almelose blekerijen nog in 1830 onverkort vast aan het tijdrovende, maar kwalitatief
42.
hoogstaande, gebruik van karnemelk. De opkomst van de genoemde
kunstblekerijen, die nauw samenhing met de overgang van linnen naar katoen,
bracht daar verandering in. Binnen enkele jaren ontstond er door de oprichting van
die nieuwe blekerijen en de genoemde katoenfabrieken ook in Noordnederland een
belangrijke markt voor zwavelzuur. Bovendien waren door het wegvallen van het
zuidelijke aanbod van het ‘acide universel’ ook verschillende
metaalbewerkingsbedrijven, patentoliefabrieken, lakenweverijen en hoedenfabrieken
getroffen. De prijs van het zwavelzuur ging door de verstoorde handel ten gevolge
van Belgische opstand fors omhoog van 10 cent/kg in 1830 tot maar liefst 22 cent/kg
43.
een jaar later. Dit leek een zeer aantrekkelijk prijsniveau om een fabriek te starten.
Op deze nieuwe situatie reageerde de Amsterdammer Willem Spindel (1775-1835).
Begin 1832 kocht hij een stuk grond in Alphen a/d Rijn, strategisch gelegen ten
opzichte van steden als Leiden, Gouda en Utrecht, om daar een zwavelzuurfabriek
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op te richten. Tevens diende hij een verzoek in voor een octrooi en vroeg hij een
lening van ƒ 6000 aan de overheid. Nadat beide laatste verzoeken waren afgewezen
ondernam hij in april 1833 een nieuwe poging, ditmaal in Amsterdam en nu met
succes. In de zomer van dat jaar werd met de bouw van de vitrioolstokerij begonnen.
Deze lag aan de Overtoomse Weg op Amsterdams grondgebied vlak bij de grens
met de gemeente Nieuwer-Amstel. Protesten van omwonenden tegen de oprichting
legde het Amsterdamse gemeentebestuur naast zich neer, nadat Spindel verzekerd
44.
had dat er ‘uit de aart der fabrycage geen stank hoegenaamd kon ontstaan.’ Over
de achtergrond van Spindel is weinig bekend. Hij was geboren in Rotterdam en
45.
werd bij zijn dood vitrioolstoker en vermiljoenstoker genoemd. Mogelijk had hij in
de jaren 1820 als baas bij een van de twee toen nog bestaande Amsterdamse
vermiljoenstokerijen gediend. Spindel was bepaald niet de ideale grondlegger van
een Nederlandse zwavelzuurindustrie. Uit de bronnen blijkt dat hij niet over voldoende
kapitaal beschikte, noch over de vereiste administratieve vaardigheden, terwijl hij
evenmin een gedetailleerde kennis van het zwavelzuurbedrijf bezat. Voor de bouw
van de fabriek trok hij de Poolse technicus Michel Gall aan die, naar Spindel
meedeelde, elders reeds verschillende vitriool(olie) fabrieken gebouwd had. De
fabriek die Gall neerzette, was zeker niet up-to-date. Het was een simpele discontinu
werkende loden kamer van het type dat tussen 1810 en 1820 in Frankrijk gangbaar
was, met twee externe ovens voor het verbranden van de zwavel en het produceren
van stoom. Nadat de Administrateur van Nationale Nijverheid voor de tweede maal
een verzoek
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van Spindel geweigerd had om hem met een lening te ondersteunen, leende koning
Willem I als een ware mecenas van de Nederlandse industrialisatie de nieuwe
fabrikant persoonlijk een bedrag van ƒ 4000.
Het eerste jaar dat de fabriek draaide, ging er direct al van alles mis. Spindel
moest in gebreke blijven bij de betaling van zijn aflossing en rente aan de koning
en omwonenden kwamen in actie tegen de stank uit de fabriek. De klachten logen
er niet om. Zo bracht buurman H.J.F. Smith naar voren dat de fabriek ‘sedert een
jaar nog geene andere vruchten [heeft opgeleverd], als ondraagelijke stank, die op
mensch en dier, ja het geheele plantenrijk, nadeelige invloed heeft.’ In zijn moestuin
die vlak achter de vitrioolfabriek lag, kwijnden de planten. Tegen deze achtergrond,
en ook op verzoek van koning Willem I, vroeg het Amsterdamse gemeentebestuur
in de herfst van 1834 notaris Bruno Tideman (1803-1881) een onderzoek in te stellen
naar de technische en commerciële levensvatbaarheid van Spindels fabriek. Tideman
was hiervoor de aangewezen persoon. Hij kende Spindel persoonlijk, was als notaris
betrokken geweest bij het hypothecaire onderpand van de lening van Willem I, had
bovendien zitting in de gemeenteraad, en had - last but not least - een ‘bijzondere
liefhebberij’ die bestond uit ‘de beoefening van Chemie en Physica’. Tideman pakte
de zaak grondig aan. Hij liet zich bijstaan door de Amsterdamse hoogleraar chemie
en farmacie Willem Swart, die in het bijzonder het zuur dat Spindel leverde chemisch
analyseerde. Op basis van hun onderzoek concludeerden Tideman en Swarts dat
het produkt van Spindel weliswaar van een redelijke kwaliteit was, maar dat de
fabriek in technisch opzicht gebreken vertoonde. De fabriek was verouderd en het
ontbrak aan deskundige knechts. Met name het concentreren van het zwavelzuur
vormde de bottle-neck. Spindel dampte zijn zwavelzuur in glazen kromhalzen in,
die van onvoldoende kwaliteit waren. Zij sprongen ‘stuk voor stuk onder schokken
van het kokend zwavelzuur’ kapot, ‘waar door honderden ponden kokend zwavelzuur
over een gloeijende ijzeren plaat verspreid [en] in dampvormige staat werden
uitgedreven.’ Dit was de oorzaak van de vele klachten van de omwonenden en
natuurlijk ook van het slechte rendement van de fabriek.
In november 1834 arriveerden twee Duitse knechts om de ergste problemen te
verhelpen. Vermoedelijk waren zij uit Duisburg afkomstig, waar in 1824 door F.W.
46.
Curtius een zwavelzuurfabriek was opgericht. Zij verbouwden de oven,
vermeerderden de ontvangbakken, maar eisten bovenal de aanschaf van ‘goede
Duitse retorten’ of, nog beter, een platina ketel. Voor Tideman stond het eind 1834
vast dat er zonder de aanschaf van een platina ketel niet

Bouwtckening uit april 1833 van de loden kamer van de fabriek van Willem Spindel
(1775-1835) aan de Overtoom bij Amsterdam.

te denken viel aan het hernieuwd opstarten van de fabriek, die sedert oktober stil
lag. Hij verzocht koning Willem I dan ook ƒ 8000, later zelfs ƒ 10.000, te lenen om in
Parijs zo'n ketel aan te schaffen. Aan dit verzoek heeft de koning niet voldaan.
Spindel was inmiddels ziek geworden en had, volgens een brief uit februari 1835,
‘weinig te eten.’ Hij stierf nog in november van dat jaar. Zijn fabriek heeft na oktober
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1834 niet meer gewerkt. Aan de eerste vitrioololiefabriek in ‘Oud-Nederland’ sinds
tijden, was een roemloos einde gekomen. Inmiddels was er wel op een andere
plaats in Amsterdam een zwavelzuurfabriek opgericht. Niemand minder dan notaris
Bruno Tideman was nauw bij die oprichting betrokken.

Ketjen, Jarman en Cie.
In maart 1835 vroeg Jacobus Louis Jarman (1810-1875) namens de firma Ketjen,
Jarman en Cie. toestemming aan Gedeputeerde Staten om in de voormalige
kopersmelterij en -pletterij van H. de Heus op de Schans te Amsterdam een fabriek
van vitrioololie te mogen oprichten. De vennoten van die firma, die eerst enkele
dagen later formeel werd opgericht, waren naast de uit een kassiersfamilie afkomstige
Jarman, de Amsterdamse koopman, drogist en apotheker Gerhard Tieleman Ketjen
(1792-1865) en notaris Bruno Tideman. Alle drie hadden een gelijk aandeel van
eenderde in het oprichtingskapitaal dat ƒ 30.000 bedroeg. Tideman was degene
geweest die ‘de zaak geopperd’ had. Zijn contacten met Spindel hadden hem geleerd
dat er bij katoendrukkerijen, spinnerijen, ververijen en hoedenmakerijen een grote
47.
behoefte aan zwavelzuur bestond. De technische man in de fabriek was
ongetwijfeld Tidemans neef Jarman. In het firmacontract stond duidelijk omschreven
dat hij de leiding over de fabriek zou krijgen en gedurende de eerste jaren was hij
het inderdaad die in alle techni-
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Tekening behorend bij de octrooi-aanvraag van Ketjen, Jarman & Cie. van juli 1835. De
door Payen en Cartier in Parijs ontwikkelde continu werkende zwavelzuurfabriek bestond
uit vijf in serie geschakelde loden kamers, geplaatst in een gebouw van 50 tot 60 meter lang
en 8 tot 9 meter hoog. Vanuit de stoomoven (A) (gevoed vanuit waterbak D, van waaruit bij
R, T, W, X en Y ook water in de kamers gebracht werd) en de zwaveloven (B) werden stoom
en zwaveldamp (SO2) in de 3 × 3 × 3 meter grote eerste kamer of tamboer (E) gebracht.
Dit dampmengsel stroomde vervolgens naar een even grote tweede kamer (F), waar vanuit
de salpeterzuuroven (C) salpeterzuur toegevoegd werd (v). In de grote loden kamer G van
9 meter lang en 6 meter hoog reageerde dit dampmengsel tot zwavelzuur. Door twee
achterkamers I en K toe te voegen, lukte het Payen en Cartier een 20% hogere opbrengst
te halen dan met een enkele loden kamer mogelijk was. De resterende nitreuze dampen en
afgewerkte lucht verlieten door een vijftien meter hoge loden pijp (o) het gebouw. Dit tot
verdriet van de omwonenden. Via pijp ed vloeit het in de kamers 1 en K gevormde zwavelzuur
(die via pijp j onderling in verbinding staan) terug naar de grote kamer G. Om de twee dagen
tapte men bij de ontvangstbak H het gevormde zwavelzuur af.

sche kwesties het contact met de Commisaris van Publieke Werken onderhield.
Volgens onbevestigde familie-overlevering had Jarman vóór 1835 ervaring opgedaan
48.
in een zwavelzuurfabriek in Parijs. De in- en verkoop waren in handen van Ketjen.
Deze was vanaf 1818 met zijn zwager Bernard L.C. Boddendijk (1798-1869) firmant
van een Amsterdamse apotheek annex handelshuis in drogerijen en verfwaren, dat
vermoedelijk chemicaliën leverde aan de Almelose textielindustrie. Ketjen was
namelijk op velerlei wijze verzwagerd met de doopsgezinde Twentse textielfamilies
Ten Cate, Hofkes, Coster en Willink. In 1820 huwde hij met een dochter van de
Almelose textielfabrikant Lambert Coster (1766-1827), die vennoot was in de
textielhandel annex blekerij L. Coster, Hofkes & Comp.. Het was dit bedrijf dat, onder
de gewijzigde firma L. Hofkes & Zonen, in 1831 als eerste in Nederland een
kunstblekerij zou oprichten. Egbert Coster Lzn., een broer van de vrouw van Ketjen,
was deelgenoot in die blekerij. Ook de vennoten van de tweede Nederlandse
kunstblekerij fa. Barend Bavink & Zoon (twee gebroeders Ten Cate), waren op
afstand familie van hem. Deze directe contacten met de opkomende textielblekerij
maakten Ketjen ongetwijfeld tot de ideale partner in de zwavelzuurfabriek waartoe
Tideman het initiatief genomen had. Meer dan zijn chemische kennis bracht Ketjen
49.
zijn handelservaring en zijn familierelaties in.
Tegen de oprichting van de zwavelzuurfabriek, die vlak achter de Stadsschouwburg
aan het Leidseplein gepland was, kwamen verschillende protesten binnen. Wijs
geworden door de commotie rond de fabriek van Spindel ging het Amsterdamse
gemeentebestuur ditmaal zorgvuldiger te werk. Jarman zag zich gedwongen een
uitvoerige ‘Memorie van wederlegging’ te schrijven tegen de bezwaren van de
omwonenden. Sleutelrol in zijn argumentatie speelde de verzekering dat een platina
destillatieketel zou worden aangeschaft, waardoor het vrijkomen van zwavelzure
dampen uitgesloten was. Bij een normale bedrijfsvoering, zo beweerde Jarman,
kwamen er geen dampen vrij want het was ‘geenzins het doel van de fabriekanten
om dampen van [het] zuur te verspreiden, maar wel om dezelve te behouden, te
verdikken en te verkopen.’ Commissaris van Publieke Werken Alewijn was het met
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deze argumentatie eens, maar hij wist dat ‘de publieke opinie’ daarover anders was.
Hij stelde daarom voor de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt
om advies te vragen, zodat alle twijfels onder de bevolking weggenomen konden
worden. Deze commissie kwam in mei 1835 met een rapport dat door zijn grote
enthousiasme voor de Nederlandse industrialisatie eerder het produkt van een
fabrikantenvereniging dan van een geneeskundige commissie leek. De commissie
verheugde zich bijzonder ‘dat eene inrigting [als de vitrioolfabriek] (...) aanleiding
zal geven, dat een product, zoo onmisbaar voor vele fabrieken, in eene mindere
hoeveelheid van buitenlandsch zal worden ingevoerd.’ Het zou bovendien van ‘eene
grote onkunde in de scheikundige kennis’ getuigen indien de overheid zou instemmen
‘met het nog heersend gevoelen [onder het publiek], welke in zoogenaamde
vitriool-olie, zwavel & salpeter, zoo vele schadelijke stoffen voor de gezondheid
beschouwd, (...) en alzoo op valsche gronden de oprigting eener fabriek, welke men
aan de belangrijkste ontdekkingen door scheikundigen gedaan verschuldigd is,
trachtte te beletten.’ In juni van dat jaar kreeg de firma Ketjen, Jarman en Cie. dan
ook van GS de gewenste vergunning.
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Inmiddels was Jarman reeds gestart met de bouw van de fabriek. Afgezien van de
aanschaf van de platina ketel week de aanvankelijk geplande opzet niet erg af van
die van Spindel. Het zou een traditionele fabriek worden zoals er vele in België,
Duitsland en Frankrijk bestonden, met een loden kamer van 9 meter lang, 7 meter
breed en, inclusief het beschermende dak, 8,5 meter hoog, en met een externe
gemetselde stenen oven zonder rooster waarin het zwavel-salpeter mengsel
langzaam zou worden verbrand. Toen Jarman en Ketjen evenwel in mei of juni 1835
in Parijs waren om de platina ketel in ontvangst te nemen, maakten ze daar kennis
met een belangrijk nieuw procédé. Ze kochten dit, namen er in Nederland een octrooi
op en wijzigden de inrichting van hun fabriek. Uit een vergelijking van de inhoud
van hun octrooi met de technische literatuur uit die tijd blijkt dat Jarman en Ketjen
het proces gingen gebruiken dat in de loop van de jaren 1820 door de Franse chemici
en fabrikanten Payen (1795-1871) en Cartier ontwikkeld was en waarvan juist in
1834 de hoofdlijnen publiek waren gemaakt. De opzet van Payen en Cartier bestond
eruit dat vijf loden kamers in serie werden geschakeld, waarbij het zuur op de bodem
van de kamers op een verschillende sterkte gehouden werd. Op deze wijze wisten
zij de opbrengst van de continue methode op te voeren van 250-260 kilo zwavelzuur
per 100 kilo verbrande zwavel tot 300-310 kilo zwavelzuur. Daarnaast was er minder
salpeter nodig en werd er op de arbeidskosten bespaard. Deze kostprijsvoordelen
betekenden de definitieve overwinning van de continue methode op de discontinue.
Vanaf het begin van de jaren 1830 voerden fabrikanten overal in Europa de nieuwe
methode in, hetgeen mede tot een verdere daling van de prijs van zwavelzuur
50.
leidde.
Het octrooi dat de firma Ketjen, Jarman en Cie. op 28 juni 1835 aanvroeg, voorzag
in de bouw van een fabriekshal van 50 tot 60 meter lang en ongeveer 8,5 meter
51.
hoog. In oktober ging de fabriek met zes arbeiders en een meesterknecht van
start. De laatste was vermoedelijk een van de Duitse knechts die bij Spindel had
o

gewerkt. In vol bedrijf kon er per dag 1200 tot 1500 kilo zwavelzuur van 66 Bé
worden geproduceerd, hetgeen neerkomt op een produktiecapaciteit van ongeveer
400.000 kilo per jaar. Het feit dat deze produktie door Ketjen, Jarman en Cie. met
slechts 7 werklieden gerealiseerd kon worden, terwijl daar enkele decennia daarvoor
nog meer dan 25 arbeiders voor nodig waren, geeft wel aan welke verbetering in
de efficiëntie er inmiddels was gerealiseerd.
Deze efficiënte bedrijfsvoering had het bedrijf ook wel nodig. Zonder de invoering
van het nieuwe proces hadden Jarman en Ketjen het waarschijnlijk niet gered. Er
heerste een felle concurrentie, want verschillende Duitse, Franse en Belgische
firma's opereerden op de Nederlandse markt. Bovendien startte er in 1835, zoals
we hieronder zullen zien, nog een tweede Nederlandse fabriek. Terwijl de prijs van
zwavelzuur te Amsterdam in 1835 nog 15,5 cent bedroeg, daalde deze prijs tot 12
cent in 1836 en zelfs tot 9 cent in 1837. De firma Ketjen, Jarman en Cie. had de
grootste moeite voldoende zwavelzuur af te zetten. In 1836 verkocht het bedrijf
slechts 2500 flessen van ca. 100 kilo per fles, zodat niet veel meer dan 60% van
de produktiecapaciteit benut werd. Om in deze situatie verbetering te brengen
wendde commercieel directeur Ketjen zich reeds vanaf november 1835 keer op
keer tot de Nederlandse overheid met de vraag om hoge invoerrechten op zwavelzuur
in te stellen en met verzoeken om forse financiële steun. Begin 1836 vroeg het
bedrijf een krediet van ƒ 25.000 voor de oprichting van een zoutzuurfabriek en in
1839 werd eenzelfde bedrag voor de oprichting van een sodafabriek gevraagd. In
alle gevallen, ook met betrekking tot het handelstarief, kreeg de firma nul op het
rekest. De fabriek overleefde de moeilijke beginperiode, maar de organisatorische
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en eigendomsverhoudingen binnen het bedrijf werden grondig herzien. Bruno
Tideman trad in 1841 of 1842 uit als commanditair compagnon, Jarman startte
omstreeks 1843 een fabriek om beenzwart te regenereren (waar zoutzuur voor
nodig was), en Ketjen trok zich terug uit de handel in drogerijen die hij aanvankelijk
naast zijn zwavelzuurbedrijf had aangehouden. Ketjen werd daarmee steeds meer
de man waar het bedrijf om draaide. Hij nam ook de technische leiding op zich en
met zijn gezin verhuisde hij naar de fabriek. In 1854 ontbonden Ketjen en Jarman
52.
hun in 1842 afgesloten firmacontract. Jarman trad uit en verkocht zijn aandeel in
het bedrijf aan Gerrit Willem Smits, eigenaar van een zwavelzuurfabriek uit Utrecht.
Naar buiten toe bleef de fabriek.onder de firma G.T. Ketjen & Co. als zelfstandig
bedrijf voortbestaan, maar door het eenzijdige 50%-belang van Smits in de firma
G.T. Ketjen & Co., waar geen belang van Ketjen in Smits' bedrijf tegenover stond,
kan men stellen dat familie Smits op de Nederlandse zwavelzuurmarkt voortaan de
belangrijkste troeven in handen had. Ketjen was verplicht met Smits te overleggen
over ‘de inrigting, de veranderingen en verbeteringen der fabrijk, de wijze van
53.
fabriceren, de knegts en alle verdere zaken het fabrijkaat betreffende.’

De Visser en Smits
De genoemde Utrechtse zwavelzuurfabriek stamde net als de fabriek van Ketjen
en Jarman uit 1835. In februari van dat jaar, ruim een maand voordat Jarman zijn
verzoek tot oprichting indiende, vroegen
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Franse sterkwaterstokers in Parijs en Avignon werkten met zogeheten ‘galei-ovens’, waarin
de destillatiekruiken in lange rijen stonden opgesteld. Deze sterkwaterstokerij, omstreeks
1770, telt zes van zulke ovens waarvan er twee in werking zijn (links). Een werkman (G) is
bezig bij een van deze ovens de reten van de koepel dicht te strijken. Iedere keer dat er een
oven gestookt werd, diende de koepel opnieuw gemetseld te worden. De ovens worden
vanuit het middenpad gestookt. De (lange) vlammen gaan horizontaal door de koepel en
treden bij I naar buiten. De vensters (C) bevatten geén ruiten om zo de rook en de scherpe
dampen af te voeren. Een andere galei-oven (E) wordt in gereedheid gebracht om de
volgende dag gestookt te worden. Twee bakken (M) dienen voor het storten van gebroken
kruiken en het metselwerk van de koepels.
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de fabrikant Arnold Willem de Visser (1792-1837) en de handelaren in manufacturen
Pieter en Willem Wynand Smits toestemming voor het oprichten van een fabriek
van ‘zwavelzuur of vitriool-olie, salpeterzuur of sterk water, en zoutzuur of geest
van zout’. Gedeputeerde Staten verleenden in mei 1835 een vergunning onder
54.
voorwaarden. De fabriek die handelde onder de firma A.W. de Visser & Comp.,
lag ten noorden van de stad Utrecht aan de Vecht. Gedurende de eerste jaren was
De Visser ongetwijfeld de drijvende kracht achter het bedrijf. Nadat hij in 1815 te
Utrecht zowel het apothekersals het drogistenexamen had afgelegd en enige jaren
als apotheker werkzaam was geweest, richtte hij in 1827 de eerste beenzwartfabriek
55.
in Nederland op, die haar produkt aan suikerraffinaderijen leverde. In de jaren
daarna breidde De Visser het produktiepakket van zijn fabriek uit met verfstoffen,
waaronder vermoedelijk Berlijnsblauw - dat ook uit beenderen gemaakt werd- en
in 1834 met salmiak. Deze produktdifferentiatie was voor een deel uit nood geboren
daar na 1830 de prijs van beenderen steeg, terwijl de prijs van beenzwart daalde.
De fabricage van de beenderprodukten Berlijnsblauw en salmiak maakte De Visser
minder afhankelijk van de suikermarkt en bracht hem tegelijkertijd met de
56.
textielindustrie in contact. De fabricage van vitriool-olie was een logische stap in
dezelfde richting. Enerzijds kon dit zuur binnen het eigen bedrijf gebruikt worden
voor de produktie van zoutzuur en, vervolgens, salmiak. Anderzijds kon zwavelzuur
in grote hoeveelheden aan de textielfabrieken worden afgezet. De verbintenis die
De Visser met de gebroeders Smits aanging, zorgde ervoor dat de contacten met
die laatste branche verbeterd werden. Op welke wijze De Visser zich begin 1835
voornam zwavelzuur te bereiden is niet bekend. Evenmin weten we of hij kennis
van de fabriek van Spindel had. Zeker is dat De Visser en Smits er de voorkeur aan
gaven de technische procédés in hun fabriek zoveel mogelijk geheim te houden.
Anders dan de gemeente Amsterdam, die vergunningverlening als een alles-of-niets
affaire beschouwde, wenste namelijk de gemeente Utrecht een streng toezicht op
de fabriek. Dit om te kunnen controleren of de fabriek wel de nieuwste werkwijzen
volgde, die de beste garantie boden dat de uitstoot van ‘schadelijke dampen’ zoveel
mogelijk vermeden werd. Zeer tot ongenoegen van de fabrikanten legde de
vergunning van mei 1835 dit recht op inspectie vast. De Visser weigerde daarop de
twee deskundigen, die als inspecteurs waren aangesteld iedere toegang tot zijn
bedrijf en wist na maandenlange correspondentie met gemeente en provincie in
oktober 1835 een nieuwe vergunning onder mildere voorwaarden te verkrijgen.
Deze zaak was nog niet rond of De Visser werd met het octrooi van Ketjen, Jarman
en Cie. geconfronteerd. Correspondentie met het department van Onderwijs volgde,
waarin werd vastgesteld dat niets De Visser verhinderde om zwavelzuur te maken,
mits hij maar geen gebruik maakte van het nieuwe proces dat eigendom van de
57.
Amsterdamse firma was. Het is twijfelachtig of De Visser zich aan deze voorwaarde
gehouden heeft. In november 1836 nam hij de 27-jarige Duisburger Friedrich Wilhelm
Roos in dienst, die zich vanuit Amsterdam te Utrecht vestigde. Zeer waarschijnlijk
had deze nieuwe meesterknecht van De Visser voordien bij Spindel en bij Jarman
gediend. Als opzichter, of stoker, gaf hij leiding aan de zwavelzuurfabriek, daarbij
na de vroege dood van De Visser bijgestaan door de tweede meesterknecht Willem
58.
de Bruijn (1803-?), die hem later opvolgde. Na het overlijden van De Visser in
1837 hadden de gebroeders Smits de gezamenlijke leiding en vanaf 1842 tot zijn
dood in 1853 zette Pieter Smits het bedrijf alleen voort onder eigen naam. In die tijd
groeide de fabriek gestaag. De beenzwart- en salmiakfabriek gaf in 1838 werk aan
een meesterknecht en 22 arbeiders. De daarnaast gelegen vitriool-oliefabriek telde
toen naast Roos slechts twee vaste knechts en verder vlottend personeel. In 1853,
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toen inmiddels een stoommachine was aangeschaft, telde de beenzwartfabriek 30
en de vitrioolstokerij 9 arbeiders. Andere bronnen melden zelfs een totaal van 60
arbeiders. Het bedrijf van Smits hoorde daarmee zonder twijfel tot de grootste
chemische fabrieken van Nederland.
De bouw van de zwavelzuurfabriek, de onvermijdelijke aanschaf van een platina
ketel en de verdere expansie vereisten kapitaal. In december 1835 richtte De Visser
dan ook een verzoek tot koning Willem I om hem uit het Fonds voor Nationale
Nijverheid een lening van ƒ 50.000 te verstrekken. Toen dit verzoek niet gehonoreerd
werd, hebben De Visser en Smits waarschijnlijk via familienetwerken in hun
kapitaalbehoefte voorzien. Zowel De Visser als Pieter Smits waren via huwelijk
verbonden met de Utrechtse tak van de bekende familie Van Vlissingen. F.H. van
Vlissingen (1772-1847), de schoonvader van De Visser en de stiefschoonvader van
Pieter Smits, was een oom van de Amsterdamse stoomwerktuigenfabrikant Paul
van Vlissingen en een oudoom van de Helmondse katoendrukker Pieter Fentener
van Vlissingen. Aan deze katoendrukkerij leverde de Utrechtse fabriek regelmatig
zwavelzuur. Uit bewaard gebleven boekhouding uit het einde van de jaren 1850
blijkt, dat leden van de Utrechtse familie Van Vlissingen grote onderhandse leningen
en hypotheken aan de zwavelzuur- en beenzwartfabriek hebben verstrekt. Tegenover
een kapitaalinleg van de beide toenmalige firmanten G.W. Smits en de wed. P.
Smits-Jung van ongeveer ƒ 85.000 stonden leningen van de familie Van Vlissingen
die in
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De zwavelzuurfabriek van Smits aan de Vecht bij Utrecht. Op de kade de mandflessen
waarin zwavelzuur werd vervoerd. Ondanks de hoge schoorsteen kreeg het bedrijf regelmatig
de klacht van omwonenden dat ‘hunne landerijen, heggen en bomen, planten enz. (...) door
de giftige dampen (uit de fabriek)’ ernstige schade leden.
59.

1857 bijna ƒ 110.000 en in 1860 zelfs bijna ƒ 175.000 bedroegen. Het was deze
ruime beschikbaarheid van kapitaal die het Pieter Smits en zijn zoon Gerrit Willem
Smits mogelijk maakte hun bedrijf voortdurend uit te breiden en in 1854 een
50%-belang van ƒ 30.000 te nemen in de firma G.T. Ketjen & Co.

Expansie van de binnenlandse markt
Beschikbaarheid van kapitaal was een belangrijke vereiste om te kunnen inspelen
op de grote veranderingen die zich vanaf 1850 voltrokken op de Nederlandse
zwavelzuurmarkt. Door de opkomst van garancine-fabrieken steeg de vraag naar
zwavelzuur tussen 1850 en 1854 explosief. De 3.000.000 kilo garancine die de
Nederlandse industrie omfstreeks 1860 exporteerde, vroeg een input van ongeveer
1.000.000 kilo zwavelzuur. Dit betekent dat alleen al de bereiding van garancine
toen meer zwavelzuur vroeg dan Ketjen en Smits vóór 1850 gezamenlijk konden
produceren. Hun oude klanten waren dan nog in het geheel niet bediend, laat staan
de vanaf ongeveer 1855 sterk groeiende stearinekaarsenindustrie. Zowel Smits als
Ketjen breidden hun fabrieken dan ook uit met nieuwe ovens, mogelijk mede om
de grondstof zwavel te kunnen vervangen door pyriet, en installeerden
60.
stoommachines. Zij waren echter niet de enige partij op de Nederlandse markt.
Buitenlandse fabrieken deden er alles aan om een graantje mee te pikken van de
groei van de Nederlandse garancine- en stearine-industrie. Om sterker te staan in
dit moordende concurrentieproces sloten in 1854 de belangrijkste Rijnlandse
61.
zwavelzuurfabrikanten zich aaneen tot een Schwefelsäure-Konvention. Het belang
dat Smits in datzelfde jaar in Ketjen nam kan men, hoewel de vorm anders was,
met zo'n kartel vergelijken. Expliciet meldde het firmacontract tussen Ketjen en
Smits dat het hun doel was ‘met vereende kracht tegen de buitenlandsche
concurrentie te (...) werken’. Daartoe zouden zij van tijd tot tijd in onderling overleg
‘den prijs (...) bepalen, onder welke zij de fabrijkaten die beide fabrijken opleveren
62.
niet zullen verkoopen.’ Weldra hadden Smits en Ketjen evenwel niet louter meer
met buitenlandse concurrenten van doen. In hetzelfde jaar 1854 startte in Kralingen
bij Rotterdam een derde Nederlandse zwavelzuurfabriek, onder de firma Wolvekamp
& de Bruijn. Het is niet moeilijk te traceren waar de technische kennis voor die fabriek
vandaan kwam, want de technisch-directeur van het nieuwe bedrijf was niemand
minder dan de voormalige meesterknecht van de Utrechtse zwavelzuurfabriek
Willem de Bruijn. Deze richtte de genoemde firma in juni 1854 op, tezamen met
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predikant Gerrit Hendrik Wolvekamp, de voormalige Amsterdamse suikerraffinadeur
- en vroegere buurman van Ketjen - Adrianus Walraven Fisler, de Utrechtse
muntmeester Herman Adrianus van den Wall Bake en een zekere Pieter Dwars.
Het kapitaal van ƒ 80.000 werd voornamelijk door Wolvekamp en Van den Wall Bake
opgebracht. Technisch-directeur De Bruijn had geen financiële inbreng, maar
verplichtte zich tot het inbrengen van ‘zijne arbeid, zijne vlijt of zijne nijverheid.’ Soms
moesten blijkbaar niet alleen loonarbeiders maar ook fabrieksdirecteuren hun
arbeiderskracht verkopen. De Bruijn kreeg vrije kost en inwoning, eentiende deel
van de winst (of van het verlies!), en een salaris van ƒ 1200 per jaar. Dominee
63.
Wolvekamp kreeg de commerciële leiding over het bedrijf. Strategisch gelegen in
de nabijheid van de Rotterdamse en Zeeuwse garancine-industrie ging het de
fabriek, die in 1855 in bedrijf kwam, al spoedig voor de wind. Het bedrijf was voor
de toenmalige Nederlandse begrippen ‘op groote schaal ingerigt’. Tien mannen en
twee jongens produceerden jaarlijks 900.000 tot 1.000.000 kilo zwavelzuur.
Salpeterzuur, naar Engels voorbeeld bereid uit de goedkope Chilisalpeter, werd niet
64.
voor de verkoop maar uitsluitend voor de eigen zwavelzuurproduktie gebruikt. Dit
wijst erop dat het produktieproces minstens op één wezenlijk onderdeel
overeenstemde met het proces dat in 1835 door Ketjen was geoctrooieerd.
De voortdurende groei van de markt maakte dat de komst van een derde fabriek
de winstcijfers van de Nederlandse zwavelzuurfabrieken in de jaren 1850 geen
moment in gevaar bracht. In 1857 werd te Uithoorn door de Amsterdamse koopman
J.A.E. Simon Thomas (1824-1881) en de apotheker en chemicus Dr. Nicolaas
Mouthaan (1821-1880) zelfs
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nog een vierde zwavelzuurfabriek opgericht, die begin 1858 in bedrijf kwam.
Mouthaan, die van 1843 tot 1857 in Amsterdam een apotheek gedreven had,
studeerde vanaf 1852 scheikunde en geneeskunde te Utrecht, waar hij in 1856 bij
Gerrit Jan Mulder promoveerde. Hij was een van de weinige leerlingen van de
65.
Utrechtse chemicus die een carrière in de industrie opbouwde. In tegenstelling tot
de fabrieken van Ketjen, Wolvekamp en, in mindere mate Smits, die in de eerste
plaats zwavelzuurfabrieken waren, ontwikkelde de Uithoornse fabriek zich onder
leiding van Mouthaan tot een geïntegreerde chemische fabriek die een heel scala
aan produkten leverde.
In 1858 nam het bedrijf naast zwavelzuur, salpeterzuur en zoutzuur de fabricage
van soda-potas ter hand, in 1863 volgde de bereiding van Glauberzout en echte
soda en niet lang daarna werden aluin, ammoniakaluin, bloedloogzout, Berlijnsblauw,
zwavelzuurijzer (ijzersulfaat), chloorkalk en ammoniak aan het produktiepakket
toegevoegd. Begin 1863, toen de sodafabricage een forse kapitaalinjectie vroeg,
zetten Mouthaan en Simon Thomas hun firma om in de NV ‘Koninklijke Chemische
66.
Fabriek’ met een kapitaal van ƒ 330.000.
Na de katoencrisis van het begin van de jaren '60, die grote gevolgen voor de
garancinefabrieken en daarmee voor de vraag naar zwavelzuur had, kwam het in
1865 te Amsterdam tot de bouw van een vijfde zwavelzuurfabriek; de laatste
zelfstandige fabriek binnen deze branche die in de negentiende eeuw in Nederland
zou worden opgericht. Het bedrijf, de ‘Nederlandsche Chemische Fabriek’, was een
naamloze vennootschap met een kapitaal van ƒ 300.000, waarvan bij de start de
helft uitgegeven werd. De directie bestond uit de commissionair J. Jurjans, de
advocaat J.Q. van Regteren Altena en de civiel ingenieur J. Leembruggen Gzn..
Zwavelzuur was het hoofdprodukt, maar daarnaast produceerde het bedrijf ook
salpeterzuur (uit Chilisalpeter), zwavelzure soda (= Glauberzout), tinzout, zinkvitriool
en salpeter-ijzer. Een specialiteit van het bedrijf was de bereiding van zeer
o

geconcentreerd zwavelzuur van 94% (66,1 Bé). De produktie van dit sterke zuur,
waarnaar veel vraag was vanuit toen opkomende industrietakken als de synthetische
kleurstofindustrie, stelde hoge eisen aan de platina destilleerketels. Deze raakten
regelmatig lek, met alle gevolgen van dien voor de ademhalingsorganen van de
67.
omwonenden. Gelegen aan de Amsterdamse Buitensingel in een gebied dat door
de aanwezigheid van de loodwitfabriek van Ooster en zwavelzuurfabriek van Ketjen
op milieugebied toch al sterk op de proef werd gesteld, mocht de Nederlandsche
Chemische Fabriek zich dan ook in een intensieve aandacht van de Amsterdamse
autoriteiten verheugen.

De zwavelzuur- en chemicaliënfabriek van P. en D. Vander Elst te St. Gilles bij Brussel in
de jaren '50 van de negentiende eeuw. Op de binnenplaats zijn de mandflessen met
zwavelzuur te zien. In België kwam het tussen 1853 en 1856 tot felle protesten van de
boerenbevolking tegen de milieu-overlast door de zwavelzuur- en sodafabrieken. De politie
trad hard op, waarbij enige doden en gewonden vielen. Uiteindelijk verplichtte de regering
de bedrijven enige zuiveringstechnieken toe te passen.
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Burgerprotest en overheidsbemoeienis
Overal in Europa raakte in de jaren '50 en '60 van de negentiende eeuw de
chemische industrie in opspraak, de zwavelzuur- en sodafabrieken voorop. In België
stelde de regering in 1855 zelfs een nationale onderzoekscommissie in en ook in
Engeland, Frankrijk en Duitsland kwam het tot een aangescherpte wetgeving op
het gebied van de vervuiling van bodem, water en lucht. Deze aandacht hing
enerzijds samen met de hygiënistische beweging onder medici, maar werd anderzijds
veroorzaakt door de sterke groei van de zwavelzuurindustrie. Met de groei van de
68.
produktie groeide ook de overlast. Zo ook in Nederland.
Reeds in 1850 kreeg het Utrechtse gemeentebestuur een klacht van landeigenaren
en tuinders dat de vitrioolfabriek van P. Smits ervoor zorgde dat ‘hunne landerijen,
heggen en bomen, planten enz. (...) door de vergiftige dampen, die er op neerdalen’
69.
ernstige schade leden. ‘Alles verstikt en verbrandt en wordt in de groei belemmerd’.
De door de gemeente ingeschakelde deskundigen wezen de klachten als ‘zeer
overdreven’ van de hand. Een paar jaar later zou men dit soort klachten niet zo
eenvoudig meer wegwimpelen. De instelling van een stedelijke
Gezondheidscommissie in 1854 symboliseert de omslag. De gemeente ging vanaf
toen anders te werk. Onder de indruk van de resultaten van de Belgische
regeringscommissie en mogelijk ook na hernieuwde klachten, stelde het Utrechtse
gemeentebestuur namelijk in 1857 een ‘subcommissie ad hoc’ in die een ‘scheikundig
onderzoek der lucht’
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In Amsterdam plaatste de overheid de in 1865 opgerichte NV Nederlandsche Chemische
Fabriek aan de Buitensingel min of meer onder curatele. De Gezondheidscommissie zag
toe op iedere wijziging in het produktieproces. Deze bouwtekening werd in 1868 opgesteld
in verband met een wijziging in de loden kamers. A/E is de zwaveloven, B de pijp waarmee
de zwaveldamp naar loden kamers werd gevoerd, C/G de lodenkamer en D/F de rij potten
o

(Woulffse flessen) gevuld met zwavelzuur van 60 Baumé waarmee de nitreuze dampen
die uit de loden kamer uittraden gezuiverd werden.

moest uitvoeren in de buurt van de zwavelzuurfabriek van Wed. P. Smits. Op 1
februari 1858 bracht deze commissie, geleid door de scheikundige F.W. Krecke,
verslag uit. In juli van dat jaar volgde een rapport over de technische voorzieningen
70.
in de fabriek. De gezondheidscommissie en de gemeente bleven nu alert.
Wijzigingen in en om de fabriek dienden voortaan steeds grondig door deskundigen
te worden getoetst. Op 22 maart 1859 verscheen er bijvoorbeeld een rapport (we
zouden nu zeggen milieueffect-rapportage) ‘over het al of niet schadelijk [zijn] van
71.
en door de Wed. Smits geprojecteerd kanaal ter afvoering van vuil water’. Daarna
bleef het enige tijd rustig totdat in 1863 de oprichting van een sodafabriek door Smits
grote beroering bracht.
In Amsterdam gaven de zwavelzuurfabrieken ook aanleiding tot klachten. Nadat de
fabriek van Ketjen in 1854 was uitgebreid, diende de eigenaar van een nabijgelegen
korenmolen in juni 1855 een klacht in bij het gemeentebestuur vanwege het feit dat
de zwaveldamp de bomen in de buurt in enkele dagen geheel had doen verdorren.
Voor de gezondheid van de burgers werd gevreesd. Gedeputeerde Staten eisten
daarop dat de bestaande schoorsteen van twee meter met een ijzeren pijp van acht
meter diende te worden verhoogd. Deze maatregel was niet afdoende. Een jaar
later besloot dezelfde instantie dan ook dat er een stenen schoorsteen van minstens
72.
25 meter diende te worden gebouwd. Deze verdunningsstrategie had overigens
toen in het buitenland al veel grotere proporties aangenomen, want daar werden
vaak schoorsteenhoogtes van zeker 40 meter geëist.
Nadat er in november 1864 in Amsterdam een Stedelijke Gezondheidscommissie
was ingesteld, veranderde ook daar de wijze waarop de inrichting van fabrieken
beoordeeld werd. Het in mei 1865 aan Gedeputeerde Staten gerichte verzoek van
de directeuren van de zojuist opgerichte NV Nederlandsche Chemische Fabriek om
aan te Buitensingel te Amsterdam een nieuwe fabriek van ‘zwavelzuur, salpeterzuur
en andere daarmee verwante artikelen’ op te lichten werd dan ook grondig getoetst
door de bouwopzichters van Publieke Werken en de Stedelijke
Gezondheidscommissie. De Gezondheidscommissie analyseerde in haar rapport
van 13 juli 1865 uitvoerig de gezondheidsgevaren die de uitstoot van zwaveligzuur,
stikstofoxyde en zwavelzuur met zich mee zou kunnen brengen. Indien er ook soda,
zoutzuur of chloorkalk gemaakt zou gaan worden, ‘dan hebben wij weder drie
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artikelen, wier bereiding aanleiding kan geven om de atmosfeer te bederven’. Het
beeld dat de commissie schetste van de gezondheidsaspecten van deze tak van
industrie was niet rooskleurig, maar toch adviseerde zij de concessie onder
voorwaarden te verlenen vanwege ‘het belang voor de vaderlandsche industrie’.
Een opmerkelijke afweging voor een gezondsheidscommissie, die doet denken aan
73.
het standpunt dat 30 jaar eerder door haar voorloper ingenomen werd.
Door het gemeentebestuur en Gedeputeerde Staten werd het rapport van de
Gezondheidscommissie vrijwel ongewijzigd overgenomen. Een viertal stringente
voorwaarden werd geformuleerd, waaronder de eis dat voor ‘verwante artikelen’
later opnieuw een vergunning diende te worden aangevraagd. Bovendien zou de
fabriek aan het voortdurend toezicht van de gemeente onderworpen blijven. De fa-

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

201

De processen van de soda-industrie. De eigenlijke sodabereiding wordt gevormd door de
processen I, II en III. De processen IV, V en VI dienen ertoe om hinderlijke afvalstoffen verder
te verwerken tot nuttige produkten.
In de eerste stap wordt in de zogeheten sulfaatoven Glauberzout gevormd uit keukenzout
en zwavelzuur. Vervolgens wordt het Glauberzout in de soda-oven met koolstof en kalksteen
verhit, zodat er ruwe soda gevormd wordt. In stap III wordt deze ruwe soda vervolgens
uitgeloogd met water, waardoor het eindprodukt (gecalcineerde) soda gezuiverd wordt.
Daarbij ontstaan er vast en vloeibaar afval. In de begintijd van de soda-industrie werd het
vaste afval, dat voornamelijk uit calciumsulfide (CaS) bestaat, op grote hopen naast de
fabriek gedumpt. De daaruit vrijkomende zwaveldampen waren zeer hinderlijk voor de
omgeving en de arbeiders. Later ging men er toe over dit afval te verwerken. Proces VI laat
een methode zien die door de Duitse chemicus Ludwig Mond werd ontwikkeld. De zwavel
die zo ontstond kon gebruikt worden als grondstof voor de bereiding van zwavelzuur. Mond
octrooieerde de methode ook in Nederland en bracht haar bij het bedrijf van Smits & De
Wolff in Utrecht in praktijk.
De processen IV en V behelzen de verwerking in twee-stappen van het vrijkomende zoutzuur
tot bleekpoeder dat gebruikt kon worden in de textielindustrie.

briek heeft dit geweten. Tot in de jaren 1870 zijn er voortdurend stukken in het
Amsterdamse gemeente-archief te vinden die verslag doen van bezoeken van
inspecteurs, waarin steeds nieuwe eisen aan de hoogte van de schoorstenen worden
gesteld of waarin commentaar geleverd wordt op de constructie van ovens. Zelden
werd een bedrijf zo nauwgezet door de overheid op de vingers gekeken.

De vlucht in de soda
De toenemende overheidsbemoeienis met de produktiepraktijk kwam voor de
zwavelzuurindustrie op een heel ongelegen moment. Na de bloeiperiode van de
jaren 1850 waren moeilijke tijden aangebroken. In binnen- en buitenland waren
nieuwe fabrieken opgericht, die elkaar hevig beconcurreerden.
Ronduit desastreus voor de Nederlandse fabrieken was het uitbreken van de
Amerikaanse burgeroorlog en de daaruit voortkomende crisis in de katoen- en de
garancine-industrie. Tussen 1861 en 1865 stonden vele garancinefabrieken stil,
met alle gevolgen van dien voor de vraag naar zwavelzuur. De zuurproducenten
trachtten deze crisis het hoofd te bieden door naar alternatieve afzetmarkten voor
hun zwavelzuur om te zien. Een van de mogelijkheden die zich naar buitenlands
model nadrukkelijk aandiende, was de bereiding van soda. Dit sleutelprodukt dat
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een belangrijke rol speelde in de zeep- en de glasindustrie en die de buitenlandse
chemische industrie met duizenden tonnen produceerde, werd in Nederland ondanks
eerdere initiatieven in die richting nog steeds niet gemaakt. Op het Derde
Nederlandsche Nijverheids Congres beraadslaagden wetenschapsmensen en
fabrikanten, waaronder Lambert Ketjen (de zoon van Gerhard Tieleman) en Dr.
Nicolaas Mouthaan, in juli 1859 te Amsterdam onder andere over de vraag of een
74.
Nederlandse soda-industrie levensvatbaar zou zijn. Onder de druk van de
omstandigheden ondernam Lambert Ketjen nog geen jaar later als eerste in
Nederland een poging een sodafabriek van de grond te krijgen. Anderen volgden
weldra. Binnen enkele jaren verrezen enkele grote fabrieken, waar tientallen
arbeiders
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9.1 De Nederlandse soda-industrie, 1860-1876
Oprichting

Naam fabriek Gemeente

Sluiting

1860

Ketjen &
Uithoorn
Mahlstede;
Ketjen & Smits
(1861)

1863

1861

NV
Amsterdam
Nederlandsche
Soda- en
Chemicalien
fabriek

1861?

geen

1863

NV Koninklijke Uithoorn
Chemische
Fabriek

1871

Simon Thomas
& Mouthaan

1863

Smits & De
Wolff

1873

Smits

1864

NV
Nieuwer-Amstel 1871
Amsterdamsche
Sodafabriek

Ketjen

1872

Beins en
Ouder-Amstel
Brouwer; NV
Nederlandsche
Sodafabriek
(1874)

Ketjen?

Utrecht

1876?

Betrokken
zwavelzuurfabriek
Ketjen Ketjen;
Smits

werkten. In onderstaande tabel wordt de oprichting van sodafabrieken samengevat.
Daaruit is ook te zien dat bij de oprichting van die sodafabrieken verschillende
fabrikanten van zwavelzuur betrokken waren. Voor hen was het een van de beste
middelen om de overproduktie aan zwavelzuur weg te werken.
Aanvankelijk hadden de Nederlandse fabrikanten de grootste moeite om de
produktie van soda van de grond te krijgen. De fabriek van Ketjen & Mahlstede te
Uithoorn die hierboven als eerste genoemd is, prijkt voor de volledigheid in de tabel
omdat de produktie van soda een uitdrukkelijk doel van de nieuwe firma was. In de
praktijk kwam men evenwel niet verder dan de simpele produktie van Glauberzout
en zoutzuur uit zwavelzuur en keukenzout. De veel moeilijker omzetting van
Glauberzout in soda kwam niet tot stand, ook niet toen Smits zich een jaar later met
Ketjen associeerde. De fabriek bleef zwavelzure soda (Glauberzout) en zoutzuur
maken, waartoe 2/5 van het benodigde zwavelzuur uit de fabriek van Ketjen en 3/5
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uit Utrecht werd aangevoerd. Daarmee waren Ketjen en Smits er weliswaar
ingeslaagd een deel van hun zwavelzuuroverschot weg te werken, maar slechts
met produkten met een geringe toegevoegde-waarde. Het bedrijfje telde in 1863
75.
slechts vier arbeiders. Om de zaak uit het slop te halen won Smits het advies in
van de Duitser Ludwig Mond, een expert op het gebied van de soda-industrie. Deze
bezocht de fabrieken van Smits te Utrecht, Amsterdam (Ketjen) en Uithoorn in de
76.
zomer van 1862. Pas toen Mond in de loop van 1863 daadwerkelijk als chemicus
bij Smits in dienst trad, kwam het in Utrecht tot de bouw van een grote sodafabriek
onder de firma Smits en De Wolff, die ook de bestaande zwavelzuurfabriek in
eigendom kreeg. Het bedrijf was een zusterbedrijf van de beenzwartfabriek die
onder de firma Wed. P. Smits & Zoon bleef voortbestaan. De gemeenschappelijke
fabriek in Uithoorn werd opgeheven en Ketjen begon, met anderen, te
Nieuwer-Amstel een eigen sodafabriek.
Daar zoals hierboven vermeld ook de zwavelzuurfabriek van Mouthaan in 1863
de produktie van soda ter hand nam, terwijl de in 1861 opgerichte Nederlandsche
Soda- en Chemicalien-fabriek jammerlijk mislukte, bestonden er vanaf 1864 drie
77.
sodafabrieken in ons land. Deze waren alle drie door fabrikanten van zwavelzuur
opgericht en beduidend groter dan de fabrieken waar ze uit voortkwamen.
Ze hoorden in die tijd zeker tot de grootste chemische bedrijven van het land.
Smits en De Wolff bijvoorbeeld gaven in 1871 werk aan bijna 90 arbeiders. De
Amsterdamsche Sodafabriek in Nieuwer-Amstel was ontworpen voor een totale
personeelsbezetting van 40 man. Na uitbreiding telde het bedrijf in 1866 55
werklieden. Dit was heel wat meer dan de fabriek van Ketjen, waar omstreeks 1860
78.
tien arbeiders in dienst waren. Ook in de Koninklijke Chemische Fabriek te Uithoorn
steeg het arbeidersaantal fors na de start van de sodaproduktie, namelijk van 9 in
79.
1863 tot 38 in 1866.
De bloeiperiode die na 1863 inzette, was slechts van korte duur. Reeds na enkele
jaren zette een voor de chemische basisindustrie typerende overproduktie-
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crisis in. De groei van de vraag naar soda, die zich met name in Amerika voordeed,
had vooral in Engeland aanleiding gegeven tot de oprichting van vele nieuwe
sodafabrieken. Toen de Amerikaanse vraag afnam, dumpten de Engelse fabrieken
hun soda op de Europese markt. De schaal waarop deze Engelse fabrieken werkten
was, met honderden arbeiders per fabriek, onvergelijkbaar veel groter dan die van
de continentale industrie. Dit leverde de Engelse bedrijven een beslissend voordeel
in de kostprijs op. Duitsland en België reageerden met een verhoging van de
invoerrechten ter bescherming van de eigen industrie, maar Nederland handhaafde
zijn vrijhandels-regime. Het gevolg was dat in enkele jaren de Nederlandse
soda-industrie volledig instortte. Uithoorn en Nieuwer-Amstel staakten hun
sodaproduktie in 1871, Smits en De Wolff volgde in 1873. Eén fabriek te
Ouder-Amstel, geleid door Serrurier - die daarvóór de fabriek te Nieuwer-Amstel
had geleid - hield het nog enkele jaren vol. Nadere gegevens zijn over dat bedrijf
echter niet bekend.

Verval en hernieuwde bloei
Het laat zich raden dat het verval van de kapitaalintensieve Nederlandse
soda-industrie gevolgen had voor de betrokken zwavelzuurfabrieken. Lambert Ketjen
die als directeur van de sodafabriek toch slechts voor 14 van de 125 aandelen
deelnam in de fabriek te Nieuwer-Amstel, bleef met zijn zwavelzuurfabriek redelijk
buiten schot. Smits en De Wolff en de fabriek te Uithoorn moesten echter forse
verliezen incasseren. De Koninklijke Chemische Fabriek halveerde in 1874 haar
80.
kapitaal van ƒ 330.000 tot ƒ 165.000. Drie jaar later viel voor de firma Smits en De
Wolff het doek. Zij staakte toen ‘in verband met de moordende concurrentie uit het
buitenland’ ook de produktie van zwavelzuur en nam zich voor zich in het vervolg
toe te leggen op de produktie van superfosfaat voor kunstmest. Na korte tijd sloot
81.
het bedrijf echter definitief de poorten.
Dat de firma Smits en De Wolff de verliezen in de sodasector zo moeilijk te boven
kwam, had ongetwijfeld te maken met een tweede ramp die in de jaren 1870 de
Nederlandse zwavelzuurfabrikanten trof. Dat was de ondergang van de hele
garancineindustrie binnen het tijdsbestek van enkele jaren.
Terwijl Nederland in 1873 nog tien garancinefabrieken telde was er in 1881 geen
enkele fabriek meer over. Dit had grote consequenties voor de zwavelzuurindustrie.
Nadat Smits en De Wolff in 1877 hun zuurfabricage beëindigd hadden, volgde
ongeveer acht jaar later de fabriek van Wolvekamp & De Bruijn (toen D. van Stolk),
en in 1886 de Nederlandsche Chemische Fabriek. In 1890 waren er dus nog slechts
twee zwavelzuurfabrieken in Nederland over. Toen de fabriek te Uithoorn één jaar
later moest liquideren kocht de in 1888 in een NV omgezette Amsterdamse
zwavelzuurfabriek van Ketjen het bedrijf voor ƒ 80.000 op. Daarmee kwamen alle
zwavelzuurfabrieken weer in een hand. Tot 1916 bleef de fabriek te Uithoorn als
82.
onderdeel van het Ketjen-bedrijf bestaan. De familie Smits, die in 1880 nog een
belang had van meer dan ƒ 50.000 in de Amsterdamse fabriek, werd vermoedelijk
83.
tussen 1880 en 1888 door de familie Ketjen uitgekocht. Sinds het Utrechtse bedrijf
de zwavelzuurproduktie gestaakt had en nog slechts beenzwart produceerde, had
het geen nut meer om invloed te kunnen uitoefenen op de gang van zaken te
Amsterdam.
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Bezien we de geschiedenis van de Nederlandse sterkwater- en zwavelzuurindustrie
in vogelvlucht, dan valt op hoe een sterke exportgerichtheid in de achttiende eeuw
plaatsmaakte voor een grote afhankelijkheid van de binnenlandse markt. In de
achttiende eeuw trok de Nederlandse sterkwaterstokerij voordeel van de
machtspositie van de Republiek in de salpeterhandel en van het feit dat het
buitenland nog weinig aan de opbouw van een eigen industrie had gedaan. In de
negentiende eeuw was de Nederlandse industrie op het gebied van de
produktietechniek sterk afhankelijk van het buitenland. Voor zover bekend kwamen
alle wezenlijke procesinnovaties van elders. Buitenlandse technici speelden bij de
overdracht van kennis een belangrijke rol. In economische zin was juist het
binnenland bepalend.
De afscheiding van België betekende het begin van de Nederlandse
zwavelzuurindustrie, de groei van een vaderlandse garancine- en stearine-industrie
zorgde voor haar expansie, en de teloorgang van de binnenlandse soda- en
garancine-industrie voor haar verval. Deze afhankelijkheid van de binnenlandse
markt moge voor de Nederlandse zwavelzuurindustrie karakteristiek zijn, ze geldt
zeker niet voor de Nederlandse chemische industrie als geheel. Het is een
opmerkelijk gegeven dat de bloei van de zwavelzuurindustrie veroorzaakt werd door
het succes van de Nederlandse stearinekaarsen- en garancineindustrie op de
buitenlandse markt. Vanaf het einde van de negentiende eeuw zou zich dat fenomeen
nogmaals voordoen. Toen zorgde het succes van de Nederlandse
fosfaatkunstmestindustrie op de wereldmarkt voor een hernieuwde bloei van de
84.
Nederlandse zwavelzuurfabricage.
E. HOMBURG
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Loodwitmolen ‘De Star’ aan de Haarlemmertrekvaart te Sloterdijk, omstreeks 1800 getekend
door J.C. Roël. In de droogschuur (links) werden op stellingen de vorm- of droogpotten aan
de lucht gedroogd.
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10
Loodwit
Een grote chemische trafiek
Het Hollandse proces
De Nederlandse loodwitindustrie omstreeks 1800
Buitenlandse technische en chemische innovaties
De Nederlandse loodwitindustrie na 1813
Nederlandse loodwitoctrooien, 1828-1869
Het definitieve einde van de hegemonie

Een grote chemische trafiek
Loodwit is een wit pigment dat tot betrekkelijk recente datum in grote hoeveelheden
gebruikt werd in kunst- en huisschildersverven, in pleisters en plamuren en in het
loodglazuur voor aardewerk. Tot in de negentiende eeuw was loodwit het enige
dekkende witte pigment dat beschikbaar was en het enige witte pigment dat zich
goed tot een olieverf liet verwerken. Het verbruik van loodwit binnen de verschillende
cultuurstaten was dan ook aanzienlijk. Aan het einde van de achttiende eeuw voerde
alleen al Frankrijk jaarlijks ongeveer een miljoen kilo loodwit in, dat grotendeels uit
1.
Nederland kwam. Dat Nederland toen de belangrijkste loodwitleverancier was voor
Franse schilders en aardewerkfabrieken was een feit dat niet op zichzelf stond.
Reeds vanaf het begin van de zeventiende eeuw domineerden de Nederlandse
loodwitfabrieken de internationale markt. Dit kwam niet alleen door de bloei van de
Hollandse handel in het algemeen, maar ook door de uitvinding en toepassing van
een geperfectioneerde wijze van loodwitproduktie, die in binnen- en buitenland als
het ‘Hollandse procédé’ bekend stond.
In de tweede helft van de achttiende eeuw - een periode die binnen de
Nederlandse historiografie algemeen als een tijd van teruggang voor de nijverheid
wordt beschouwd - slaagde de loodwitindustrie er nog in haar internationale positie
aanzienlijk te versterken. Verschillende nieuwe loodwitmakerijen werden in Nederland
in die periode opgericht. De totale loodwituitvoer via Amsterdam en Rotterdam steeg
van ongeveer 950.000 kilo in 1753 tot ruim 1.350.000 kilo omstreeks 1790.
Niet alleen in verhouding tot de buitenlandse concurrentie was de Hollandse
loodwitmakerij een bedrijfstak van belang, ze was ook een van de grootste
onderdelen van de toenmalige vaderlandse chemische industrie. Met meer dan 400
arbeiders, verdeeld over 36 fabrieken, was de Nederlandse loodwitmakerij omstreeks
1800 na de meekrapnijverheid en de kaarsenmakerij de omvangrijkste sector binnen
de Nederlandse chemischc nijverheid. Van de chemische trafieken in de Republiek,
die grondstoffen invoerden en produkten exporteerden, was de loodwitmakerij zonder
2.
twijfel de grootste. Niet zonder reden is er daarom voor gekozen de geschiedenis
van de Nederlandse loodwitindustrie in dit deel te behandelen als voorbeeld van de
wijze waarop de Hollandse trafieknijverheid reageerde op de vele uitdagingen van
politieke, economische en technische aard die in het kielzog van de Franse revolutie,
de groei van de Engelse industrie en de opkomst van de chemische wetenschap
en het technisch onderwijs op haar afkwamen.
Daarbij zal blijken dat de loodwitindustrie een bijzonder interessant voorbeeld is,
omdat de technische ontwikkeling van die bedrijfstak in de negentiende eeuw niet
simpel te typeren is als de overgang van een ‘traditionele’ naar een ‘moderne’
produktietechiek. Verschillende ‘moderne’, op wetenschappelijke overwegingen
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berustende, en ‘traditionele’, op de problemen van de bestaande bedrijfspraktijk
geënte voorstellen tot verbetering van de loodwitbereiding werden naast elkaar in
praktijk gebracht en beïnvloedden elkaar wederzijds. Wetenschappelijke rationaliteit,
technische superioriteit en economisch succes vielen daarbij geenszins samen. De
geschiedenis van de loodwitindustrie illustreert zodoende op een fascinerende wijze
de complexiteit van de industriële en technische transformatie die zich afspeelde
in de eerste helft van de negentiende eeuw.
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Het Hollandse proces
Al sinds de klassieke oudheid was bekend dat een wit loodpigment gemaakt kon
worden door loden platen enige weken op een warme plaats bloot te stellen aan de
damp van azijn. Het proces om zo loodwit te maken stelde geen bijzonder hoge
eisen aan de ruimte waarin men het loodwit bereidde noch aan het vakmanschap
van de ambachtsman.
Iedere schilder was in principe in staat om zijn eigen loodwit uit azijn en lood te
maken. Dit veranderde toen de opkomst van het zogenaamde ‘Hollandse procédé’
van de loodwitmakerij een vroeg-industriële bedrijfstak maakte, waarin per bedrijf
meerdere arbeiders waren aangesteld, ieder met een specifieke taak. Wanneer en
door wie deze in heel Europa vermaarde ‘Hollandse methode’ om loodwit te maken
is uitgevonden, is niet met zekerheid te zeggen. De oudste berichten over de
beslissende innovaties die deze methode kenmerkten - de hieronder te behandelen
loodspiralen, klopbank en gestapelde hoop - stammen uit de zeventiende eeuw,
enige decennia nadat de fabrieksmatige bereiding van loodwit in de Republiek van
de grond was gekomen. Een loodwitmakerij volgens het ‘Hollandse proces’ gaf
doorgaans werk aan ongeveer twaalf arbeiders en kende een zestal ‘afdelingen’.
In de gietkamer (I), of het giethuis, werden de loden platen gegoten, die vervolgens
naar de loods (II) werden gebracht waar het eigenlijke broeiproces plaatsvond. De
verdere zuivering en verwerking van het gewonnen loodwit vond vervolgens plaats
in de ruimte waar de klopbank (III) stond opgesteld, in de malerij (IV), en in een
aantal droogkassen (V).
Tenslotte was er de inpakafdeling (VI). In sommige fabrieken waren de
verschillende ‘afdelingen’ in afzonderlijke gebouwen ondergebracht, in andere
fabrieken bevonden ze zich, afgezien van de droogkassen, samen onder één dak.
Daarnaast stonden er vaak pakhuizen, paardestallen, wagenloodsen en een woning
voor de meesterknecht op het bedrijfsterrein.
De mest- of broeiloods, waar de eigenlijke loodwitbereiding plaatsvond, was een
ruimte met een aantal identieke vierkante houten hokken van ongeveer vier bij vier
meter, die elk aan een zijde door planken gemakkelijk afgesloten en geopend konden
3.
worden. Bij een in vol bedrijf zijnde loodwitfabriek waren op elk moment steeds
alle hokken op een na in produktie (broeiing). Het resterende lege hok werd dan
juist gevuld, of uitgehaald. Het zetten van een hoop ging als volgt. Onderin werd
een laag paardemest en/of stro aangebracht van vele decimeters dik, waarop zo
dicht mogelijk tegen elkaar enkele honderden broeipotten geplaatst werden. Deze
broeipotten waren van rood aardewerk dat aan de binnenzijde van glazuur was
voorzien. Op ongeveer 5 cm van de bodem bevond zich vaak een drietal
aardewerken nokken waarop de loodspiralen konden worden geplaatst. Als deze
nokken ontbraken, werd op dezelfde hoogte een kruishoutje geplaatst. In alle potten
werd enige centimeters bierazijn gebracht, waarna de werklieden de loodspiralen
rechtstandig op de nokken plaatsten. Vervolgens werden de loden dekplaten over
de broeipotten gelegd en het gehele bed afgesloten met een laag planken. Op deze
planken kwam een tweede laag mest van enige decimeters, met daarop een tweede
laag potten. In totaal werden er vier tot zes, in de negentiende eeuw zelfs nog meer,
lagen aangebracht, zodat de gehele hoop ongeveer 3600 broeipotten bevatte. De
bovenste laag werd afgesloten met een forse laag paardemest en stro. In totaal was
met het zetten van de hoop een à twee dagen gemoeid. Het broeien van de
paardemest zorgde ervoor dat de temperatuur in de hoop geleidelijk opliep, hetgeen
4.
na enige dagen duidelijk te merken was. Na vier tot zes weken was verreweg het
meeste lood in loodwit veranderd. De bovenste laag mest werd dan verwijderd en
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nadat men de hoop gedurende de nacht had laten afkoelen, volgde het voorzichtige
uithalen van de hoop en het transport van de aangetaste rollen en dekplaten naar
de klopbank.
Op de klopbank - een stevige grote tafel met een stenen bovenblad - scheidden
de arbeiders met klophamers het loodwit van het nog resterende lood. Daarbij kwam
een grote hoeveelheid loodwitstof in de lucht. Dit maakte het kloppen tot een uiterst
ongezonde bezigheid, waartegen de arbeiders zich hoogstens konden wapenen
door het voorbinden van een natte doek en het regelmatig afwisselen van hun
werkzaamheden. Loodvergiftiging kwam onder de werklieden dan ook veel voor,
hetgeen onder andere blijkt uit het feit dat vrijwel alle beschrijvingen van de
loodwitmakerij gewag maken van de gevaren voor de arbeiders.
Het verzamelde loodwit werd fijngestampt en gezeefd, en vervolgens in grote
houten kuipen met water vermengd tot een dikke pap die met houten lepels op de
zogenaamde natte molen gebracht werd om te worden fijngewreven. Meestal werd
in die kuipen ook gemalen krijt of zwaarspaat toegevoegd, zodat in feite een mengsel
van krijt en loodwit vermalen werd. Het toevoegen van krijt, dat het eindprodukt niet
beter maar wel stukken goedkoper maakte, vormde een vast onderdeel van de
produktiewijze van het ‘gewone’ Hollandse loodwit. In een loodwitmolen bevonden
zich minstens twee paar molenstenen, met een verschillende afstand tussen de
stenen: de ‘grove’ en de ‘fijne’ molen. De loodwit- en krijtbrij werd eerst op de grove
molen gemalen, daarna op de fijnere, waarna de gehele procedure werd herhaald.
Na het malen en bezinken schepten de werklieden
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In vijf naast elkaar geplaatste hokken in de broei- of mestloods worden door de Gentenaar
B. Coppens in 1797 verschillende fasen in het zetten van de hoop getoond. Eerst werd de
bodem van het hok uitgegraven tot onder het maaiveld (links). Vervolgens werd de
paardemest langs de wanden aangebracht, waarna de ronde loodwitpotten werden geplaatst
(midden). Loden repen en planken dekten de eerste laag af. Een kippenladder was nodig
om de hogere lagen potten en mest te kunnen opbouwen.

de vochtige brij in ongeglazuurde kegelvormige rood-aardewerken vorm- of
droogpotjes die vergeleken kunnen worden met onze bloempotjes. De droogpotten
werden op houten stellingen in lange smalle droogschuren (V), die bij slecht weer
met luiken afgesloten konden worden, in zon en wind gedroogd. Wanneer het loodwit
in de potten voldoende droog was (doorgaans na vijf tot zes weken), werden de
vormpotten omgedraaid en verwijderd.
Daarna volgde gedurende een aantal weken de nadroging van deze loodwitbroden,
tot ze geheel droog waren. Meestal kwam het Hollandse loodwit in de vorm van
zulke broden in de handel. Soms verhandelde men los, in vaten verpakt,
loodwitpoeder. In dat geval werden de gedroogde loodwitbroden op de zogenaamde
droogmolen onder kantstenen verpulverd en daarna gebuild.
In de handel golden zware, compacte, blanke loodwitbroden met een fijn, glanzend
breukvlak als een toonbeeld van kwaliteit. De Hollandse loodwitindustrie was juist
op dit punt de onbetwiste markleider. In technische zin werd dit niet alleen
veroorzaakt door de kundigheid van de arbeiders tijdens het malen - zowel bij het
natte malen van het loodwit als bij het malen van het krijt - maar ook door het
toevoegen van geringe hoeveelheden loodsuiker, arabische gom of, in de
negentiende eeuw, stijfsel. Dit waren de echte kneepjes van het vak. De broden
werden in de pakkamer eventueel in blauw papier verpakt en in grote vaten gedaan
die 300 tot meer dan 500 kilo loodwit konden bevatten. Dit was de gebruikelijke
vorm waarin het Hollandse loodwit in binnen- en buitenland op de markt werd
gebracht.
In vergelijking tot de traditionele bereidingswijze betekende het Hollandse proces
een sprong vooruit naar een geheel ander schaal- en efficiëntieniveau.
Op basis van deze nieuwe bereidingstechniek konden de Hollandse
loodwitfabrieken de concurrentie met de elders, met name in Venetië, gevestigde
loodwitmakers dan ook zonder moeite aan. Toch had ook het Hollandse proces,
zoals uit het vervolg zal blijken, zijn beperkingen. Bottlenecks vormden de invloed
van de buitentemperatuur (bij vorst kon niet geproduceerd worden), de
temperatuurregulatie in de hoop, het niet altijd wit genoeg zijn van het eindprodukt
en de gezondheid van de arbeiders.
Ook de kwantitatieve parameters van het Hollandse proces bewogen zich binnen
betrekkelijk nauwe grenzen. Het hoge soortelijke gewicht van het lood en het gebruik
van broeiende paardemest legden - in verband met de hanteerbaarheid van de
potten, respectievelijk de eisen met betrekking tot de warmteoverdracht - min of
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meer de grootte van de broeipotten vast. De grootte van deze potten bepaalde op
haar beurt het formaat van de loodrollen.
Ook de hoogte van de hopen en het vloeroppervlak ervan waren aan min of meer
intrinsieke beperkingen onderhevig. De totale produktiecapaciteit van de gemiddelde
Hollandse fabriek met twaalf arbeiders (inclusief de molenaars en de inpakkers) en
vijf hokken was ongeveer 125.000 kg per jaar. Wanneer een fabriek beduidend
groter was, werd de capaciteit van de molen de bottleneck. Per dag kon op de molen
slechts 500 kilo schulpwit of 750 kilo loodwit vermengd met krijt vermalen worden.
De grootste Hollandse loodwitfabrieken - zoals die te Monnikendam en die van de
firma Pieter Grootes & Comp. te Koog aan de Zaan, waar in beide gevallen (in de
zomer) ongeveer twintig arbeiders werkten en meer dan 225.000 kg loodwit per jaar
werd geproduceerd - beschikten dan ook over een
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Een loodwitpot van ongeveer 20 cm hoog en 10 cm doorsnede, die in de bodem bij een
voormalige loodwitfabriek gevonden is. Broeiende hopen bevatten 2000 tot 4000 van zulke
potten. Aangezien een loodwitfabriek meedere broeihokken had, is het niet ongebruikelijk
in archieven bedrijfsinventarissen aan te treffen waarop 20.000 of meer potten vermeld
staan. Per hoop werd in vijf weken ruim 3000 kilo loodwit geproduceerd.

tweede molen, of maakten gebruik van andere loodwitmolens in de omgeving.

De Nederlandse loodwitindustrie omstreeks 1800
Aan het einde van de achttiende eeuw bereikte de Nederlandse loodwitindustrie
haar grootste omvang. Van de 36 fabrieken die ons land in die tijd telde, waren er
15 alleen al in de regio Rotterdam gevestigd en zeker 10 in het gebied rond
5.
Amsterdam en in de Zaanstreek. De gezamenlijke produktie van deze fabrieken
kan op meer dan 4.000.000 kilo worden geschat, waarvan een groot deel werd
geëxporteerd. De Amsterdams/Zaanse loodwitindustrie en de Rotterdamse
loodwitindustrie werkten voor volledig verschillende markten. Voor de Rotterdamse
loodwitindustrie was Frankrijk veruit het belangrijkst. In 1784 ging ongeveer 80%
van de loodwituitvoer uit het ressort van de Admiraliteit op de Maze richting Frankrijk.
De politieke troebelen na 1789 zorgden voor een sterke vermindering van deze
export, maar met een aandeel van ruim 50% in 1792 bleef de Franse markt voor
de Rotterdamse industrie van het grootste belang. De Amsterdams/Zaanse industrie
had in vergelijking daarmee een veel gedifferentieerder afzetgebied. Grote
exportmarkten voor dit deel van de Hollandse loodwitindustrie waren Spanje,
Portugal, Duitsland (via de Rijn en via Hamburg), Oost- en West-Indië en
Scandinavië. Duitsland (inclusief Hamburg) was in 1792 met een exportaandeel
van ruim 35% de grootste markt. Deze verschillen tussen de ‘Amsterdamse’ en de
‘Rotterdamse’ loodwitindustrie oefenden in de negentiende eeuw, zoals we zullen
laten zien, een grote invloed uit op het verdere ontwikkelingspatroon.
Voor een verklaring van de uiterst sterke positie van de Nederlandse
loodwitindustrie in de achttiende eeuw komen verschillende factoren in aanmerking.
Vóór alles was deze positie een erfenis van de technologische en economische
voorsprong die tijdens de expansiefase van de Hollandse economie in de zeventiende
eeuw was opgebouwd. Hoewel de kennis van het Hollandse proces in de loop van
de achttiende eeuw steeds meer publiek bezit werd, slaagden de Nederlandse
fabrikanten erin om door een ver doorgevoerde geheimhouding vele essentiële
kneepjes van het vak voor het buitenland verborgen te houden. Daarnaast waren
er nog andere technische en economische redenen voor de sterke positie van de
Nederlandse industrie. Gelegen tussen Engeland, waar de grondstoffen lood en
krijt vandaan kwamen, en het Middeneuropese achterland had de Nederlandse
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loodwitindustrie op verschillende continentale markten een gunstige uitgangspositie.
Het loodwitmakersbedrijf was daarmee een typische Hollandse trafiek, waarin
geïmporteerde grondstoffen tot voor de export bestemde eindprodukten veredeld
werden. Duitsland beschikte weliswaar zelf over loodmijnen, maar het meeste Duitse
lood was, door de aanwezigheid van te hoge concentraties andere metalen,
ongeschikt voor de loodwitfabricage. Door het loodwit met krijt te versnijden kon de
Nederlandse industrie het loodwit bovendien tegen zulke lage prijzen op de Duitse
markt brengen dat vele potentiële producenten hierdoor moeten zijn afgeschrikt.
Frankrijk was daarenboven gehandicapt door het ontbreken van een binnenlandse
produktie van de juiste kwaliteit azijn. De kwaliteit van de azijn was van het grootste
belang voor het succesvol produceren van loodwit op grote schaal en tegen
concurrerende prijzen. Een van de eerste Oostenrijkse loodwitfabrieken voerde in
de tweede helft van de achttiende eeuw haar wijnazijn speciaal uit Venetië aan,
omdat de Oostenrijkse wijnazijn geen goede resultaten opleverde. Ook de grote
Franse chemisch-technoloog J.A.C. Chaptal (1756-1832) was er heilig van overtuigd,
dat de sleutel tot het succes van de Hollandse loodwitindustrie in de kwaliteit van
6.
de gebruikte bierazijn gezocht moest worden. Dit nog afgezien van het feit dat
alleen al het verschil in prijs dat er tussen wijn- en bierazijn bestond, het gebruik
van wijnazijn weinig economisch maakte.
Technische en handels-factoren zorgden er dus samen voor dat de Hollandse
loodwitindustrie aan het einde van de achttiende eeuw op de internationale
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markten toonaangevend was. Toch lukte het een aantal landen langzaam maar
zeker een eigen loodwitindustrie in het leven te roepen die na 1815 een grote
bedreiging zou gaan vormen voor het voortbestaan van de Nederlandse
loodwitindustrie. Daarbij ging het niet alleen om een eenvoudig proces van
economische concurrentie, maar ook om een concurrentiestrijd tussen het beproefde
Hollandse procédé en enkele nieuwe produktieprocessen die in het buitenland tot
ontwikkeling kwamen.

Buitenlandse technische en chemische innovaties
De grote giftigheid van het loodwit en de soms zeer onbevredigende resultaten van
de broeiing waren van meet af aan de twee grote problemen van het ‘Hollandse’
loodwitproces. Verschillende loodwitmakers hebben in de loop van de achttiende
eeuw dan ook geprobeerd door nieuwe technische vondsten deze bedrijfsproblemen
het hoofd te bieden.
Het is daarbij opvallend dat geen van deze vernieuwers uit de Republiek kwam.
Vermoedelijk stond, zoals ook in andere gevallen vaak het geval was, juist het grote
succes dat de Hollandse fabrikanten hadden elke poging tot verandering van de
7.
beproefde methoden in de weg. Daarnaast speelde, na 1800, mogelijk het geringe
aantal chemische geschoolden dat Nederland in vergelijking tot het buitenland bezat
een rol. Hoe het ook zij, de Nederlandse loodwitmakers sloegen als oplossing voor
de problemen rond de loodwitfabricage niet de weg van de technische vernieuwing
in, maar kozen volledig voor de strategie om via een zo zorgvuldig mogelijk uitvoering
van de bestaande fabricagehandelingen de kwaliteit van hun eindprodukt op te
voeren. Daarbij ging het om zaken als: het goed laten aansluiten van de planken in
de hoop, zodat geen mest op het loodwit kon vallen; het zorgvuldig apart houden
en reinigen van het loodwit dat toch met mest was besmet; een grote kieskeurigheid
bij het inkopen van het lood, waarbij vooral aan het zogenaamde blauwe Engelse
lood de voorkeur werd gegeven; en een strenge selectie en zorgvuldige behandeling
van de paardemest, waarbij op den duur zelfs uitsluitend van de mest van eigen
paarden gebruik werd gemaakt. ‘Men kan (...) niet genoeg op kleinigheden letten’,
zo kan in navolging van de Utrechtse apotheker C.M. van Dijk (1797-1867) deze
werkwijze van de Nederlandse loodwitmakers worden getypeerd.
Op het moment dat Van Dijk die woorden schreef, hadden buitenlandse
loodwitmakers evenwel reeds een groot aantal technische vernieuwingen
doorgevoerd, waarvan sommige van een bijzonder radicaal karakter. Voorop op
technisch gebied liep ongetwijfeld de Engelse loodwitindustrie. Deze was in
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Het Hollandse loodwitproces.

de vroege zeventiende eeuw ontstaan op basis van uit de Republiek afkomstige
technische kennis. Het gebruik van het Dutch process was in Engeland dan ook
regel. In de loop van de achttiende eeuw wijzigden de Engelse loodwitmakers het
Hollandse proces echter op een groot aantal punten. Zij voerden een klopmachine,
of schulpenpletmachine, in waardoor de arbeiders minder gevaar liepen, verbeterden
de zuivering van het loodwit, en vervingen de paardemest door afgewerkte
leerlooiersrun, hetgeen de witheid van het loodwit ten goede kwam.
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Azijumakerij ‘De Eendracht’ aan de Schie te Rotterdam, omstreeks 1800. Het azijnbier werd
in grote kuipen in de open lucht tot gisting gebracht (links). Rechts een rosmolen waarmee
een pomp in beweging gebracht werd, waarmee de troebele bierazijn na afloop van de
gisting naar de binnenshuis opgestelde krulle- of binnenkuipen gepompt werd voor verdere
verwerking en zuivering. Het proces duurde vele weken.
Na de uitvinding van de zogenaamde ‘snelazijn’, die omstreeks 1840 in Nederland
geïntroduceerd werd, bracht men deze bereiding tot enkele dagen terug. De uitstekende
kwaliteit van de klassieke Hollandse bierazijn was een van de factoren waaraan de
Nederlandse loodwitindustrie ten tijde van de Republiek haar vooraanstaande positie te
danken had.

Naast deze door de Engelse loodwitmakers zelf ontwikkelde modificaties werden
er echter in de laatste twee decennia van de achttiende eeuw ook methoden voor
de loodwitbereiding uitgevonden die radicaal braken met deze essentiële onderdelen
van het Hollandse proces. De oorsprong van deze innovaties lag niet in de
fabriekspraktijk, maar kwam uit een geheel andere richting: aan de basis ervan lag
een revolutie binnen de chemie.
Eeuwenlang hebben auteurs van chemische werken loodwit opgevat als een
‘loodkalk’ die door de kracht van zuren, zoals azijn, uit lood kon ontstaan. Volgens
de in de achttiende eeuw dominante theoretische opvatting van de Duitser Georg
Ernst Stahl (1659-1734) maakte de azijn daarbij het lood het zogenaamde ‘flogiston’
afhandig. Tussen 1770 en 1790 raakten, door het werk van chemici als Joseph
Black (1728-1799), Joseph Priestley (1733-1804), Torbern Bergman (1735-1784)
en Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794), de opvattingen op het gebied van de
chemie sterk in beweging. Daarbij ging het niet alleen om een grondige verbouwing
van het gehele theoretische bouwwerk, waarbij de flogistontheorie van Stahl het
slachtoffer werd, maar ook om de ontdekking van een groot aantal nieuwe
verbindingen en reacties. Door de ontdekking van een aantal gassen, als het
koolzuurgas door Black in 1756 (toen ‘vaste lucht’ of‘luchtzuur’ genoemd) en de
zuurstof door Priestley in 1774, wijzigde zich bijvoorbeeld de opvatting dat lucht een
element was radicaal. Uitvoerig onderzoek van Bergman naar de reacties tussen
metalen en zouten gaf de chemici daarnaast het gereedschap in handen om op een
8.
systematische wijze nieuwe bereidingswijzen van stoffen te vinden. Dezelfde
Bergman, die een meester op het gebied van de chemische analyse was, ontdekte
in 1774 dat ook het loodwit het door hem onderzochte ‘luchtzuur’ bevatte. Nadat dit
door de chemische analyses van onder anderen Klaproth en Chenevix bevestigd
was, gold het nog voor het einde van de achttiende eeuw als een vaststaand feit
dat loodwit een verbinding was van loodoxide (ca. 84%) met koolzuur (ca. 16%).
De betekenis van deze ontdekking voor de techniek van de loodwitbereiding kan
moeilijk overschat worden. Het inzicht dat loodwit koolzuur bevatte, leidde tot een
veel beter begrip van het Hollandse proces. Duidelijk werd nu dat de broeiende
paardemest, stro of run niet alleen voor de warmte zorgden, maar ook het koolzuur
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leverden dat nodig was. Gisting en broeiing bleken processen te zijn waarbij het
door Black ontdekte koolzuurgas vrijkwam.
Hierdoor werd het opeens begrijpelijk waarom de vele pogingen die ondernomen
waren om de mest door ovenwarmte te vervangen zonder succes waren geweest.
De ontdekking van Bergman opende het zicht op geheel nieuwe produktieprocessen,
zonder azijn, zonder loodspiralen en zonder broeipotten. Op basis van de chemische
samenstelling kon immers geconcludeerd worden, dat de dure azijn geen essentieel
9.
onderdeel was van het fabricageproces. Dit inzicht, dat loodrecht stond op alle
praktijkervaring, vormde de basis van een nieuw patroon van technische ontwikkeling,
in een richting die afweek van alles wat tot dan toe door de loodwitmakers was
geproblematiseerd. Het startpunt van dit nieuwe technische traject was een octrooi
van de Engelsman James
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Turner uit 1781, waarin werd voorgesteld om in een enkel proces een gele kleurstof,
loodwit en mineral alkali (soda) te maken door simpelweg gedurende 24 uur of
langer goudglit (loodoxide) met zeezout en een beetje water te vermalen. Het
voortdurende malen met water moest ervoor zorgen dat het koolzuur uit de
dampkringslucht in oplossing zou gaan om zich met het lood te verbinden.
De wetenschappelijke en technische basis voor dit octrooi was in de voorafgaande
vijftien jaar gelegd door het werk van onder andere Bergman en door de
inspanningen van verschillende chemici om de commercieel zo belangrijke soda
uit het rijk voorradige zeezout te bereiden. Tussen 1766 en 1771 experimenteerden
in Engeland James Watt (1736-1819) en James Keir (1735-1820) op advies van
Joseph Black, met een methode om uit zeezout en kalk soda op industriële schaal
te maken. De Duits-Zweedse chemicus Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) kwam
in dezelfde tijd met de suggestie om goudglit in plaats van kalk te gebruiken voor
dit doel. Vanaf 1780 werd dit idee van Scheele in Londen, waarschijnlijk door Turner,
in praktijk gebracht. Omstreeks 1788 voerde Chaptal in zijn fabriek te Montpellier
dezelfde methode in. Het octrooi van Turner kwam er dus in feite op neer dat het
afvalprodukt van de sodabereiding als een zelfstandige verfstof op de markt werd
gebracht. Door de ontdekking die Bergman in 1774 had gedaan, was het voor Turner
aannemelijk dat het witte loodzout dat in het proces werd waargenomen het
commercieel aantrekkelijke loodwit was.
Terwijl Turner zelf zich voornamelijk concentreerde op de commercialisatie van
de gele kleurstof die volgens zijn methode bereid kon worden, waren er anderen
die op die wijze loodwit trachtten te maken. Een drietal methoden werd met dit doel
op een industriële schaal in de praktijk gebracht. De eerste methode kwam er in
essentie op neer om de gevormde loodchloriden met zwavelzuur om te zetten in
loodsulfaat, dat vervolgens met een alkalicarbonaat (soda, potas of
ammoniumcarbonaat) tot een loodwit reageerde. Dit was de manier waarop Chaptal
in Montpellier loodwit maakte. Ook de tweede methode, die in 1806 door James
Keir werd geoctrooieerd, nam de loodchloriden tot uitgangspunt en zette deze om
met behulp van alkali en koolzuur. De derde methode, die in 1796 door de veelzijdige
chemicus en ondernemer Lord Dundonald (1743-1831) werd geïntroduceerd, kwam
neer op een aanpassing van de reactieomstandigheden tijdens de eerste
fabricagestap, de reactie tussen goudglit en zeezout. Dundonald voerde de trits
bevochtigen, mengen/roeren, en drogen uit het octrooi van Turner herhaald uit en
voerde daarbij steeds koolzuurgas toe. Dit had tot doel zowel de opname van het
koolzuurgas in de oplossing te vergroten, als de overdracht van het koolzuur
(carbonaat) naar het lood te verbeteren. Dundonald had hierover een betrekkelijk
uitgewerkte theorie die erop neerkwam dat in de eerste (denkbeeldige) reactiestap
kaliumchloride (dat hij prefereerde boven zeezout) met goudglit reageerde tot kaliloog
en loodchloride. In de tweede stap trok het kaliloog het koolzuurgas uit de lucht aan.
In de derde stap werd het carbonaat van het kalium uitgewisseld met het chloride
van het lood zodat, volgens Dundonald, loodwit en kaliumchloride werden gevormd.
Het kaliumchloride was zodoende een katalysator, die in dit cyclische proces netto
niet werd verbruikt.
De genoemde processen op basis van zeezout en goudglit leverden een loodwit
op dat minder dekkend was dan het loodwit dat op de Hollandse wijze was gemaakt.
Alleen onder de omstandigheden van de Napoleontische tijd, toen de prijs van soda
hoog was en ook de internationale loodwithandel was verstoord, kon dit loodwit zich
dan ook handhaven. Toen na 1815, eerst in Frankrijk en later in Engeland, de soda
op een zeer grote schaal volgens het zogenaamde Leblanc-proces geproduceerd
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ging worden, viel de economische basis onder het Scheele/Turner-proces weg. De
slechtere dekkracht van dit loodwit zorgde voor de genadeklap.
Het probleem van de dekkracht volgde ook als een schaduw de geschiedenis van
het loodwit dat in Frankrijk volgens een proces van de chemicus Louis-Jacques
Thenard (1777-1857) bereid werd.
Nadat tussen 1760 en 1800 de loodwitindustrie met steun van de overheid in
Duitsland en Oostenrijk tot stand gekomen was, hadden ook in Frankrijk de regering,
chemici en de Société d'encouragement pour l'industrie nationale pogingen
ondernomen om een eigen loodwitindustrie van de grond te krijgen.
Omstreeks 1810 bestonden er verschillende fabrieken. De fabriek van Brechoz
en Roard die in Clichy volgens het nieuwe procédé van Thenard was ingericht met
een maximale produktiecapaciteit van wel 600.000 kilo per jaar, was zonder meer
de grootste, modernste en meest prestigieuze. Net als Dundonald was Thenard van
de grondgedachte uitgegaan dat het economisch gunstig was bepaalde chemicaliën
die aan de reactie deelnamen weer terug te winnen, en zo een cyclisch proces uit
te voeren. In de eerste stap van zijn proces werd uit houtazijn en goudglit
onderazijnzuurlood (basisch loodacetaat) gemaakt. Dit was de verbinding die als
intermediair in de vorming van loodwit optrad. Stap twee bestond uit het doorleiden
van grondig gezuiverd kunstmatig bereid koolzuurgas - verkregen uit de verbranding
van steenkool - door hoge kuipen waarin zich een oplossing van dit basische
loodacetaat bevond. Er vormden zich dan een neerslag van loodwit en een oplossing
van loodacetaat (loodsui-
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De produktie van loodwit door middel van het proces van Thenard.
De azijn was alleen nodig aan het begin van het proces om een eerste hoeveelheid basisch
loodacetaat te bereiden. Vervolgens verliep het proces als een cyclisch proces, waarin het
loodwit via de tussenstoffen loodacetaat en basisch loodacetaat netto uit goudglit en koolzuur
bereid werd.

ker). Na het aftappen van de zuur geworden loodacetaatoplossing, die in een derde
stap weer met goudglit tot basisch loodacetaat werd omgezet, werd het neergeslagen
loodwit uitgeschept, gewassen en in vormpotten gedroogd. Netto kwam het proces
dus neer op de vorming van loodwit uit goudglit en koolzuurgas. De houtazijn hoefde
in theorie maar eenmaal gebruikt te worden om een eerste hoeveelheid basisch
loodacetaat aan te maken. Aangezien alle reacties zich in oplossing afspeelden en
pompen, roerders en dergelijke door grote stoommachines werden aangedreven,
was de situatie voor de arbeiders te Clichy geheel anders dan in een Hollandse
fabriek. Het giftige loodwitstof ontbrak. De arbeidshygiënische kant van het
Clichy-proces, waarover in de Franse literatuur menige lofrede te vinden is, vormde
dan ook, naast de superieure witheid van het produkt, een van de sterke kanten
van deze nieuwe methode.

De loodwitbereiding volgens het Thenard/Clichy-proces. Eerst wordt in een kuip van 4 meter
diameter (A) goudglit opgelost in azijn. Via kraan d brengt men vervolgens de oplossing van
basisch loodacetaat in de anderhalve meter hoge koperen bak E, van waaruit de oplossing
in de bak ff wordt gebracht, met een inhoud van 9000 liter. In kalkoven D wordt koolzuur
gevormd dat, via buis g, naar 600 pijpen gevoerd wordt die elk 33 cm in de vloeistof in bak
ff steken.
Door het koolzuur wordt het basisch loodacetaat in loodwit omgezet.
Na 12 tot 14 uur is de reactie voltooid. Het gevormde loodacetaat wordt afgetapt in bak m
en van daar met een pomp (P) teruggevoerd naar kuip A. Het neergeslagen loodwit wordt
vervolgens naar het reservoir O afgevoerd.

Vergelijken we de processen van Chaptal, Keir, Dundonald en Thenard met het
bewerkelijke Hollandse proces dan dringt zich de gedachte op dat dit in de
negentiende eeuw onvermijdelijk de ondergang tegemoet moest gaan. In de
‘wetenschappelijke’ processen immers werden noch mest, noch duizenden
broeipotten en zelden azijn gebruikt en enorm op de procesduur en op de

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

arbeiskosten bespaard. Waar het Hollandse proces weken duurde, kon hier eenzelfde
hoeveelheid loodwit in enige dagen worden geproduceerd. Toch lagen de zaken
niet zo simpel. In de fabriek te Clichy waren grote hoeveelheden brandstof nodig
voor het aandrijven van de stoommachines en de produktie van het koolzuurgas.
Veel meer dan bij het Hollandse proces bepaalde daarom de steenkoolprijs de
kosten.
Bovendien werden stoommachines toen überhaupt nog nauwelijks toegepast.
Daarnaast was er het probleem van de dekkracht. Decennia lang is er gestreden
door fabrikanten, handelaren, aannemers, schilders en chemici over de vraag welk
loodwit het beste schilderwerk opleverde. Franse bronnen getuigen van de superieure
dekkracht van het produkt uit Clichy, Nederlandse bronnen beweren het tegendeel.
Toch schijnt de laatste partij het gelijk aan haar zijde gehad te hebben. De fabriek
te Clichy floreerde niet, na 1820 richtten nieuwe Franse loodwitmakers hun fabrieken
vrijwel steeds volgens de, al dan niet gemodificeerde, Hollandse methode in, en
halverwege de negentiende eeuw was er binnen de chemische wereld een vrij grote
consensus dat loodwit bereid uit goudglit over het algemeen te kristallijn was om
10.
een goede dekkracht te hebben.
Desondanks ging er van de nieuwe ‘wetenschappelijke’ bereidingsmethoden een
enorme aantrekkingskracht uit, die ervoor zorgde dat er voortdurend door chemici
en fabrikanten naar verbeteringen gezocht werd, om zo een produkt te bereiden
dat de concurrentie met het ‘oude’ loodwit op alle fronten aankon.
Alleen al in Engeland kwamen tussen 1800 en 1870 tientallen loodwitoctrooien
uit. In dat spanningsveld tussen de onmiddellijke economische eisen van de markt
en het risico in de toekomst door nieuwe technische vondsten van de kaart geveegd
te worden, moesten de Nederlandse loodwitmakers na 1815 voortaan hun weg zien
te vinden.
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De Nederlandse loodwitindustrie na 1813
Na het weerkeren van de vrede in 1813 zag de wereld er voor de Nederlandse
loodwitmakers geheel anders uit. Zoals we hierboven hebben laten zien, vormden
de jaren tussen 1789 en 1813 zowel in technologisch als in economisch opzicht
een scharnierpunt. De dominante positie op de wereldmarkt was aangetast en vrijwel
overal kregen de Nederlandse fabrikanten nu te maken met tolmuren die werden
opgetrokken om de plaatselijk jonge loodwitindustrie te beschermen. Met name de
Franse tijd was voor de Nederlandse loodwitindustrie bepaald desastreus geweest.
Jarenlang was er geen aanvoer van Engelse lood en de internationale zeehandel
liep steeds meer terug. Dit was vooral funest voor de op de wereldhandel
georiënteerde Amsterdamse en Zaanse industrie. De Rotterdamse industrie kon
over land de handel met de belangrijke Franse markt voor een groot deel voortzetten,
vooral nadat na de inlijving bij het Keizerrijk in 1810 de Franse invoerheffing op
loodwit geheel verviel. De Rotterdamse loodwitindustrie kwam dan ook als enige
de oorlogsperiode betrekkelijk ongeschonden door (tabel 10.1).
Ook na 1813 vertoonde de Rotterdamse loodwitnijverheid een
ontwikkelingspatroon dat opmerkelijk verschilde van dat van de rest van de
Nederlandse industrie. Terwijl alle Nederlandse bedrijven bij de regering klaagden
over de invoerrechten op lood en over de hoogte van de accijns op azijn en pleitten
voor het verlenen van faciliteiten en het geven van premies, klonken alleen uit de
Rotterdamse regio klachten over het invoerrecht op loodwit van circa 40% dat door
11.
de Franse regering was ingesteld. Toen de Franse regering per 1 april 1824
bovendien de invoer van loodwitbroden - de karakteristieke handelsvorm van de
Hollandse fabrieken - verbood, wendden twaalf Rotterdamse loodwitmakers zich in
een petitie tot koning Willem I met het verzoek om bij de op handen zijnde
handelsbesprekingen met de Franse regering te onderhandelen over het intrekken
van deze importmaatregel en zo mogelijk ervoor te zorgen dat ook het inkomend
recht zou worden verlaagd. Drie achtste van de totale produktie van de Noord- en
12.
Zuidnederlandse loodwitindustrie werd toen nog naar Frankrijk geëxporteerd. De
invoermaatregel werd inderdaad ingetrokken, maar het hoge invoerrecht van 30-33
franc per 100 kilo bleef van kracht. Een tweede verzoekschrift dat de Rotterdamse
loodwitfabrikanten hierover in 1828 aan de koning schreven, kreeg de steun van
de Nederlandse regering niet.
Na 1828 volgden enige zeer slechte jaren voor de Nederlandse loodwitindustrie.
De winsten daalden, of sloegen om in verlies, de Franse en Rijnlandse

Tabel 10.1: Het aantal loodwitfabrieken in Nederland, 1800-1890.
1800

1816

1824

1843

1855

1865

1890

en de
10
Zaanstreek

7

4

4

4

1

1

regio
15
Rotterdam

14

14

7

6

3

3

overig
11
Nederland

8

4

6

6

5

4

regio
Amsterdam
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totaal

36

29

22

17

16

9

8

Bronnen: gegevens over individuele bedrijven en een groot aantal
statistische bronnen (zie J.H. de Vlieger en E. Homburg, ‘Technische
vernieuwing in een oude trafiek. De Nederlandse loodwitindustrie,
1600-1870’, Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 9
(1992), 22 en 40).
loodwitindustrie had inmiddels een behoorlijke omvang en de Belgische opstand
zorgde voor een forse verstoring van de markt en voor een diepe crisis in de
handelsrelaties met Frankrijk. Bang dat ‘een algeheele vernietiging van [deze] tak
van inlandsche nijverheid’ voor de deur stond, gaf de regering - na jaren vergelijkbare
verzoeken te hebben genegeerd - in 1830 eindelijk gehoor aan een verzoek van
een viertal Amsterdams/Zaanse fabrikanten om de loodwitindustrie vrij te stellen
van de accijns op azijn.
Na gedurende twee jaar restitutie van accijns uit het Fonds voor Nationale
Nijverheid verkregen te hebben, werd bij wet van 4 mei 1832 (Staatsblad no. 14)
aan de loodwitmakerijen en de daaraan verwante sacharumsaturni (loodsuiker)
13.
stokerij definief vrijdom van de accijns op azijn verleend. Voor de Rotterdamse
loodwitindustrie bood deze maatregel onvoldoende soelaas. Binnen enkele jaren
moesten zeven van de veertien Rotterdamse fabrieken geheel sluiten. Minstens
één bedrijf werd naar Noord-Frankrijk verplaatst. Toen in 1840 de Franse
invoerrechten op loodwit, in het kader van een Frans-Nederlands handelsverdrag,
uiteindelijk fors werden verlaagd, was de Franse markt reeds vrijwel geheel voor
14.
Nederland verloren.
Er is geen enkele aanwijzing dat de Rotterdamse loodwitindustrie deze
crisissituatie tussen 1815 en 1840 door technische vernieuwing, anders dan door
de vertrouwde strategie van het ‘letten op alle kleinigheden’, heeft proberen te
bestrijden. De traditionele Hollandse bereidingswijze werd door de Rotterdamse
15.
loodwitmakers absoluut niet geproblematiseerd. Alle aandacht ging uit naar de
bestrijding van maatregelen van handelspolitieke aard. Deze houding van de
Rotterdamse fabrikanten mag in de ogen van de moderne lezer conservatief lijken,
gemeten naar de gegevens die de Rotterdammers toen zelf ter beschikking stonden
was ze alleszins redelijk. De beschermende tolmuur van 40% invoerrecht die
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Terwijl de buitenlandse concurrentie radicale wijzingen aanbracht in de loodwitbereiding
gaven de meeste Nederlandse loodwitmakers er de voorkeur aan slechts enkele kleine
wijzigingen door te voeren in het Hollandse proces. Zo ontstond uit het ‘oud-Hollandse
procédé’ - met behulp van Engelse innovaties overigens - het ‘verbeterde Hollandse proces’,
dat hier schematisch wordt getoond (ca. 1850). Van links naar rechts zijn te zien: de oven
voor het smelten van het lood en de giettafel (fig. 1); het broeihok (fig. 2), nu in een gemetseld
gebouw, hetgeen een van de verbeteringen was; de klopmachine (fig. 6), een vanaf 1820
ingevoerde verbetering die de gezondheidsgevaren voor de arbeiders moest verminderen;
de maalinrichting voor het natte malen, met 9 paar molenstenen (fig. 7); en de rekken met
de droogpotten (fig. 8).

opgetrokken was rond de voor hen verreweg belangrijkste markt, was inderdaad
een dramatisch fenomeen. Bovendien, eenmaal aangeland op de Franse markt
was het Hollandse produkt op het gebied van de kwaliteit de onbetwiste marktleider.
Zo zag de Franse concurrentie zich gedwongen om het loodwit ook als broden te
verpakken in blauw papier en als ‘Hollands loodwit’ te verkopen. Nog veelzeggender
voor de preferenties van de markt was de weerstand die er heerste tegen het
volmaakt witte produkt van de fabriek te Clichy. Afgewezen door de Franse schilders
vanwege de, al dan niet vermeende, lagere dekkracht, zagen de fabrikanten uit
Clichy zich in de loop van de jaren 1820 zelfs gedwongen om hun loodwit door het
toevoegen van onder andere beenzwart minder wit te maken, zodat het meer ging
lijken op het loodwit dat met het Hollandse proces was gemaakt. Deze feiten maakten
dat er in de ogen van de Rotterdamse loodwitmakers geen enkele reden was om
van de traditionele fabricagemethoden af te stappen. Hun recept tegen de
buitenlandse dreiging bestond uit de strikte handhaving van ‘de deugelijkheid van
het fabrijkaat’, gekoppeld aan pogingen om via de politiek handelsbelemmeringen
en belastingnadelen uit de weg te ruimen.
De loodwitindustrie buiten de Rotterdamse regio bevond zich in een andere
situatie. Ze opereerde niet alleen op een veel groter aantal markten, maar had daar
ook met concurrentie te maken van een andere aard. Waar de Rotterdamse bedrijven
over de Fransen klaagden, horen we de Amsterdamse en Zaanse bedrijven klagen
over de concurrentie door de Engelse loodwitindustrie. Ook volgens de Amsterdamse
loodwitmakers waren het vooral de lagere daglonen en lagere belastingen in het
buitenland, die het de Hollandse fabrieken moeilijk maakten.
Hoe voor de hand liggend het ook was om bij de overheid juist deze zaken te
benadrukken, de afwezigheid van opmerkingen in de bronnen uit die tijd over de
technische vernieuwingen die toen in het buitenland plaatsvonden, is opvallend.
In het tweede en derde decennium van de negentiende eeuw veranderde deze
situatie. In sommige geschriften klonk toen voor het eerst het besef door dat er meer
aan de hand was dan alleen maar een prijsconcurrentie vanuit de Engelse industrie.
Ook de kwaliteit van de Engelse waar bleek in vele gevallen beter te zijn.
Verschillende onderdelen van de Hollandse loodwitbereiding werden nu voor het
eerst geproblematiseerd. De Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij loofde in
1816 haar tweede gouden medaille uit ‘voor hem, die een middel opgeeft, waardoor
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het Loodwit deszelfs oorspronkelijke witheid blijft behouden en het beste Loodwit
in kracht evenaart’. Een bevredigende reactie kwam evenwel niet binnen, want de
prijs werd niet toegekend. Ook W. van der Vuurst ging drie jaar later in zijn Natuurlijke
en oordeelkundige beschrijving der verfwaren nadrukkelijk in op de middelen om
een zo wit mogelijk loodwit te bereiden. Zijn raadgevingen in dit verband waren
betrekkelijk conventioneel. Anderen benadrukten echter dat door ‘vorderingen in
de scheikunde, bij onze naburen’, de ‘aloude roem, van dezen grooten tak onzer
nijverheid’ verloren dreigde te gaan.
In een concept-prijsvraag die de Groningse hoogleraar scheikunde Sibrandus
Stratingh Ez. (1785-1841) in 1823 opzond naar het Bataafsch Genootschap der
Proefondervindelijke Wijsbegeerte, werd reeds duidelijk afstand genomen van de
‘moeijelijke en omslagtige bereiding’ van het Hollandse loodwit en nadrukkelijk de
vraag gesteld of het niet eenvoudiger zou zijn door ‘kunstwarmte’ (kamerproces) of
door ‘nederploffing’ (Thenard/ Clichy) loodwit van
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dezelfde deugdzaamheid te bereiden. Net als verschillende andere kritische
kanttekeningen bij het Hollandse proces was dit typisch het commentaar van een
buitenstaander. In de loodwitindustrie zelf veranderde er over het algemeen weinig
en ook waar er wel iets veranderde, lijken het vooral de nieuwkomers in de branche
geweest te zijn die de vernieuwingen introduceerden. Zo schafte in 1824 W.D. Bosch
voor zijn zojuist opgerichte loodwitfabriek in 's-Hertogenbosch als eerste loodwitmaker
in Nederland een stoommachine aan en vroeg, vermoedelijk, de Utrechtse
loodwitfabrikant Cornelis Hoogeveen (1791-1874) korte tijd nadat hij zijn fabriek
had opgericht aan zijn kundige stadsgenoot Van Dijk om over verschillende aspecten
van de loodwitbereiding het licht van de ‘scheikundige wetenschap’ te laten schijnen.
De meest drastische aanpak in deze eerste vernieuwingsfase van het Hollandse
loodwitbedrijf was eveneens het werk van een nieuwkomer in de branche: jonkheer
mr. Henric Bicker (1777-1834) die in 1824 voor zijn zoon jhr. Pierre Hebert Bicker
een loodwitmakerij te Amsterdam gekocht had. Bicker liet in 1824 en 1825 dure
Engelse arbeiders naar Amsterdam komen om hem te helpen met de nieuwe
inrichting van zijn zojuist gekochte fabriek. De arbeiders introduceerden daar niet
de radicaal nieuwe chemische bereidingswijze in de lijn van Turner en Scheele,
maar wel het hele pakket modificaties dat de Engelsen op het Hollandse proces
hadden aangebracht. Gemetselde broeistoven die met kachels verwarmd konden
worden, een schulpenbreekmachine en een nieuw type builkist werden in Amsterdam
neergezet. Tevergeefs probeerde Bicker in 1828 op zijn nieuwe werktuigen een
octrooi te krijgen.

Nederlandse loodwitoctrooien, 1828-1869
Na de octrooi-aanvragen van Bicker werden er in Nederland tot 1869, toen de
octrooiwet werd afgeschaft, nog zeventien octrooien op verbeteringen in de
loodwitbereiding verleend (tabel 10.2). Slechts vijf van deze octrooi-aanvragen
waren van Nederlanders afkomstig (Stratingh, Bicker, Van Someren en Snellen,
Hoogen, en Hoogeveen). Negen octrooinemers kwamen uit Engeland, twee uit de
Verenigde Staten (Smith, Gardner & Co. en J.C. de Roode) en een uit Frankrijk
(Barrault). In Engeland heerste inderdaad tussen ongeveer 1830 en 1845 een ware
innovatiekoorts binnen de loodwitindustrie. Voortbouwend op de chemische en
technische principes die rond 1800 door mensen als Dundonald en Thenard met
betrekking tot de loodwitbereiding waren geformuleerd, trachtten vele Engelse
chemici en fabrikanten nu door de inzet van nieuwe chemische en mechanische
hulpmiddelen tot een produkt te komen dat, hoewel niet via het ‘Dutch’ proces bereid,
16.
wel dezelfde dekkracht had.
Aangezien vele van deze pogingen mislukten, zowel wat betreft de kostenkant
van het fabricageproces als wat betreft de kwaliteit van het produkt, leidde het
herhaald uitproberen van nieuwe varianten tot een ware regen van octrooien.
Uit tabel 10.2 is op te maken dat verschillende Nederlandse bedrijven geprobeerd
hebben de geoctrooieerde processen in de praktijk te brengen. In een aantal gevallen
ging het daarbij om eigen octrooien, in andere gevallen om licenties van Engelse
bedrijven die, al dan niet onder druk van de Nederlandse overheid, waren verstrekt.
Wanneer we de technische ontwikkeling die door deze 17 octrooien wordt
gedocumenteerd in zijn geheel willen typeren, moet vooral geconstateerd worden
dat geen van de verleende octrooien een verbetering van het Hollandse proces
betrof. Het gebruik van mest of broeipotten was overal geheel uitgebannen. Het
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weglaten van de azijn werd weliswaar voorgesteld, maar was doorgaans weinig
succesvol. Het octrooi van Hoogeveen uit 1855 kwam nog het dichtst in de buurt
van de Hollandse methode: het betrof een variant op het Oostenrijks/Duitse
kamerproces. Alle overige octrooien stonden in de chemisch-technologische traditie
waarin met kuipen, oplossingen en dergelijke werd gewerkt.
Een gemeenschappelijke techniek die aan bijna alle octrooien ten grondslag lag,
was de kunstmatige winning (door verbranding van houtskool, cokes of kalk), opslag
(in gasometers) en verplaatsing (door buizen en pijpen) van koolzuurgas. Hier
speelden ongetwijfeld ervaringen met de lichtgasbereiding een rol.

Gebr. van Coppenaal & Co. te Sloterdijk
Het octrooi dat de in Genua woonachtige Engelsman Paul Isaac Muston in maart
1834 in Nederland aanvroeg, behelsde een methode om loodwit te bereiden die in
zijn eenvoud verrassend was. Grondgedachte van het octrooi was het idee dat zeer
fijn verdeeld lood direct met het koolzuurgas en de zuurstof uit de lucht kon reageren
tot loodwit. In hoofdlijnen was dit fenomeen reeds bekend. De Weense technoloog
Prechtl beschreef zo'n proces in zijn in 1830 verschenen Technologische
Encyklopädie in een uitgewerkte, maar slechts kleinschalige, vorm. Prechtl liet
gesmolten lood in een met koud water gevulde ronddraaiende cylinder vallen,
waardoor zich een fijn verdeeld loodhagel vormde. Het toevoegen van potas aan
het water versnelde de vorming van loodwit, maar Prechtl merkte op dat ook zonder
potas het blootstellen van het vochtige en fijn verdeelde lood aan de lucht reeds
voor de vorming van loodwit zorgde. Het octrooi van Mus-
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Tabel 10.2: Nederlandse loodwitoctrooien, 1828-1869
datum

nummer aanvrager betrokken lood
Doorman octrooi
Nederlandse
firma
⋆
15-1-1828
P.H.
P.H.
n.v.t.
Bicker
Bicker
4-4-1834

570

P.I.
Muston

ingrediëntenoverig
koolzuur
n.v.t.

Gebr. van loodhagel lucht
Coppenaal
& Co.
goudglit

koolzuur

n.v.t.
-

11-11-1836 655

J. Fardon -

23-4-1837 668

P.I.
Muston

Gebr. van loodhagel koolzuur
Coppenaal
& Co.

soda of
potas

12-8-1838 733

Th. de la
Rue

-

goudglit

loodnitraat

11-9-1838 744

S.
Stratingh
Ez.

Stratingh
& Co.

loodhagel koolzuur

3-4-1839

795

P.I.
Muston

Gebr. van loodhagel koolzuur
Coppenaal
& Co.

azijn of
salpeterzuur

1-6-1839

812

Th. de la
Rue

-

koolzuur

azijn of
loodsuiker

azijn

goudglit

koolzuur

loodsuiker

goudglit

koolzuur

azijn

14-7-1839 825

G. Watson P.H.
Bicker

26-3-1840 912

P.I.
Muston

23-6-1842 1169

G. Watson P.H.
Bicker

goudglit

koolzuur

azijn

10-8-1842

P.H.
Bicker

goudglit

koolzuur

azijn

⋆

Gebr. van loodhagel koolzuur
Coppenaal
& Co.

P.H.
Bicker

azijn of
salpeterzuur
of
loodsuiker

16-11-1842 1218

Smith,
T.A.
Gardner & Hoogen
Comp.

loodhagel koolzuur

-

20-11-1843 1319

R.H.v.
Someren
en C.F.
Snellen

goudglit

keukenzout

⋆
⋆

R.H. van
Someren
en Co.

lucht

= octrooi werd niet verleend;
= octrooi werd niet verleend;
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5-4-1845

1427

T.A.
Hoogen

3-8-1855

2399

koolzuur

azijn

K.
C.
lood
Hoogeveen Hoogeveen
& Co.

koolzuur

azijn

1-11-1860 3164

E. Barrault -

goudglit

koolzuur

azijn

3-4-1867

J.C. de
Roode

loodsulfaat alkali

4178

T.A.
Hoogen

-

goudglit

-

Doorman = G. Doorman, Het Nederlandsch octrooiwezen en de techniek der 19e
eeuw ('s-Gravenhage 1947); loodhagel = hagel en/of ander fijn verdeeld lood;
goudglit = goudglit en/of andere loodoxiden; koolzuur = kunstmatig bereid
koolzuurgas; loodsuiker = loodsuiker en/of een ander neutraal loodacetaat.

Bron: ARA: St. Secr.; Binnl. Zaken, afd. Ondw.; idem afd. Nat. Nijv.; Doorman,
Octrooiwezen en techniek.
ton bouwde hierop voort. Nieuw was het idee om de loodhagel nog fijner de
17.
verdelen door deze in een bewegende loden bak heen en weer te laten rollen. Zo
ontstonden microscopisch kleine looddeeltjes die rechtstreeks door koolzuur en
zuurstof werden aangetast. Met koolzuurgas in de plaats van gewone buitenlucht
ging het proces nog sneller.
De adviseur voor scheikundige- en werktuigkundige zaken, Antoine Lipkens, die
de Nederlandse regering over dit octrooi adviseren moest, was zeer enthousiast.
Naar zijn mening kon dit proces, ‘uit hoofde van de vermindering der bij de
vervaardiging (...) gepaard gaande kosten’, van grote invloed zijn op de vaderlandse
loodwitindustrie. Hij stelde daarom voor om te eisen dat de octrooihouder binnen
een maand nadat zich een gegadigde had gemeld, aan deze een licentie zou dienen
te verlenen tegen betaling van de helft der besparing op de fabricage.
Deze eis van de Nederlandse overheid bleef niet zonder effect. Toen Muston in
maart 1837 een tweede octrooi aanvroeg ter verbetering van het eerste, had hij zich
inmiddels verbonden met de eigenaren van de firma Gebr. Coppenaal & Co., Herman
18.
le Jay en Pieter Leendert Jordens. De firma Gebr. Coppenaal & Co. was eigenaar
van de loodwitmolen ‘De Star’ te Sloterdijk. Uit het onderzoek dat Lipkens naar
aanleiding van de tweede octrooiaanvraag verrichtte, blijkt dat Muston en de
Sloterdijkse loodwitmakers de grootste moeite hadden om het proces op een
bevredigende wijze te laten verlopen. Het oplossen van soda of potas in het water
- zoals Prechtl reeds had voorgesteld - gaf een aanzienlijke verbetering, evenals
het doorleiden van een stroom koolzuurgas, gewonnen uit de verbranding van kalk,
cokes of houtskool. In de loop van het daarop volgende jaar ging de firma Gebr.
van Coppenaal & Co., waarvan Muston inmiddels firmant geworden was, over tot
de inrichting van een fabriek op grote schaal. Een voor de toenmalige chemische
industrie zeer. grote stoommachine van 40 pk werd geplaatst. Deze machine,
gebouwd door de firma W. Hawks & Co. te Newcastle, dreef tien ijzeren wentelassen
aan, die elk zes loden bakken in
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beweging brachten, waarin uit loodhagel en koolzuur het loodwit werd bereid.
Bovendien was de machine bestemd voor het aandrijven van twee luchtpompen
om lucht naar twee gesloten ovens te voeren waarin het koolzuurgas werd
geproduceerd. De afgewerkte stoom kon gebruikt worden ter verwarming van een
loodwitdrogerij.
Hiermee waren de moeilijkheden nog lang niet overwonnen. Uit twee latere
verbeterings-octrooien, uit 1839 en 1840, blijkt dat de Sloterdijkse fabriek de grootste
moeite had om het proces te vervolmaken. Niet al het lood bleek fijn genoeg verdeeld
te kunnen worden, zodat het gevormde loodwit met kleine, grauwe, looddeeltjes
was vermengd. Om dit probleem op te lossen werd het gebruik van azijn weer
ingevoerd. De oorspronkelijk voorziene kostenbesparing was daarmee grotendeels
19.
van de baan. Op 21 april 1840, een maand na de verlening van het vierde octrooi,
werd het compagnieschap tussen Le Jay, Jordens en Muston uiteindelijk ontbonden
en vertrok Muston weer naar Genua. De nieuwe wijze van loodwitbereiding werd
gestaakt en Le Jay en Jordens keerden terug naar het traditionele Hollandse proces.
De geleden verliezen kwamen ze waarschijnlijk niet meer te boven. In 1843 moesten
de knechts ontslagen worden wegens de sterk afgenomen produktie en in 1844
stond de fabriek stil. Dit was het definitieve einde van ‘De Star’. Drie jaar later volgde
de sloop van de loodwitmolen.

Stratingh & Co. te Groningen
Een beter lot was de fabriek van ‘Geoctrooijeerd Electro-Chemisch Loodwit’ van de
firma Stratingh & Co. te Groningen beschoren. Deze fabriek, opgericht in de herfst
van 1838, produceerde loodwit volgens een procédé waarop de Groningse
hoogleraar chemie, farmacie en technologie S. Stratingh Ez. in september 1838
een octrooi ontving. Reeds in 1823 had Stratingh belangstelling voor de
loodwitfabricage getoond. Mogelijk hing deze interesse mede samen met het feit
dat zijn broer Rudolph Pabus Stratingh (?-1851) - die naast andere leden van de
familie Stratingh ook deelgenoot in de loodwitfirma werd - reeds sinds 1822 eigenaar
was van een (lood)hagelgieterij in Groningen.
In grote lijnen leek het proces van Stratingh op de octrooien die in 1839 en 1840
door Muston genomen werden. In beide gevallen werd uit fijn verdeeld metallisch
lood onder invloed van azijn, lucht en koolzuurgas het loodwit bereid. Het proces
van Stratingh bestond uit meerdere, gescheiden, stappen. In de eerste stap, die
door Stratingh de ‘bandering van het lood’ werd genoemd, werden uit gesmolten
lood zeer dunne loodspanen en loodschuim gemaakt door het vloeibare lood op
een ronddraaiende,

Het ‘electro-chemische’ loodwitproces van prof. S. Stratingh Ez.
(1838). Fijn verdeeld lood (A) werd in houten tonnen (B) afwisselend aan de lucht en aan
azijn blootgesteld en aldus omgezet in basisch loodacetaat. Door een oplossing van deze
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verbinding werd vervolgens koolzuurgas geleid, verkregen door verbranding van Groninger
turf. De ‘waaijers’ die de oplossing in beweging moesten houden, werden volgens het eerste
ontwerp met de hand voortbewogen (C). Later werd een stoommachine geïnstalleerd.

half onder water staande, met zink beklede cilinder te gieten. In de tweede stap
werd het fijn verdeelde lood afwisselend aan azijn en aan de lucht blootgesteld.
Deze processtap, die ontbreekt in de octrooien van Muston, vormde de kern van
Stratinghs octrooi. De Groningse hoogleraar, die geconstateerd had dat de oplossing
tijdens de reactie iets warmer werd, ging er - geheel volgens de toen gangbare
‘electro-chemische’ theorie van de Zweedse chemicus J.J. Berzelius - van uit dat
de loodspaanders in een ‘staat van broeijing’ raakten onder invloed van de zuurstof
uit de lucht en door ‘de hevige electrische spanning en tegenwerking’ die, volgens
hem, door de wederzijdse aanraking van de reeds geoxydeerde, opgeloste, looddelen
en de nog verse loodspaanders veroorzaakt werd. Vanwege deze theoretische
interpretatie van het door hem gevonden fabricageproces noemde hij zijn verfstof
steeds ‘electro-chemisch’ loodwit. Deze term werd ook door latere fabriekseigenaren
als een geuzennaam gevoerd. Door de in de tweede stap gevormde oplossing van
‘drieloodig azijnzuur’ (basisch loodacetaat) werd vervolgens in de derde ‘carboniserings’ - fase, net als bij het Thenard/Clichy-proces, koolzuurgas geleid,
waarbij het gevormde basische loodcarbonaat (loodwit) neersloeg.
De vierde stap, tenslotte, bestond uit de scheiding van het gevormde loodwit van
de daarmee in contact staande azijnzure oplossing, gevolgd door het wassen,
verzamelen en drogen van de verfstof.
In zijn octrooi prees Stratingh zijn loodwit om zijn zuiverheid en om het feit dat ‘bij
deze behandeling op geenerlei wijze de gezondheid van de tot bewerking benoodigde
personen in de waagschaal wordt
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gebragt’. Vooral de zuiverheid, de witheid en de ‘wetenschappelijkheid’ van de
kleurstof werden weldra het Groningse handelsmerk. In korte tijd was de firma
Stratingh & Co. van een goede afzet verzekerd. De kleine proeffabriek die in 1838
was ingericht werd dan ook in 1841 door een veel grotere fabriek vervangen, waarin
een nieuwe stoommachine van 12 pk werd geïnstalleerd. Twee jaar later was de
20.
fabriek een van de eerste in Nederland die de zogenaamde ‘snelazijn’ ging maken.
Toch ging het de Groningse fabriek maar kort voor de wind. Stratingh overleed
in 1841, waardoor het de fabriek mogelijk een tijd aan bekwame technische leiding
ontbrak. Bovendien schijnt net als bij het produkt uit Clichy de dekkracht van het
Stratinghse loodwit geringer geweest te zijn dan die van het gewone Hollandse nu vaak ‘oud-Hollands’ genoemde - produkt. In ieder geval vormde de dekkracht
het voornaamste agitatiepunt van de concurrentie. Reeds in 1843 meldde het
Groningse provinciale verslag dat de fabriek met ‘tegenwerking en verkeerde
beoordeling’ te maken had. Dat deze tegenwerking ondermeer van de zijde van de
Rotterdamse loodwitmakers afkomstig was, blijkt zonneklaar uit de wijze waarop zij
in 1844 over het loodwit van Stratingh rapporteerden. Het loodwit was weliswaar
‘witter dan het gewone, maar de verw houdt niet zoo goed aan’, het was daardoor
duurder in het gebruik, maar ook reeds in de aanschaf, en daarom ‘voor de consumtie
21.
minder geschikt’. Zulke feiten en berichten lieten niet na effect te sorteren. Toen,
na de dood van Rudolph Pabus Stratingh, de fabriek in 1851 in andere handen
overging, moest er - bij een oprichtingskapitaal van ƒ 40.000 - reeds een verlies van
bijna ƒ 37.000 afgeboekt en door de oude aandeelhouders bijgestort worden.
Desondanks bleef de fabriek, voornamelijk door leveranties aan Nederlands-Indië,
nog tot 1864 bestaan. In 1855 werd op de Parijse Wereldtentoonstelling ‘wegens
de deugd en bijzondere witheid van haar fabrikaat’ een eervolle vermelding
verkregen.
Zij was daarmee de eerste - en waarschijnlijk ook de enige - Nederlandse
loodwitfabriek die het omstreeks het midden van de negentiende eeuw presteerde
gedurende meerdere jaren al haar loodwit te produceren volgens een methode die
radicaal afweek van het ‘oud-Hollandse’ procédé.

De mislukte introduktie-van het ‘Engelse loodwit’
Hoe eenvoudig het achteraf ook moge zijn om de tegenslagen van de Sloterdijkse
en de Groningse firma voor het voetlicht te brengen, de toenmalige concurrenten
bezagen deze vernieuwingen met een geheel andere blik. Van de nieuwe
‘wetenschappelijke’ produkten ging een dreiging uit, waarvan de omvang aan het
begin van de jaren 1840 nog niet was te overzien. Naast de firma Gebr. van
Coppenaal & Co. en de nieuwkomer Stratingh hebben dan ook verschillende andere
Nederlanders getracht om loodwit te maken volgens geheel nieuwe procédés. In
bijna alle gevallen ging het daarbij om eigenaren van bestaande loodwitfabrieken
die, onder druk van de concurrentie van de Engelse en de twee innoverende
Nederlandse fabrieken, de witheid van hun traditionele produkt tot een probleem
verklaarden. Onder hen waren de Amsterdamse loodwitmakerjhr. P.H. Bicker, die
reeds in 1825-26 enige vernieuwingen had doorgevoerd, de Schiedamse
loodwitfabrikanten Poortman en Visser, de Rotterdamse loodwitmakers Van Someren
en Snellen en de Amerikaanse Nederlander Th.A. Hoogen. Tussen 1840 en 1845
hebben deze fabrikanten geprobeerd om loodwit te maken op de nieuwe ‘Engelse’
manier, volgens processen die in essentie varianten waren van het
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Scheele/Turnerproces. Blijvend succes bleef echter uit. Bicker verkocht zijn fabriek
in 1850 aan de Utrechtse loodwitmakersfamilie Hoogeveen, die het bedrijf op de
Hollandse wijze voortzette. Poortman en Visser moesten hun fabriek eveneens
opgeven, waarbij de werktuigen door de Goudse loodwitfabriek van J. en G. Prince
werden gekocht (1855). Dit bedrijf produceerde loodwit zowel op de Hollandse als
op de ‘Engelse’ wijze, het laatste echter slechts op zeer kleine schaal. Uiterlijk in
1867 gaf het Goudse bedrijf de nieuwe loodwitbereiding geheel op. De Rotterdamse
loodwitfabriek van Van Someren en Snellen gaf haar in 1843 geïntroduceerde
nieuwe procédé reeds twee jaar later weer op, toen een faillissement onafwendbaar
was. De fabriek van Hoogen, tenslotte, kwam in het geheel niet van de grond. De
Rotterdamse loodwitmakers zagen deze moeilijkheden rond de ‘Engelse’
produktiewijze bepaald niet onpartijdig aan. Het versterkte hen in de mening dat
deze nieuwigheden niet ‘aan de verwachting beantwoord[den]’.

Het definitieve einde van de hegemonie
Wanneer we de hier gepresenteerde technische ontwikkeling van het
loodwitmakersbedrijf overzien, kunnen we constateren;dat er vanaf ongeveer 1780
twee betrekkelijk los van elkaar staande maar elkaar wel beïnvloedende,
ontwikkelingslijnen waren. Het eerste ‘technologische traject’ was dat van de
traditionele Hollandse produktietechniek. We hebben laten zien dat deze
produktietechniek zeker niet als een statisch gegeven moet worden beschouwd.
Vanaf het begin van de grootschalige loodwitproduktie in de zestiende en
zeventiende eeuw vonden er - in reactie op problemen als een gebrekkige
procesbeheersing en het ongezonde karakter van het
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produktieproces - voortdurend veranderingen en verbeteringen in de loodwitbereiding
plaats, met name in Engeland. Deze verbeteringen, die een incrementeel karakter
hadden, waren steeds van de loodwitmakers zelf afkomstig.
Daarnaast kwam er vanaf ongeveer 1780 een geheel ander ‘technologisch traject’
tot ontwikkeling. Het was ontsproten aan nieuwe inzichten met betrekking tot de
samenstelling van het loodwit en het verloop van bepaalde chemische reacties.
Terwijl de verbeteringen in de traditionele produktietechniek van de loodwitmakers
zelf afkomstig waren, werd dit nieuwe technologische traject gedragen door hele
andere sociale groepen. De chemici (bijvoorbeeld Chaptal, Thenard, Dundonald en
Göttling) en de sodafabrikanten (Turner, Chaptal, Dundonald) die als eersten de
nieuwe inzichten in de praktijk brachten, hadden geen voorafgaande betrokkenheid
bij de loodwitmakerij. Later raakten, zoals de Nederlandse voorbeelden hebben
laten zien, ook bestaande loodwitfabrieken in de nieuwe produktietechniek
geïnteresseerd. Toch is het opvallend dat het daarbij steeds om relatieve
nieuwkomers ging. Bicker, Van Someren, Poortman en Visser waren geen van allen
afkomstig uit oude loodwitmakersfamilies. Zij hadden slechts enkele jaren voordat
zij een radicale technische vernieuwing invoerden, een loodwitfabriek gekocht.
De concurrentie tussen de vroeg-moderne Hollandse produktietechniek en die
van de ‘wetenschappelijk-industriële’ loodwitfabricage was bepaald niet de success
story van dit laatste produktietype. Terwijl bijvoorbeeld de traditionele Nederlandse
meekrapnijverheid in enkele jaren tijds door het synthetische produkt werd
weggevaagd, eindigde in het geval van de loodwitbereiding een decennia-lange
22.
coëxistentie uiteindelijk met de ondergang van het ‘moderne’ produkt. Niet alleen
in Nederland staakte men de fabricage van het zogenaamde ‘Engelse loodwit’, ook
in Engeland zelf moesten fabrieken sluiten of overstappen op het Hollandse of het
kamerproces. De innovatiepogingen die tussen 1836 en 1845 door een aantal
Nederlandse loodwitfabrikanten werden ondernomen, konden het verval van deze
trafiek niet stuiten, zoals de gegevens in tabel 10.3 laten zien. Geen van de vijf
bedrijven (Coppenaal, Stratingh, Bicker, Poortman & Visser, en Van Someren en
Snellen) die in de genoemde periode gepoogd hebben de loodwitfabricage over
23.
een geheel andere boeg te gooien, haalde het jaar 1865. De ‘traditionele’ firma's
incasseerden in die periode ook zware klappen, maar redden het, over het geheel,
toch beter.
Dat de Hollandse methode uiteindelijk de langste adem had, had in technische zin
te maken met het feit dat de verftechnische eigenschappen van het

Voor de Hollandse loodwitmakers was de beproefde Oud-Hollandse methode synoniem met
kwaliteit. Het bedrijf van G. Prince & Zonen in Gouda produceerde enige jaren ook volgens
een nieuw Engels procédé, maar liet deze werkwijze omsteeks 1865 weer vallen ten gunste
van het Hollandse proces.
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Tabel 10.3: De teruggang van de Nederlandse loodwitnijverheid in relatie
tot de produktietechniek, 1840-1865.
aantal fabr. hiervan bestonden (nog)
ca. 1840
in 1855
in 1865
⋆
Innoveerde 5
3
0
(60%)
1836-1845
Hollandse
procédé

12

Opgericht na
1845

Totaal

17

11

(92%)

8

2

1

16

9

(0%)

(67%)

loodwit niet goed door de chemische formule alleen kunnen worden uitgedrukt.
Het idee om via een andere chemische syntheseroute het oorspronkelijke produkt
exact te imiteren bleek een fictie. Ieder fabricageproces levert een ander loodwit
op, ook als de chemische samenstelling van die verschillende soorten (vrijwel)
identiek is. Dit inzicht rijpte, hand in hand met de concurrentie tussen de verschillende
loodwitsoorten, in de jaren dertig van de negentiende eeuw. In het Hollandse proces
en in het kamer-

⋆

= waarvan 1 (Snellen) weer was teruggekeerd naar het Hollandse procédé
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De loodwitmalerij van de Utrechtse loodwitfabriek van G. Greve in 1910. Door na 1880 het
Duitse kamerproces in te voeren wist Greve zich als een van de weinige loodwitfabrieken
in Nederland te handhaven. Aan het begin van de twintigste eeuw ging het bedrijf als eerste
in Nederland, met het oog op de gezondheidsrisico's die het zelf aanmaken van loodwitverf
voor schilders had, ertoe over om het loodwit in olie te malen en zo in kant en klare vorm
aan de schilders te verkopen.

proces ontstond, zo was toen de opvatting, een amorf loodwit dat zich goed met de
lijnolie verbond en aldus een goede dekkende verf opleverde. Het Clichy-proces en
die Engelse processen die in oplossing werden uitgevoerd, leverden daarentegen
24.
een kristallijn loodwit. Sociaal geïnterpreteerd gaat het erom dat de fabrikanten
die de moderne produktiewijzen introduceerden, blijkbaar niet in staat zijn geweest
nieuwe (lagere) standaarden met betrekking tot de dekkracht onder de schilders
geaccepteerd te krijgen. Accijnzen op zout en andere kostprijsfactoren hebben
verhinderd om zo'n verschuiving in standaarden, bijvoorbeeld, door grootschalige
dumpingpraktijken te forceren.
Dit simpele beeld van de concurrentie tussen de twee loodwitproduktiewijzen
behoeft op twee punten een correctie. Het ging niet om een alles-ofniets-keuze
tussen twee technologische regimes.
Beide produktietechnieken bestonden gedurende langere tijd naast elkaar en
oefenden een sterke invloed op elkaar uit. In het Hollandse proces werden vele
verbeteringen ingevoerd om, in reactie op de uitdaging die uitging van de het nieuwe
loodwit, juist de witheid van het produkt te verbeteren. Een groot deel van de
innovaties in de Engelse loodwitindustrie was tussen 1830 en 1850 daarentegen
juist op het verbeteren van de dekkracht van het nieuwe loodwit gericht. Verder
moet geconstateerd worden dat er jarenlang een grote onzekerheid over de vooren nadelen van beide produktiewijzen bestond, met name over de mogelijkheden
om de geconstateerde nadelen door technische vernieuwing uit de weg te ruimen.
Juist op dit punt ging er voor velen een grote aantrekkingskracht uit van de moderne,
‘wetenschappelijke’, produktiewijze. Het enthousiasme waarmee Bicker en Poortman
uit die hoek de redding van hun bedrijf verwachtten, spreekt in dit verband boekdelen.
Voor de verschillende betrokken sociale groepen hadden het Hollandse en het
nieuwe loodwit, en de voor- en nadelen van beide, een geheel verschillende
betekenis, die zeker ook door opvattingen over de waarde van de wetenschap
(Poortman), respectievelijk de waarde van praktijkervaring (Rotterdam) werd
gekleurd.
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Dat het daarbij vruchtbaar is om de Nederlandse loodwitfabrikanten niet als één
sociale groep op te vatten maar oog te hebben voor de verschillende deelmarkten
waarop zij opereerden, menen we hierboven te hebben aangetoond. Zowel in
technisch als in economisch opzicht verliep de ontwikkeling van de Rotterdamse
loodwitmakerij geheel
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anders dan die van de overige Nederlandse loodwitindustrie. Waar de Rotterdammers
met de tolmuren rond de Franse markt te maken hadden, werden de overige
loodwitmakers op verschillende markten geconfronteeerd met de concurrentie van
nieuwe, wittere, Engelse produkten. Juist buiten de Rotterdamse regio werden de
eerste fabricage-vernieuwingen geïntroduceerd (Bicker, Coppenaal, Stratingh). De
twee fabrieken uit de Rotterdamse regio die ook deze weg insloegen (Van Someren
en Poortman) waren eigendom van fabrikanten voor wie de loodwitmakerij een
nieuw vak was.
In de economische ontwikkeling van de Nederlandse loodwitmakerij komen we
dezelfde splitsing tegen. In de Franse tijd en vlak daarna, was het vooral de
Amsterdamse, Zaanse en ‘overige’ loodwitindustrie die de klappen kreeg. Toen de
Franse loodwitindustrie op eigen benen kon staan, was het tussen 1828 en 1840
de beurt aan de Rotterdamse bedrijven (tabel 10.1). Hierdoor was de Nederlandse
loodwitindustrie omstreeks 1845 in een belangrijke mate van de buitenlandse markten
verdreven. Terwijl omstreeks 1790 door de Amsterdamse en Rotterdamse
admiraliteiten een uitvoer van meer dan 1.350.000 kilo werd geregistreerd en nog
in 1824 de uitvoer naar alleen Frankrijk ruim deze omvang had, was deze uitvoer
omstreeks 1846-49 tot ongeveer 600.000 kilo geslonken. Hiervan ging bovendien
25.
een groot deel naar de koloniën. De binnenlandse markt was de kurk geworden
waarop de Nederlandse loodwitindustrie dreef.
Tussen 1855 en 1865 veranderde zelfs die situatie, want toen kreeg de
Nederlandse loodwitindustrie te maken met concurrentie op de binnenlandse markt.
Vanaf 1851 kwam, vooral uit Duitsland, langzaam een groeiende import van loodwit
op gang. Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog zorgden bovendien dumpingpraktijken
op de Europese markt door de Engelse loodwitindustrie, die vanouds op grote schaal
naar Amerika exporteerde, voor een prijsverval en een uitholling van de winstmarges.
Door deze concurrentie werden zowel de Rotterdamse als de Amsterdams/Zaanse
loodwitindustrie getroffen. In beide regio's moesten nu verschillende fabrieken sluiten
(tabel 10.1).
De groeiende dominantie van de Duitse loodwitindustrie hing nauw samen met
een technische doorbraak die op het gebied van de loodwinning plaats had
gevonden. Aangezien de Duitse loodertsen betrekkelijk grote hoeveelheden vreemde
metalen bevatten, was de Duitse loodwitindustrie voor haar loodaanvoer tot 1850
voornamelijk van het veel zuiverder Engelse lood afhankelijk geweest. In 1842 was
echter door Karsten een verbeterde raffinagemethode gevonden, die in de periode
daarna in de Duitse loodindustrie werd ingevoerd. Duitsland werd hierdoor
onafhankelijk van buitenlands lood, hetgeen voor de loodwitindustrie een aanzienlijk
kostenvoordeel opleverde. Verschillende loodfabrieken breidden hun produktie,
door voorwaartse integratie, met die van loodwit uit. Vanaf 1854 schakelden veel
Duitse loodwitfabrieken bovendien over op een verbeterde versie van het Hollandse
proces, die als het zogenaamde kamerproces de geschiedenis in is gegaan. De
wortels van die ‘mutant’ van het Hollandse proces lagen reeds in de laatachttiende
eeuwse Oostenrijkse loodwitindustrie.
Na 1854 wisten de Duitsers echter beslissende schaal- en kostprijsvoordelen te
behalen door koolzuurgas uit cokes in de kamers te brengen waar de
loodwitproduktie plaatsvond. Bij een gelijk aantal arbeiders kon, bij een fabriek met
zes grote kamers, de produktie tot ongeveer een factor zeven hoger komen te liggen
dan bij het Hollandse proces. Terwijl in de jaren 1860 de grootste Nederlandse
loodwitfabriek, van de firma Ooster & Co. te Amsterdam, met veertig arbeiders ruim
400.000 kilo loodwit fabriceerde, maakten de kleinere fabrieken in het Duitse Rijnland
26.
met negen à twaalf arbeiders reeds 500.000 tot 750.000 kilo van dit produkt. Een
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eveneens volgens het kamerproces ingerichte loodwitfabriek in het Engelse Chester
- met zestig kamers! - produceerde in 1865 zelfs 60.000 kilo loodwit per dag!
In Nederland nam de Utrechtse loodwitfabrikant Krijn Hoogeveen (1789-1869) in
1855 een octrooi op de loodwitbereiding volgens het kamerproces. In de daarop
volgende jaren voerde hij dit ‘nieuw(e) stelsel’ in zijn fabriek in, waarbij hij ook de
capaciteit van zijn stoommachines uitbreidde. Na ongeveer 1860 keerde de Utrechtse
fabriek, mogelijk door de hoge brandstofkosten die met het kamerproces verbonden
waren, weer terug tot het oude Hollandse proces. Pas omsteeks 1885 schakelden
enkele van de toen nog overbleven Nederlandse loodwitfabrieken definitief over op
het Duitse kamerproces en wisten toen zelfs weer te groeien. Met redelijk succes
bleef een viertal fabrieken nog enige decennia bestaan. De dominante positie die
de Nederlandse loodwitindustrie in de achttiende eeuw op de wereldmarkt had
ingenomen, was echter definitief voorbij. Met de opkomst van een krachtige
buitenlandse industrie - door kennisoverdracht uit Nederland en via de technische
literatuur, door protectionisme, en op basis van ter plaatste aanwezige grondstoffen
- was de economische basis aan de Hollandse loodwittrafiek in feite ontvallen.
Tussen 1800 en 1865 was de Nederlandse loodwitmakerij tot ongeveer een kwart
van zijn omvang gereduceerd. Blijkbaar bood technische innovatie in dit geval geen
ontsnapping aan de ijzeren wetten van de economie.
J.H. DE VLIEGER EN E. HOMBURG

Eindnoten:
1. Voor een uitgebreide versie van dit hoofdstuk, met alle noten, zie: J.H. de Vlieger en E. Homburg,
‘Technische vernieuwing in een oude trafiek. De Nederlandse loodwitindustrie, 1600-1870’,
Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 9 (1992), 9-68.
Om plaatsredenen is hier het notenapparaat tot het noodzakelijke beperkt. Voor nadere studie
zij de lezer naar de bibliografie en naar de noten bij bovengenoemd artikel verwezen.
2. Vgl. hoofdstuk 8 tabel 8.1.
3. De meest gedetailleerde beschrijvingen van het Hollandse proces zijn die van de Gentse medicus,
huishoudkundige en natuuronderzoeker Bernard Coppens (1756-1801) (Coppens, Ueber die
Verkalchung des Bleies und das Verfahren dieselbe Arbeit in Bleiweisfabriken im Grossen (Erfurt
1797)) en die van de Franse metallurg Gabriel Jars (1732-1769) (Jars, Voyages métallurgiques,
II (Parijs 1780), 560-567).
4. De temperatuur steeg daarbij tot ongeveer 50 à 60 graden Celcius. C.M. van Dijk, Verhandeling
over het loodwit (Dordrecht 1829), 41.
5. Regio Rotterdam = Rotterdam, Kralingen, Delfshaven, Overschie en Schiedam; regio Amsterdam
= Amsterdam, Sloterdijk, Nieuwendam, Ouderkerk a/d Amstel en Nieuwer-Amstel.
6. J.A. Chaptal, ‘Essai sur le perfectionnement des arts chimiques en France’, Journal de physique,
de chimie et d'histoire naturel 50 (1800), 217-233, aldaar 232; vgl. [R. O'Reilly], ‘Observations
sur quelques nouvelles méthodes de fabriquer le blanc de plomb ou de céruse’, Annales des
Arts et Manufactures 7 (1802), 173-182, m.n. 181.
7. Vergelijk het door Staudenmaier geïntroduceerde concept ‘maintainance constituency’, dat de
belangenverknoping van de bij een succesvolle technologie betrokken groepen beschrijft. J.M.
Staudenmaier, Technology's storytellers. Reweaving the human fabrics (Cambridge (Mass.)
1985), 195-197; C.A. Davids, ‘De technische ontwikkeling van Nederland in de vroeg-moderne
tijd. Literatuur, problemen en hypothesen’, Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek
8 (1991), 9-37, aldaar 34.
8. De literatuur over de zogenaamde ‘chemische revolutie’ is omvangrijk. Ter oriëntatie zie: A.J.
Ihde, The development of modern chemistry (New York 1964), 34-111, en F.L. Holmes,
Eighteenth-century chemistry as an investigative enterprise (Berkeley 1989).
9. Dall'armi (1809) doorzag dat de azijn in het Hollandse proces geen grondstof was, maar een
intermediair dat de essentiële rol van katalysator vervulde (de term is van later datum (nl. Berzelius
circa 1830)). In de jaren 1820 en 1830 voerden chemici heftige debatten over de vraag of de
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azijn mogelijk niet (ook) de leverancier van zuurstof en koolzuur was. Het onderzoek van
Hochstetter (1842) wees de azijn definitief de rol van katalysator toe. Het Hollandse proces gaf
zonder azijn geen resultaat, maar andere processen zonder azijn behoorden uiteraard tot de
mogelijkheden. Zie: Van Dijk, Verhandeling over het loodwit, 56-65; C. Hochstetter, ‘Ueber
Bleiweissbildung’, Journal für praktische Chemie 26 (1842), 338-353.
De fabriek van Roard te Clichy bestond nog in 1865. Daarnaast was er, omstreeks 1830/1837,
slecht één andere Franse fabriek op het Clichy-proces overgegaan. Bull. Soc. d'Encouragement
55 (1856), 743-751 en idem, 64 (1865), 129-135.
De Franse tol was 30 franc per 100 kilo bij invoer met Franse schepen en 33 franc per 100 kilo
(dat is ruim ƒ 15 bij een loodwitprijs van circa ƒ 35-40 per 100 kilo!) bij invoer met vreemde
schepen. Het Nederlandse invoerrecht van ƒ 4 per 100 kilo was in vergelijking daarmee zeer
bescheiden.
In het latere België waren toen 3 à 4 loodwitfabrieken, die vooral naar Frankrijk exporteerden.
De totale produktie in de Nederlanden bedroeg 4.000.000 kilo, waarvan dus 1.500.000 kilo naar
Frankrijk ging.
Hct rekest was afkomstig van de firma's Gebr. van Coppenaal & Co. (Amsterdam, fabriek te
Sloterdijk), P.H. Bicker (Amsterdam), Pieter Grootes & Comp. (Wormerveer, fabriek te Koog
aan de Zaan) en Hk. ter Meulen & Comp. (Amsterdam, fabriek te Bodegraven). Het citaat komt
uit de notitie die de betrokken ambtenaar maakte bij het rekest. ARA: St. Secr. 14-1-1832, no.
26; 28-1-1832 (met rekest, exh. 3-2-1830).
Bovendien verlaagde de Franse regering gelijktijdig het invoerrecht op lood en bevoordeelde
zo de nationale industrie. Zie brief dd. 13-10-1843 van R.H. van Someren en C.T. Snellen aan
de Minister van Finantiën (ARA: Binnl. Z.; Nat. Nijv. inv. 668); en Tijdschrift Maatschappij van
Nijverheid, 1846, 118.
Een treffende illustratie wordt geleverd door inlichtingen die de Rotterdamse loodwitmakers in
1844 verstrekten aan het Rotterdamse departement van de Nederlandsche Maatschappij ter
Bevordering van Nijverheid. Alle radicale pogingen werden zonder meer van een negatief
commentaar voorzien. Ook de rapporteur van het departement was (de mogelijkheid van) een
zekere partijdigheid niet ontgaan. Tijdschrift Maatschappij voor Nijverheid (1846), 116-119.
Onder het ‘Dutch’ proces verstaan we hier het Hollandse proces zoals dat met alle modificaties
in Engeland werd uitgevoerd.
Dit idee was afkomstig van Emanuel Montebruno uit Genua. In december 1833 namen J.B.C.
Torassa, P.I. Muston en H.W. Wood namens hem in Engeland een octrooi op deze uitvinding
(EP no. 6520). Het, franstalige, Nederlandse octrooi was hier een bewerkte en verkorte versie
van.
Mogelijk had Muston eerder contact gehad met de Utrechtse loodwitfabriek C. Hoogeveen &
Co.. Dit bedrijf vroeg namelijk in maart 1836 een lening aan van ƒ 30.000 uit het Fonds Nationale
Nijverheid ‘om een stoominrichting en een toestel tot vervaardiging van Engelsch Loodwit aan
te brengen’. Enkele tijd later trok Hoogeveen dit verzoek echter weer in. Het is ook mogelijk dat
het hier om het ‘gewone’ Engelse proces ging, zoals Bicker dat praktiseerde. ARA: Binn. Zaken,
afd. Nat. Nijv. 2-4-1836, no. 13NN; idem 24-9-1836, no. 6 NN.
Het vierde octrooi, aangevraagd in januari 1840, beschreef een methode waarin het loodgranulaat
niet door het rollen van loodhagel gemaakt werd, maar, als Prechtl had voorgesteld, door het
gieten van vloeibaar lood in water. Vervolgens werd de behandeling met azijn en met koolzuur
afwisseld toegepast. Deze methode kwam in feite met het octrooi van Stratingh overeen.
Over snelazijn ter vervanging van bierazijn, waarvan de produktie 6 tot 8 maanden vergde en
dus grote kapitalen vorderde, zie Tijdschrift Maatschappij voor Nijverheid (1846), 132-133 en
J.S. Muspratt (red.), Theoretische, praktische und analytische Chemie, in Anwendung auf Künste
und Gewerbe, I (Brunswijk 1856), 23-31.
De prijs van het Groninger produkt lag ongeveer ƒ 3 per 50 kilo hoger dan het gewone Hollandse
loodwit.
J.W. Schot en E. Homburg, ‘De garancine-fabriek te Zierikzee, 1846-1882. Een moderne industrie
met milieuproblemen’, Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 13
(1988), 61-78, m.n. 74-75.
Bovendien keerden enkele bedrijven (Coppenaal, Snellen) al veel eerder terug naar het Hollandse
proces.
Tussen 1940 en 1960 werden overigens de chemische samenstelling en de kristalstructuur van
de loodwitsoorten met moderne fysisch-chemische methoden onderzocht. Toen bleek hoe
uitermate complex deze materie was. Zo bleek handelsloodwit uit minstens drie verschillende
loodcarbonaten te bestaan en elk van die weer in verschillende kristalmodificaties.
Het cijfer voor 1824 is wel inclusief drie à vier ‘Belgische’ fabrieken.
Rond 1900 werden in het Rijnland in een fabriek met 30 arbeiders 2.400.000 kilo en in een met
65 arbeiders 4.250.000 kilo loodwit geproduceerd. Het aantal loodwitfabrieken in Duitsland steeg
van 13 in 1810, via 20 in 1862 tot 36 in 1903.
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De meekrap- en garancinefabriek van M.H. Salomonson te Kapelle aan de IJssel bij het
Kralingse Veer, waar de Hollandse IJssel in de Maas uitmondt. De ligging aan ‘een groot
stromend’ zorgde ervoor dat het afvalwater geloosd kon worden zonder dat men last kreeg,
van stankoverlast. In verschillende gemeenten kwamen overheid en burgers in de jaren '50
van de negentiende eeuw tegen deze stankoverlast in opstand. Salomonson was eerder
betrokken geweest bij de Middelburgse garancinefabriek, die een grote vervuiling van het
water van de stadsgracht veroorzaakt had. Hij was een zoon van een van de eigenaars van
het grote Twentse textielbedrijf van G. & H. Salomonson, die ook in Zeeland weverijen
bezaten en vanuit Mauchester in textiel en meekrap handelden. De fabriek van Salomonson
bij het Kralingse Veer werd in 1859 gebouwd en was met zeventig tot honderd arbeiders de
grootste garancinefabriek van Nederland. Met de komst van de synthetische alizarine leek
het erop dat de fabriek haar deuren zou moeten sluiten, maar Salomonson schakelde in
1875/77 als enige Nederlandse garancinefabrikant succesvol over op de grootschalige
bereiding supefosfaat-kunstmest, een ander produkt dat ook met behulp van zwavelzuur
werd gemaakt. Het bedrijf was daarmee een van de oudste kunstmestfabrieken van Nederland
en aanvankelijk zonder meer het grootste bedrijf in die sector. Pas omstreeks 1970 werd
de fabriek gesloopt en de produktie naar elders verplaatst.
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11
Meekrap en garancine
Het meekrapbedrijf vóór 1845
Een vloedgolf aan innovaties
De vette jaren vijftig
De turbulente jaren zestig en zeventig
Vanaf de vijftiende eeuw tot diep in de negentiende eeuw hebben Zeeland en de
aangrenzende zeckleigebieden in Zuid-Holland en Noord-Brabant internationaal
1.
een vooraanstaande positie ingenomen bij de produktie van meekrap. Andere
belangrijke producenten waren enkele Franse en Duitse streken, Italiaanse staatjes,
en het gebied rond Smyrna en Cyprus. Meekrap is een overblijvende plant met
lange dikke wortels. De wortels bevatten de kleurstof voor het verkrijgen van een
breed palet aan kleuren, van zwart en bruin tot rood en roze. In Nederland werden
de wortels in zogenaamde meestoven verwerkt tot poeder en in grote houten vaten
vervoerd naar de stapelmarkt in Rotterdam, waar de verkoop aan veelal buitenlandse
ververijen en katoendrukkerijen plaats vond. Belangrijke afzetmarkten waren
Engeland, de Verenigde Staten en Duitsland.
Met de grote bloei van de analytische chemie na 1800 begon men ook de complex
samengestelde meekrapwortel met scheikundige middelen te ontleden. Men ontdekte
dat de wortel was opgebouwd uit een groot aantal verschillende stoffen: kleurstoffen,
suikers en (hout)vezelachtige stoffen. De laatste twee soorten verbindingen waren
uiteraard voor het eigenlijke verfproces van geen betekenis. De Parijse apothekers
Jean-Pierre Robiquet en Jean-Jacques Colin publiceerden in 1826 de resultaten
van een grondig chemisch onderzoek naar de verschillende kleurstoffen die in de
wortel van de meekrapplant aanwezig zijn. De belangrijkste hiervan noemden zij
alizarine. Op basis van dit onderzoek namen zij op 26 maart 1828 een Frans octrooi
voor 10 jaar op de bereiding met behulp van zwavelzuur van een meekrappreparaat
waarin de concentratie aan alizarine 3 à 4 maal hoger was dan in het oorspronkelijke
meekrappoeder: garancine. Het gehalte aan alizarine was overigens slechts 3%.
De kleurkracht van één kilogram alizarine kwam overeen met die van 35 kilo
garancine, en die kwam weer overeen met ruim 100 kilo meekrap. Technisch was
de bereiding van zuivere alizarine uit meekrap te complex en tijdrovend om rendabel
te kunnen zijn. In 1868 werd een geheel andere route gevonden voor de produktie
van alizarine: via een synthetisch-chemische methode uit antraceen, een stof die
zich bevond in een afvalprodukt van de (licht)gasfabrieken. Deze ontdekking luidde
het einde in van de meekrap- en garancineproduktie.
Tot de jaren twintig van de negentiende eeuw was Nederland de marktleider op het
terrein van meekrap. Maar in het laatste kwart van de achttiende eeuw was in
Frankrijk de streek rond Avignon, Vaucluse, al uitgegroeid tot een belangrijk
meekrapcentrum. Er werden verscheidene verbeteringen ingevoerd in het
produktieproces van meekrap. Na 1816 ging men exporteren. In de twintiger jaren
werd dit voor de Nederlandse meekraphandelaren merkbaar op de Engelse markt.
2.
Frankrijk werd steeds meer een geduchte concurrent. De Fransen wisten in de
jaren dertig hun positie verder te versterken met de produktie van garancine. De
vraag die in de eerste paragraaf zal worden beantwoord is waarom de Nederlandse
producenten tot 1845 de Franse vernieuwingen in het produktieproces niet
overnamen en waarom juist in 1845 een omslag plaats vond. Om dit te begrijpen
zal het nodig zijn het Nederlandse produktieproces en de manier waarop het was
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verankerd in de regelgeving en de handelsstructuur van de stapelmarkt te
beschrijven. Ook zullen enkele Nederlandse initiatieven tot innovatie worden
besproken en zal worden aangegeven waarom deze niet resulteerden in bredere
veranderingen in het Nederlandse produktiesysteem.
Na 1845 kwam echter wel een vernieuwingsproces
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op gang waardoor in korte tijd het gezicht van het Nederlandse meekrapbedrijf
drastisch veranderde. In de tweede paragraaf zal de aard van dit vernieuwingsproces
worden geanalyseerd. In hoeverre sloot het vernieuwingsproces aan bij de bestaande
produktiewijze? Wat waren de overeenkomsten en verschillen met de Franse
produktiewijze? Voor het begrijpen van de aard van het vernieuwingsproces zal het
nodig zijn een analyse te maken van de sociale groepen die de dragers waren van
de vernieuwingen in het Nederlandse meekrapbedrijf. In de derde paragraaf zal
vervolgens een beschrijving worden gegeven van de verdere ontwikkeling van het
nieuwe produktiesysteem in de jaren vijftig. Daarin zal veel aandacht worden
geschonken aan de expansie van de garancine-industrie en de milieuproblemen
die dat met zich mee bracht. In de vierde paragraaf zullen de turbulente jaren zestig
en zeventig worden besproken en de neergang van de meekrap en
garancine-industrie in de decennia daarna.

Het meekrapbedrijf vóór 1845

De meestoof
Het symbool van het Nederlandse meekrapbedrijf was de meestoof. Dat was de
fabriek waar de meekrapwortels werden verwerkt tot meekrappoeder. De meestoof
bestond uit een lange schuur, de koude stoof, waarin de wortels bij aankomst werden
gestort; een droogtoren waarin ook een woonhuis, de zogenaamde heerlijkheid,
was ondergebracht; en een stamphuis. De meestoof was meestal het
gemeenschappelijke bezit van een aantal landbouwers, die een coöperatie of
vennootschap vormden. De meekrap bleef tijdens het bereiden eigendom van de
landbouwer. Iedere partij werd apart verwerkt, zodat de eigenaar zijn eigen partij
op de markt kon verkopen.
De meestoof ontbrak in het Franse produktiesysteem. De Franse landbouwers
leverden hun meekrapwortels direct aan fabrikanten die ze verwerkten tot relatief
grote homogene hoeveelheden van dezelfde kwaliteit. De fabrikanten leverden dit
3.
produkt aan de ververijen en katoendrukkerijen. Dit was een cruciaal verschil tussen
het Franse en Nederlandse systeem en is de sleutel voor het begrijpen van de
verschillen tussen de innovatieprocessen in Nederland en Frankrijk.

De bereiding van meekrap
4.

Al in de veertiende eeuw werd in Nederland meekrap verbouwd. Wanneer de
meestoof en de daarmee verbonden typische bereidingswijze tot ontwikkeling is
gekomen weten we niet. Maar zeker is dat reeds in de zestiende eeuw de
verschillende technieken die hier zullen worden beschreven werden onderscheiden.
De bereiding van meekrap in de meestoof viel uiteen in drie hoofdbewerkingen: het
drogen, het zuiveren en het stampen. Het drogen viel nog eens uiteen in twee
deelbewerkingen: een voor- en een nadroging, waarbij de tweede hoofdbewerking,
het zuiveren, tussen beide droogprocessen in viel.
De voordroging vond plaats in de toren. Bij het zuiveren werden de voorgedroogde
wortels handmatig met dorsvlegels in kleine stukjes geslagen en vervolgens niet
zeven en wanmolens ontdaan van aanklevende aarde. Het nu ontstane produkt,
dat bestond uit kleine stukjes gedroogde en gezuiverde wortel, werd racine genoemd.
De tijdens het zuiveringsproces afgescheiden aarde en worteldelen werden bij elkaar
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gevoegd en onder de benaming mul verkocht. Nadat de wortels een nadroging
hadden ondergaan, vond de laatste bewerking plaats: het stampen van de
worteldelen tot poeder. Tijdens dit stampen werd een speciale procedure gevolgd,
zodat er verschillende kwaliteiten meekrappoeder ontstonden. De kwaliteit werd
hierbij gemeten naar de mate van zuiverheid. De aanwezigheid van aarde had
namelijk desastreuze gevolgen voor het verfproces.
De Nederlandse meekrap had zich door haar zuiverheid grote faam weten te
verwerven. Om deze faam te waarborgen hadden eerst steden, vervolgens
provinciale staten en uiteindelijk de Nederlandse Staat eeuwenlang het
meekrapbedrijf omringd met een netwerk van wetten. Deze schreven bijvoorbeeld
voor hoeveel procent verontreiniging een bepaalde kwaliteit mocht bevatten. Ook
verboden zij nadrukkelijk het vermengen van kwaliteiten of overstampen van de
mul. De kleinschalige produktie in stoven was voor haar afzet afhankelijk van de
stapelmarkt in Rotterdam. Deze vormde de verbindende schakel tussen vraag en
aanbod. Het zou voor de meestoofeigenaren een onmogelijke opgave zijn geweest
voor hun kleine partijen meekrap van verschillende kwaliteiten een geschikte koper
te vinden. De stapelhandelaren daarentegen vormden grote en gevarieerde
5.
voorraden waarmee ze in principe op elk moment aan elke vraag konden voldoen.

Kwaliteit en concurrentiekracht
Waarom schakelde Nederland niet over op het Franse bereidingssysteem in de
periode voor 1845? Allereerst kan geconstateerd worden dat de economische
noodzaak ontbrak. De opkomst van de Franse concurrentie beïnvloedde de
economische positie van de Nederlandse meekrap nauwelijks. De Nederlandse
meekrap bleef gewild. Produktie en export groeiden. Na de diepe crisis in 1829 en
1830, die overigens niet verklaard moet worden
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door Franse concurrentie maar door het mislukken van de oogst, deed zich tot 1837
een ongekende bloeiperiode voor. In 1835 en 1836 werd als uitkomst van deze
bloeiperiode en als teken dat men de toekomst zonnig inzag een reeks van nieuwe
6.
meestoven opgericht (zie grafiek 11.1).
De belangrijkste verklaring voor het uitblijven moet gezocht worden op een ander
vlak. Opvallend is dat het voor de meeste betrokkenen, stapelhandelaren,
meestoofeigenaren en hun vertegenwoordigers en de overheid, zelfs geen
discussiepunt was of men moest overschakelen op het Franse systeem. Men maakte
zich vooral druk over de ontwikkeling en toepassing van regelgeving die de kwaliteit
van het Nederlandse meekrap moest waarborgen. Daarover is in de eerste helft
8.
van de negentiende eeuw een intensieve en heftige discussie gevoerd. Aanleiding
vormden telkens weer vervalsingen en de vele geruchten daarover. Meekrap van
lage kwaliteit, bijvoorbeeld de mullen, soms zelfs aangevuld met andere substanties,
werd verkocht onder een keurmerk van hogere kwaliteit. Voor de betrokkenen was
aanscherping van regelgeving en het terugdringen van vervalsingen het middel om
de Franse concurrentie het hoofd te bieden en een plaats voor de Nederlandse
meekrap op vooral de Engelse markt te behouden. Die plaats was het leveren van
hoge kwaliteit meekrap. Men zocht verbeteringen dus binnen het systeem en wel
in verbetering van de regelgeving, die in de visie van zowel de handelaren als de
meestoofeigenaren en hun vertegenwoordigers bij de Commissie van Landbouw
in Zeeland en Provinciale Staten van Zeeland cruciaal was voor de concurrentiekracht
van de Nederlandse meekrap. Het bereidingsproces bleef daardoor volkomen buiten
9.
schot.

Nieuwe initiatieven
Het belang dat de deelnemers aan de discussie over regelgeving hechtten aan het
behoud van de bestaande bereidingswijze bleek in 1837 toen H. Giljam, een
pachtboer uit Ouwerkerk, geen toestemming werd verleend tot het oprichten van
een meekrapfabriek te Zierikzee ‘om de Zeeuwse in de stoven bewerkte en
gesorteerde meekrappen, door het doen ondergaan eener nieuwe bewerking, zonder
verlies van derzelver oorspronkelijke deugdelijkheid aan eigenschappen der
Avignonsche gelijk, dadelijk na de bereiding voor het gebruik in de fabriek geschikt
te maken’. Hij wilde dus de verschillende meekrapsoorten uit de stoven samenvoegen
en opnieuw pulveriseren zodat grotere homogene hoeveelheden die qua fijnheid
gelijk waren aan de Avignonsche meekrap konden worden geproduceerd. Hiermee
overtrad Giljam twee wetten, zoals bleek uit het advies van de Commissie van Land-

Het planten van de kiemen. Meekrap is een overblijvend gewas dat na twee of drie jaar
geoogst werd. De teelt vond plaats op bedden die een breedte hadden van ongeveer 40 cm
en een hoogte van 6 tot 14 cm. Meekrap bloeide in juli met kleine gele bloemen maar het
zaad werd niet rijp in Nederland. Daarom werden de uitlopers van de wortels, de kiemen,
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op de bedden geplant. De kiemen sproten in de april uit de overwinterde wortelstokken en
werden als ze 10 tot 20 centimeter lang waren geplukt door vrouwen en kinderen. Voordat
de kiemen gezet konden worden, moesten eerst de bedden bewerkt worden om de grond
zoveel mogelijk te verkruimelen. Hiertoe werden de bedden met een speciale hark (meededrijf
of koprijf) geharkt. De man die rechts op de voorgrond met hark staat werd de oprechter
genoemd. Nadat de oprechter zijn werk had gedaan werden bedden bewerkt met een
reemeter of drukker links zichtbaar op de foto. De reemeter werd op het bed gedrukt om de
rijenafstand aan te geven. De man die de reemeter hanteerde werd op de voet gevolgd door
de kiemjongen wiens taak bestond uit het aangeven van de kiemen aan de zetters. Het
zetten gebeurde met een speciale zetstok die lijkt op een gewone metselaarstroffel. Zetters
en jongens zijn op het midden van de foto zichtbaar. Een zetter kon per dag 900 tot 1400
kiemen zetten. De snelheid was afhankelijk van een goed samenspel tussen alle arbeiders.

GRAFIEK 11.1. AANTALLEN EN OPRICHTINGEN VAN MEESTOVEN EN
7.
RACINEDROGERIJEN VAN 1820 TOT 1875.

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

226

Het ‘pikken’ van de meekrap voor het delven. Het oogsten van de meekrap begon met het
‘pikken’ of maaien van het loof. Men gebruikte hiervoor een kleine zeis (loofpikker). Na het
afslaan van het loof begon men met het delven dat met de delfspade gebeurde, waarvan
er op de foto twee, links en rechts zichtbaar zijn. De delfspade was een 3 ½ kilo zware spade
die smal toeliep. Aan de bovenzijde was het blad ongeveer 40 cm en aan de onderzijde 6
cm. Om de wortels gaaf uit de grond te krijgen moest de spade circa 50 cm diep in de grond
worden gestoken. In zeer diep losgewerkte grond groeiden de wortels soms wel tot 1 m
diepte. Het delven was zwaar en geschoold werk. Het delven werd goed betaald: men kon
bijna het dubbele van een normaal landarbeidersloon verdienen. Pogingen om het arbeidsen loon-intensieve delven door een ploeg te vervangen werden pas in de jaren zestig met
enig succes beloond.

bouw te Zeeland, namelijk de wet van 20 oktober 1819, die precies stipuleerde
welke soorten meekrap geproduceerd mochten worden en de wet van 28 februari
1834, die bepaalde dat meekrap gereed in stoven geen enkele andere bewerking
meer mocht ondergaan. Ook merkte de Commissie nog fijntjes op dat ‘imitatie der
Avignonsche misschien van nadeeligen invloed kan zijn op de reputatie buiten 's
10.
lands der alom met roem bekende gestampte meesoorten...’. Later merkte ze nog
op dat juist vanwege de kwaliteit de prijs van de Avignonsche meekrap altijd minder
was geweest dan de Zeeuwse. De oprichting van een Zeeuwse fabriek die
Avignonsche meekrap ging maken kon alleen maar tot verwarring leiden en tot
prijsval van de echte Zeeuwse meekrap, aldus de Commissie.
Uit de affaire Giljam blijkt dat de Commissie van Landbouw de regelgeving die
voorschreef welke kwaliteiten moesten worden bereid van essentieel belang achtte
voor de concurrentie met Frankrijk. Bovendien werd de Nederlandse meekrap, juist
vanwege haar specifieke bereiding, hoger gewaardeerd dan de Franse. De fabriek
van Giljam is er nooit gekomen.
Twee andere meekrapfabrieken hebben vóór 1845 wel met succes geopereerd:
de fabriek van Verplancke in Drongen nabij Gent vanaf 1822 en de fabriek van
11.
Seydlitz en Van Waesberghen in Hontenisse te Zeeuws Vlaanderen vanaf 1837.
De vernieuwingen doorgevoerd in deze fabrieken vonden echter geen navolging.
Ook stimulansen via enkele prijsvragen hadden weinig succes. De Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen schreef in 1831 een prijsvraag uit over de
verbeterde bereiding van meekrap, ondermeer verwijzend naar initiatieven in België
12.
en Frankrijk. Daarop kwam echter geen reactie binnen. Verder had het Zeeuwsch
Genootschap in 1834 een prijsvraag uitgeschreven over de toepassing van
stoomdroging en stoomkracht in meestoven. Daarop was wel een antwoord
binnengekomen, maar dat werd niet bekroond en de vraag werd uiteindelijk in 1842
13.
ingetrokken.
De grote stuwkracht achter de fabriek te Drongen was J.A. Verplancke. Hij was
handelaar in textiel en in 1824 onder meer eigenaar van een katoendrukkerij te
Gent. In de meekrapfabriek werd al vanaf de oprichting in 1822 van stoomkracht
gebruik gemaakt en een machinale vorm van zuivering toegepast. Deze machinale
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zuivering bestond uit een groot aantal onderling verbonden zeven, grotendeels
aangedreven met stoomkracht. In het zeefproces werd eerst de mul van de racine
gescheiden waarna de mul nieuwe zevingen onderging en alsnog bij de racine werd
gevoegd. Was Verplancke hiermee niet in overtreding? Immers de fabriek van Giljam
werd verboden omdat hij mul met andere kwaliteiten meekrap wilde vermengen.
Het grote verschil is echter dat bij Verplancke dit vermengen plaats vond binnen
zijn fabriek en bij Giljam erbuiten. Volgens de letter van de wet was alleen het laatste
14.
verboden.
Verplancke voerde echter niet alleen verbeteringen door in de zuivering, maar
ook in het droogproces. Voor zijn fabriek miste hij de aanvoer van wortels omdat in
Oost-Vlaanderen te weinig meekrap werd geteeld. Het vervoeren van ongedroogde
wortels was door de hoge transportkosten veel te duur.
Transport van racine was echter wel rendabel door het grote gewichtsverlies dat
optrad tijdens het drogen. Verplancke richtte daarom in 1824 te Zierikzee de dubbele
(d.w.z. twee torens, dorsvloeren en eesten) meekrapdrogerij of racinefabriek ‘De
Drij Engelen’ op. Hij ontwikkelde daarvoor een verbeterde droogmethode die
aanraking van meekrap door rookgassen voorkwam door de constructie van een
regelbare aan- en afvoer van. buiten de droogruimte. Ook maakte hij de warmteafgifte
van de oven beter regelbaar. Na de scheiding tussen België en Nederland kwam
Verplancke in de problemen. Door het hoge uitvoertarief voor racine was de
arbeidsdeling tussen beide fabrieken niet langer mogelijk. Hij liet daarom in Zierikzee
een dubbele stampinstallatie aanbrengen en in Drongen een stoomdrooginrichting,
zodat hij nu twee volledige bedrijven had. In 1844 verwerkte Verplancke in zijn
fabriek voor het laatst meekrap, waarna hij zijn fabriek heeft verkocht (waarover
later meer).
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Een andere vernieuwingspoging in deze periode is ondernomen door Charles Louis
Seydlitz en August Pieter van Waesberghen, handelaren uit Hulst in Vlaanderen.
Zij richtten in 1836 te Hontenisse een meestoof op, waarin al snel allerlei
verbeteringen werden ingevoerd. Daardoor groeide de meestoof uit tot een
meekrapfabriek. De totale investeringskosten bedroegen in 1840 ƒ 91.000. In 1837
werkte de fabriek met drie torens, zestien stampers en een stoomdrooginrichting.
Ook de stampers werden aangedreven door stoomkracht en de zuivering gebeurde
machinaal. Een andere nieuwtje was het machinaal wassen van de wortels voor
het droogproces. Dit had echter als groot nadeel dat het droogproces bijzonder veel
15.
tijd in beslag nam.
Nog in 1842 probeerde de meekraphandelaar H.J. Gudde een variant van dit
Vlaamse systeem met machinale zuivering en stoomdroging te verkopen aan
meestoofeigenaren, nadat hij zelf een octrooi had aangevraagd. De stoofeigenaren
16.
bleken geen belangstelling te hebben.
Hoe kunnen we deze initiatieven verklaren? Dat is niet zo gemakkelijk, omdat te
weinig bekend is over de geschiedenis van vernieuwingen in Frankrijk. Maar de
initiatieven moeten wellicht deels herleid worden tot individuele factoren: de
ondernemingsgeest van betrokkenen. Toch kunnen ook wel een paar algemene
factoren worden aangewezen die in zekere zin het spiegelbeeld vormen van de
factoren die verklaren waarom de betrokkenen die een centrale positie innamen in
het meckrapsysteem de bereiding niet problematiseerden. Verplancke, Seydlitz en
Van Waesberghen waren buitenstaanders. In Zeeuws-Vlaanderen en de toenmalige
Zuidelijke Nederlanden was geen lange meekraptraditie. Er was niet veel
geïnvesteerd in een bepaalde bereidingswijze. Ook stonden zij cognitief verder af
van de Zeeuwse definitie van wat kwalitatief goede meekrap was.
Maar dat er zulke initiatieven zijn geweest is wellicht niet van zo grote betekenis.
Van grotere betekenis is dat ze geen vervolg kregen. Daarmee bevestigen deze
initiatieven het algemene beeld, namelijk dat de bereiding niet werd
geproblematiseerd. Dat veranderde na 1843. Waarom vond die omslag toen plaats?

De afschaffing van regelgeving
In 1843 kwam de bereiding zelf, en daarmee de regelgeving, voor het eerst ter
discussie te staan, zowel bij de overheid als in landbouwkringen, vertegenwoordigd
door de Commissies van Landbouw in Zeeland en Zuid-Holland. De ommezwaai
van de Commissie van Landbouw blijkt uit een antwoord van 9 februari 1843 op de
vraag van de Provinciale Staten van Zeeland of ‘het doelmatig en nodig is

Plattegrond en zijaanzicht van een meestoof. Nadat de meekrapwortels waren gedolven,
werden ze naar de meestoof gebracht. In die meestoof had iedere deelgenoot in het bedrijf
zijn eigen vak. Deze vakken bevonden zich in het middelste gedeelte (A) van de meestoof
dat de koude stoof werd genoemd. De wortels werden door vierkante luiken in de vakken
gestort. Omdat de meekrap van iedere stoofeigenaar apart werd verwerkt, stelde men de
volgorde via loting vast. De bewerking vond plaats in een aantal stappen: een voordroging
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in de toren (B), het in kleine stukjes hakken van de wortel en het zeven op de dorsvloer (C),
en een nadroging op de eest (D/c). Daarna werd de meekrap vervoerd naar het stamphuis
(E) aan de andere kant van de stoof. De droger had in de meestoof de technische leiding
en was verantwoordelijk voor het verloop van het hele productieproces. Hij woonde ook op
de meestoof, in de zogenaamde heerlijkheid (F). De droger werd bij zijn werk in de stoof
bijgestaan door twee knechts. In het stamphuis was de leiding in handen van de stamper
en er was een drijver voor de molenpaarden. Daarnaast werkten er nog zo'n vier tot zes
‘op- en afdoeners’ (vaak jongens en vrouwen) voor het laad- en sjouwwerk, het dorsen en
zeven. De bereiding begon ergens in september wanneer de eerste wortels binnen kwamen
en was in de winter of het voorjaar afgelopen, afhankelijk van de omvang van de oogst.

om meekrapteelt en bereiding, tegen de algemeen aangenomen beginselen van
vrijheid in de uitoefening van nijverheid aan bepaalde voorschriften en formaliteiten
te onderwerpen; en of niet juist die voorschriften aanleiding geven dat door deze
industrie geene vorderingen zijn gemaakt’. De Commissie bevestigde nu dit
standpunt. Regelgeving was altijd de hoeder geweest van de kwaliteit van de
Zeeuwse meekrap, maar daardoor bleef de prijs te hoog, waardoor de Franse
meekrap, die van mindere kwaliteit was, met een lagere prijs de markt kon veroveren.
Juist die lage prijs had ook alle vervalsingen uitgelokt. Daardoor kon regelgeving
nu inderdaad als belemmerend worden gezien, aldus de Commissie. Bovendien
bevestigde de Commissie de stelling dat ‘alle bemoeijing der regering met particuliere
industrie voor dezelve op den duur nadeelig is’, terwijl zij in 1840 nog voorstellen
voor strengere controle had ingediend, nadat uit onderzoek was gebleken dat op
17.
Zuid-Beveland alle voorschriften met voeten werden getreden.
De cruciale vraag is natuurlijk waarom de bereiding na 1842 wel werd
geproblematiseerd, en waarom de zo heilig geachte regelgeving uiteindelijk, in
januari 1845, in zijn geheel werd afgeschaft. De belangrijkste reden is dat de
verwachtingen over toepassing

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

228
van strakke regelgeving niet waren uitgekomen. De problemen werden niet opgelost
en vervalsingen bleven voorkomen. In de discussie na 1837 over verdere
aanscherping van de regelgeving is duidelijk een gevoel van vermoeidheid te
bespeuren. Men wilde geen nieuwe wetten, alleen beter toezicht op de bestaande.
De Franse concurrentie werd ook sterker. Voor de timing is vooral de bredere
acceptatie van garancine op de markt na 1839 van groot belang. Hoewel meekrap
en garancine beide de alizarine als belangrijkste kleurstof bevatten, waren door de
aanwezigheid van kleine sporen van andere kleurstoffen de effecten in de ververij
niet precies identiek. Meekrap was meer gevraagd voor de rode en bruine kleuren,
terwijl de markt voor garancine aanvankelijk meer in de roze en violette nuances
lag. Vandaar ook dat beide kleurstoffen gedurende tientallen jaren naast elkaar op
de markt bleven bestaan. In 1829 kwam de garancine voor het eerst op de markt.
De afnemers reageerden echter zeer terughoudend. De prijs was hoog en de
receptuur voor de ververij en drukkerij moest nog ontwikkeld worden. Pas in 1838,
toen het patent was afgelopen, begon de op dat moment alleen in Frankrijk
geproduceerde garancine aan haar opmars. Een andere factor die de timing kan
verklaren is de economische crisis die de meekrap trof na 1837. Deze crisis werd
veroorzaakt door een combinatie van slechte oogsten met lage prijzen. De prijzen
waren al eerder gedaald, maar dat kon worden verklaard uit een forse vergroting
18.
van het Nederlandse aanbod van meekrap. Dat was na 1837 niet langer het geval.
Tot slot kan opgemerkt worden dat het liberalisme steeds meer terrein won, waardoor
regelgeving sowieso in een negatiever daglicht kwam te staan. De invloed van het
liberale denken is ook duidelijk herkenbaar in bovenstaande argumentatie van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Commissie van Landbouw om de
regelgeving af te schaffen.

Een vloedgolf aan innovaties
Na 1845, toen de regelgeving was afgeschaft, spoelden de vernieuwingen als een
vloedgolf over de Nederlandse meekrapnijverheid. Er werd een groot aantal
initiatieven genomen, vanuit verschillende achtergronden en motieven. In een aantal
jaren veranderde het gezicht van het Nederlandse produktiesysteem ingrijpend. In
1852 waren de contouren van het nieuwe systeem zichtbaar. Het werd gekenmerkt
door een grote variatie aan produktiewijzen. Voordat we een verklaring geven voor
het naast elkaar bestaan van deze verschillende produktiewijzen en conclusies
trekken over de continuïteit en discontinuïteit in het meekrapproduktiesysteem voor
1845 en na 1852, zullen we eerst de ontwikkelingen binnen de verschillende trajecten
bespreken. Daarbij zal veel aandacht worden besteed aan de vraag welke groepen
bereid waren te investeren in vernieuwingen en wat hun drijfveren waren. We
beginnen met de oprichting van meekrapfabrieken en garancinefabrieken. Daarna
worden de vernieuwingen in de stoven en de oprichting van drogerijen besproken.
De paragraaf wordt afgesloten met een analyse van het vernieuwingsproces.

De oprichting van nieuwe meekrapfabrieken
Op de jaarvergadering van de Zeeuwse Landbouwmaatschappij (ZLM) in 1845 naar
aanleiding van de afschaffing van alle meekrapwetten werd op verzoek van de
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Commissie van Landbouw te Zeeland (CLZ) een commissie ingesteld die een
antwoord moest formuleren op de vraag: ‘Welke de middelen zoude kunnen zijn,
die...tot aanmoediging der cultuur, zoowel als tot bevordering eener verbeterde
wijze van bereiding zouden kunnen worden aangewend, teneinde de roem van dit
belangrijke fabrikaat van Zeelands nijverheid tegen vreemde mededinging te
19.
waarborgen’. Deze commissie besloot contact op te nemen met Verplancke om
zijn meekrapfabriek te Drongen en de daarin doorgevoerde verbeteringen te
introduceren in Zeeland. De commissie deed op de jaarvergadering van 1846 verslag
van zijn werkzaamheden en stelde voor een vennootschap op te richten die een
fabriek zou gaan beheren.
Landbouwers zouden het benodigde kapitaal moeten leveren door aandelen te
kopen. Alras bleek dat de landbouwers niet bereid waren zich als deelnemer in te
schrijven. Zij zagen de fabriek als een te grote concurrent van de stoven. De fabriek
van Verplancke werd in 1848 uiteindelijk gekocht door K. Baan, timmerman, en A.
Heesterman, aannemer, beiden uit Zevenbergen, die het systeem in een bestaande
meestoof installeerden. Daarmee was de oprichting van de eerste meekrapfabriek
na 1845 een feit.
De CLZ in Zeeland legde zich niet neer bij het mislukken van het initiatief van de
ZLM. Zij benoemde in 1846 een nieuwe commissie, die zich moest beraden op de
te ondernemen stappen. Deze commissie bracht in het voorjaar van 1847 verslag
uit en stelde voor een studiereis naar Frankrijk te ondernemen. Na enig geharrewar
werd tenslotte in 1849 I.G.J. van den Bosch, directeur van de Wilhelminapolder en
grondgrondbezitter, aangesteld om de reis te maken. Nog in hetzelfde jaar bracht
hij verslag uit. Dat bevatte een uitgebreide vergelijking tussen het Franse en het
Nederlandse produktiesysteem. Daaruit vloeide de aanbeveling voort fabrieken op
te richten die goedkoper en beter zouden werken dan de stoven. Maar dit zou niet
betekenen dat de stoven zouden moeten verdwijnen. In de visie van Van den Bosch
moest er een arbeidsdeling tussen
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De meekrapbeurs te Rotterdam in het jaar 1757. Op de voorgrond staat een Rotterdamse
koopman die met een drietal plattelandshandelaren of meekrapbereiders onderhandelt over
de prijs van enkele vaten meekrap. Op de achtergrond vermoedt men de makelaar die de
partijen bij elkaar heeft gebracht. Rechts en links staan twee personen die de meekrap
keuren. De rechtse steekt een monster uit een meekrapvat en de linkse legt het monster op
de monsterplank. De meekrap werd op de plank met een zilveren monsterstrijker glad
gestreken en blootgesteld aan het daglicht.
Vervolgens ging met na hoe het monster was belopen, dat wil zeggen of het zich donker
rood kleurde of de mooie rode kleur behield. De meekraphandel was sterk gereglementeerd.
Voordat de meekrap de stoof verliet werd ze eerst gekeurd door beëdigde keurmeesters en
van een keurteken voorzien dat zichtbaar is op de vaten op de foto. Bij de keuring ging het
erom de hoeveelheid aarde of andere verontreiniging vast te stellen. Ook de afmetingen
van de vaten, die 500 tot 600 kilo meekrap konden bevatten, en het soort hout waarvan de
vaten moesten worden gemaakt, waren wettelijk geregeld.
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De droging op de eest. Nadat de wortels een voordroging hadden ondergaan in de toren en
waren gedorst en gezuiverd op de dorsvloer moesten ze nog een nadroging ondergaan op
de eest. Dit was een langwerpige oven, overdekt met een paardenharen doek waarop de
wortels nogmaals een etmaal ter droging werden gelegd. Na het drogen en zuiveren bleef
er ongeveer 20% over van het oorspronkelijke gewicht. De overige 80% bestond uit
waterdelen, aarde, vellen en kleine stukjes wortel. De gedroogde wortel werd racine genoemd
en ook wel als halffabrikaat in de handel gebracht.

stoven en fabrieken ontstaan, waarbij de eersten uitsluitend racine zouden
produceren. Hij gaf zelf het goede voorbeeld met de bouw van een fabriek in de
Wilhelminapolder, die in 1852 startte met produceren. De fabriek was het eigendom
van de op 18 januari 1851 opgerichte NV Zeeuwse Maatschappij voor
Meekrapbereiding. Voor de NV was een kapitaal voorzien van 300.000 gulden,
waarvan bij de

De droogtoren. De eerste bewerking ondergingen de wortels in de droogtoren. Op de zolders
van de toren werden de wortels, die met behulp van een windas in een mand op de zolders
gehesen konden worden, in een dun laagje uitgespreid. Op de vloer van de toren bevond
zich de ‘oude man’, de oven verbonden met een aantal straalvorming uiteenlopende
rookkanalen. Bij de droging speelde een aantal factoren een rol: de variëfeit wortel en de
temperatuuropbouw. Bij een te snelle en te hete droging verkoolden worteldelen waardoor
de meekrap dieprood kleurde en in de handel minder opbracht. Bij een te langzame en
koude droging bleven er te veel dampen hangen waardoor de wortels niet voldoende
droogden. Dit had tot gevolg dat bij het zuiveren de vellen en aarde moeilijker van de wortels
waren te scheiden waardoor het stampen moeizamer ging en het poeder een geelachtige
tot soms bruinachtige kleur kreeg. Ook hierdoor verminderde de handelswaarde aanzienlijk.
De droger kon de temperatuur regelen door het plaatsen of wegnemen van dekstenen op
de rookkanalen, de op het dak geplaatste luiken meer of minder te openen, of door het
stoken van de oven te reguleren. De droger die de leiding over de hele meestoof had, was
naast de stamper als enige vast in dienst.
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oprichting al 230.000 was gestort door 135 aandeelhouders. De investeerders waren
voornamelijk Zeeuwse grootgrondbezitters en notabelen uit vooral Middelburg en
Goes. Daarnaast was een flink deel van Rotterdamse meekraphandelaren
20.
vertegenwoordigd.
Van den Bosch was niet de enige die naar Frankrijk was vertrokken om het Franse
systeem te bestuderen. Een der firmanten van de in januari 1848 opgerichte
21.
Beverwijkse firma Prince, Zocher en Comp. had ook een bezoek afgelegd aan
22.
Avignon, waarop was besloten een hele fabriek te kopen en te laten overkomen.
De genoemde firma werd in 1849 ontbonden en in 1850 voortgezet onder de
benaming Koopmans, Zocher en Comp. met een oprichtingskapitaal van 100.000
23.
gulden. Deze oprichting was opmerkelijk omdat het de eerste fabriek buiten het
kerngebied van de meekrap was. De oprichting was het gevolg van de plannen om
in de Haarlemmermeer ook meekrap te gaan verbouwen. De eerste bunders daarvoor
werden rond 1848 geplant. Jan Jacob de Bruijn Prince was bovendien eigenaar van
24.
een roodververij. Hij verplichtte zich in het eerste contract tot het afnemen van het
meekrappoeder. Onze veronderstelling is dat de betrokkenheid van de andere
firmanten, Jan Adriaan Koopmans (fabrikant te Beverwijk), Johan David Zocher
(architekt te Haarlem), en Klaas Koopmans (zonder beroep, te Amsterdam), behalve
vanuit traditionele beleggersmotieven, ook verklaard kan worden door hun bezit van
grond in de Haarlemmermeerpolder of elders in Noord-Holland waar plannen
bestonden om meekrap te verbouwen. Een vierde meekrapfabriek, die in 1852 werd
opgericht, stond in Goes. Deze fabriek was het eigendom van de op 10 mei van dat
jaar opgerichte Maatschappij van Verbeterde Meekrapbereiding in Zeeland. Grote
gangmakers waren Otto Verhagen, zoutzieder, en Salomon Bleekrode, hoogleraar
in de
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wis- en natuurkundige wetenschappen te Delft. Zij hadden samen op een in 1847
door de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Nijverheid uitgeschreven
prijsvraag over verbeteringen in de meekrapbereiding een antwoord ingezonden
dat werd bekroond. Verhagen werd hoofddirecteur van de fabriek. Hij bezat samen
met twee familieleden ook een derde van alle aandelen. Bleekrode werd adviseur
en bezat geen aandelen. Het oprichtingskapitaal van de fabriek bedroeg 300.000
gulden. Het overige aandelenkapitaal werd geleverd door notabelen uit. Goes en
Middelburg, waaronder enkele kooplieden. Het aandeel van de grondeigenaren was
25.
veel minder duidelijk vertegenwoordigd dan bij de NV te Wilhelminapolder.

Meekrapfabrieken en meestoven
Tussen meekrapfabrieken en meestoven bestond een aantal verschillen. Een
belangrijk verschil zat in de structuur van de eigendomsverhoudingen. Anders dan
de meestoven werden de meekrapfabrieken niet opgericht door een coöperatie van
boeren om zo de mogelijkheid te creëren zelf meekrap te kunnen reden. In de
meestoofconstructie bleef de meekrap eigendom van de boeren. De fabrieken
daarentegen stonden los van de landbouw en werden beheerd door firma's of
naamloze vennootschappen met een eigen kapitaal. De oprichtingskapitalen van
die vennootschappen lagen beduidend hoger dan de kapitalen die nodig waren voor
de bouw van een meestoof. Voor een meestoof werd door de betrokken boeren
gezamenlijk ongeveer 20.000 gulden neergelegd. De twee genoemde NV's hadden
daarentegen een oprichtingskapitaal van 300.000 gulden, terwijl de Noord-Hollandse
firma 100.000 gulden vergde. Zulke grote kapitalen waren mede nodig voor de
aankoop van grondstoffen. Bij de oprichting van de fabriek te Goes werd hiervoor
200.000 gulden gereserveerd.
Andere belangrijke kenmerken van meekrapfabrieken waren de grotere produktie
en het technische systeem. Een meestoof bedroeg de jaarlijkse produktie ongeveer
70.000 kilo, al werd bijvoorbeeld in het topjaar 1835/36 door sommige meestoven
26.
110 tot 120.000 duizend kilo geproduceerd. De produktie van de fabriek te Goes
bedroeg in het jaar 1855/56 bijna 649.500 kilo meekrap en 28.000 kilo racine, terwijl
27.
het bedrijf nog niet eens in volle werking was. Voor de fabriek te Wilhelminapolder
28.
werd een produktie begroot van 1.000.000 kilo. De fabriek te Haarlem haalde in
29.
1859 581.856 kilo en in het jaar daarop een topproduktie van 1.207.897 kilo.
Er waren ook verschillen in het technische systeem. De meekrapfabrieken werkten
met stoomdroging, machinale met stoom aangedreven dorsing en zuivering

Het stamphuis. Wanneer de worteldelen (racine) de nadroging hadden ondergaan, werden
ze naar het stamphuis gebracht. Het stampen gebeurde meestal in de nacht omdat de
meekrap niet in aanraking mocht komen met het daglicht. De stampinstallatie bestond uit
een op een as horizontaal opgesteld rad dat in een draaiende beweging werd gebracht door
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twee of drie paarden, die van boeren werden gehuurd. Via een lantaarnwiel werd de draaiende
beweging overgebracht op een nokkenas die de (vijf of zes) stampers optilde, waarna ze
met kracht in de stampbak neerkwamen. De stampers waren aan de onderzijde voorzien
van stampijzers of messen. Na een eerste ronde stampen (het schuren) werd de inhoud
van het stampblok gezeefd en de laatste vellen en aarddelen die door de zeef vielen,
verwijderd. Latere rondes van stampen en zeven leverden diverse handelskwalitciten op.
De wortel bestond uit drie delen: het vel, de kern (krap) en het omringende vlees (gemeene).
Men stampte bijvoorbeeld eerst eenderde van de wortel en vervolgens tweederde. De
bereiding leverde de kwaliteit 2/1 op: twee delen krap tegen een deel gemeene. De wortel
werd ook wel ineens gestampt, hetgeen de kwaliteit onbcroofde opleverde. Na het stampen
werd het poeder in kisten opgeborgen die zich langs de wand in het stamphuis bevonden.
Van daaruit werden vervolgens de grote meekrapvaten gevuld.

en maling op stoomkracht, waarbij bovendien vaak diverse produktielijnen naast
elkaar opereerden. Zo bezat de fabriek te Wilhelminapolder zes maalstenen. Ook
werd de meekrap via transportbanden van de ene naar de andere
procesgangmachine geloodst waardoor een meer continue produktiewijze ontstond.
Volgens deze criteria kunnen de eerder besproken stoven te Hontenisse en te
Drongen en de stoof te Zevenbergen ook als meekrapfabrieken worden aangemerkt.
Ze hadden een nieuw technisch systeem met meerdere produktielijnen, de eigenaren
waren geen boeren die hun eigen meekrap lieten reden en van Hontenisse en
Drongen weten we dat de produktie beduidend hoger lag dan in de normale
30.
meestoof, maar waarschijnlijk wel lager dan in de genoemde fabrieken.

De vliegende start van de garancine-industrie
Nog voor de komst van de eerste meekrapfabriek in Zevenbergen werden in 1846
de eerste twee Nederlandse garancinefabrieken opgericht. Deze initiatieven kwamen
echter niet voort uit de kringen van meestoofeigenaren en landbouwcommissies.
De eerste fabriek, die gevestigd was te Rotterdam, werd
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Toestel voor het zuiveren van meekrap. Dit moest het handmatig dorsen en zuiveren met
een wanmolel vervangen. De tekening hoort bij een octrooiaanvraag die in 1842 door de
plattelandshandelaar H.J. Gudde werd ingediend. De wortels werden eerst in een dorsmolen
gebracht, een houten ronde trommel die aan de voor- en achterkant open was. In de trommel
lag een as waar staven aan vastzaten van aflopende grootte. In de trommel werden de
wortels gebroken. De wortels vielen daarna in een pletbak waar ze door kleine stampers
die met een nokkenas werden bediend, werden verpulverd. Hiermee was het dorsproces
afgesloten. De wortels vielen vervolgens in een zuiveringstrommel die werkte als een
wanmolen. De zuiveringsinstallatie kon worden aangesloten op het molenrad. Gudde's
installatie is in deze vorm nooit toegepast. Hij verkreeg wel een octrooi, maar wist niemand
ervoor te interesseren. Soortgelijke zuiveringsmachines zijn echter wel toegepast in de
verschillende meekrapfabrieken die na 1845 werden opgericht.

34.

GRAFIEK 11.2: NEDERLANDSE UITVOER VAN GARANCINE EN COLORINE, 1846-1871.

door de firma P. Ouwerkerk en Comp. opgericht in een bestaande ververij. Er werd
nooit een vergunning aangevraagd voor de fabriek zelf, alleen voor de stoommachine
31.
van 10 pk. De firma Ouwerkerk en Comp. was in de 18e en 19e eeuw actief
geweest in de meekraphandel. Sinds 1789, na de dood van P. Ouwerkerk, werd de
firma geleid door leden van de familie Overgaauw, die ook een ververij bezaten, en
stille vennoten waren in de firma Berkel, Lehr en Comp. die zich bezig hield met de
32.
fabricage en handel in verfwaren, blauwsel, harde zeep, etc. De tweede fabriek
werd opgericht te Zierikzee. Johan Hendrik Ochtman was de drijvende kracht achter
de oprichting. Al op twintigjarige leeftijd, in 1837, nam hij een apotheek over in
Zierikzee. Zijn chemische kennis kwam goed van pas bij de dagelijkse leiding van
de fabriek, die in zijn handen was. De commerciële zaken werden behartigd door
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Dingeman van der Vliet, een meekraphandelaar en grootgrondbezitter met aandelen
33.
in verschillende meestoven.
De eerste jaren verliepen niet voorspoedig voor beide fabrieken. De fabriek van
Ouwerkerk en Comp. stond in 1849 stil. Ook de fabriek in Zierikzee kwam de eerste
twee jaren van zijn bestaan het experimentele stadium nauwelijks te boven. De
totale Nederlandse garancine-export bedroeg in 1847 en 1848 slechts een paar
duizend gulden (zie grafiek 11.2).
Na 1849 ontwikkelde de garancinenijverheid zich echter krachtig. Er werd een
groot aantal nieuwe fabrieken opgericht: in de periode tot en met 1852 zes en in
1853 en 1854 nog twee (zie tabel 11.1). Hierdoor steeg de Nederlandse
garancineproduktie spectaculair. Dit is terug te vinden in de stijging van de uitvoer:
in 1849 werd voor 68.000 gulden uitgevoerd, in 1850 voor 188.000, in 1851 voor
339.000, in 1852 voor 1.168.000 en in 1853 voor 1.528.000 gulden.
Het gemeenteverslag van Rotterdam meldde dat de fabriek van Ouwerkerk en
Comp. over de jaren 1851-1853 redelijk goed had gedraaid. Nog in 1853 kreeg de
35.
fabriek uitbreiding met een droogkast voor garancine. In december 1853 stierf
echter Pieter Overgaauw. In 1854 werd de garancinefabriek door de nieuwe
eigenaren omgezet in een ‘inrigting voor vlasbereiding en zuivering’. De fabriek in
Zierikzee bereikte al in 1852 de top van de toenmalige produktiecapaciteit: ongeveer
100.000 kilo garancine per jaar, waarvoor de produktie van vier tot vijf meestoven
nodig was.
De garancinefabrieken kenden net als de meekrapfabrieken geen directe band
meer met de landbouw. Ook was de gemiddelde bedrijfsomvang beduidend groter
dan de meestoven. Die lag na enkele jaren reeds boven de 20 arbeiders per fabriek.
De grotere bedrijfsomvang blijkt ook uit de vereiste startkapita-
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36.

len, die tussen de 75.000 en 150.000 gulden lagen.
De garancinefabrieken leken dus sterk op de meekrapfabrieken wat betreft de
relatie met de landbouw, de omvang van de produktie en het benodigde kapitaal.
Maar de garancinefabrieken verschilden op één punt duidelijk met de
meekrapfabrieken. De garancineproductie maakte de inbreng van chemische kennis
noodzakelijk. Daarom vormen bij de garancinefabrieken, anders dan bij de
meekrapfabrieken, technici (chemici, apothekers of ingenieurs) een opvallende apart
identificeerbare groep van initiatiefnemers. Voorbeelden zijn de apotheker Ochtman
bij de Zierikzeese fabriek, de civiel ingenieur Bour bij de Amsterdamse firma Mendel,
Bour en Comp., de apotheker Willem van Lookeren Campagne bij de Tielse fabriek,
F.A. Holleman die van 1845-1847 chemie studeerde in Hannover bij de firma
Holleman te Oisterwijk en Johannis Baptista Boudier die als chemist werd aangeduid
37.
bij de firma Vermeulen, Boudier en Comp.
Waar bij fabrieken niet duidelijk een technicus als oprichter of aandeelhouder van
de fabriek kan worden aangewezen, weten we dat er een technicus als bedrijfsleider
is dienst was. Dat gold bijvoorbeeld voor de Rotterdamse garancinefabriek waar
38.
Albertus Tresfon als ingenieur werkzaam was en de Middelburgse fabriek waar
C.J. Dirkse werkte, die net als Ochtman aan de geneeskundige school te Middelburg
39.
was opgeleid. Voor technici was de participatie in de van hun expertise afhankelijke
garancine-industrie een uitstekende route om hun maatschappelijke positie en
aanzien te vergroten.
40.
Wie waren nog meer betrokken bij de oprichting van de garancine-fabrieken?
De meest in het oog springende groep van de kapitaalverschaffers werd gevormd
door handelaren in meekrap. Bekend met de eisen van de internationale markt,
zetten zij een proces van achterwaartse integratie vanuit de meekraphandel in, om
zo een halt toe te roepen aan de door de Franse concurrentie afkalvende markten.
Bij zeven van de tien fabrieken kan deze achterwaartse integratie worden getraceerd.
Zoals we gezien hebben waren ook voor twee van de drie meekrapfabrieken (Goes
en Wilhelminapolder) handelaren belangrijk als financiers. Meekraphandelaren
waren bovendien niet alleen passieve financiers maar in veel gevallen ook actief
als directeur. Een andere belangrijke groep financiers werd gevormd door leden
van de kapitaalkrachtige elite. Zij waren bereid om een kapitaal te leveren aan een
opkomende industrie, waarbij de risico's die zij liepen overigens gering waren.
Familierelaties hebben in sommige gevallen bijgedragen tot de bereidheid om
kapitaal te leveren. Het voorbeeld van de garancineindustrie toont aan dat
Nederlandse kapitaalbezitters, anders dan vaak beweerd, wel degelijk bereid waren
in nieuwe industriële ontwikkelingen te investeren.

Meestoof ‘De Zon’ aan de haven te Goes omstreeks 1934. Vooraan is de droogtoren te zien
met de karakteristieke uitbouw waarin zich de eest bevond. ‘De Zon’ werd in 1595 opgericht
en heeft tot 1913 geproduceerd. Ze was daarmee een van de laatste stoven die meekrap
verwerkte. In 1852 werd stoomdroging ingevoerd waarvan de kosten 2000 gulden bedroegen.
In 1865 werd besloten ook het stampwerk te vervangen door een maalinstallatic die door
stoom werd aangedreven (zie schoorsteen). In 1964 werd deze eeuwenoude stoof afgebroken
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in verband met de aanleg van een jachthaven. Er is toen een maquette gemaakt, die zich
in het Openlucht Museum bevindt.

Een opvallend afwezige groep was die van de grootgrondbezitters. Voor
grootgrondbezitters die wel investeerden kan het grondbezit primair als een
component van hun totale vermogen worden gezien en niet als teken van inhoudelijke
betrokkenheid bij de meekrapteelt.

Tabel 11.1: Lijst van de Nederlandse garancinefabrikanten in de periode
41.
1846-1878.
Naam en plaats
Ouwerkerk & Comp.
(Rotterdam)

Fabricage
Start
1846

Einde
1853

Ochtman, Van der Vliet & 1847
Comp. (Zierikzee)

1880

Middelburgse
garancinefabriek

1850

1865

Gebr. Van Weel & Comp. 1851
(Dirksland)

1855

Rotterdamse
Garancinefabriek

1851

1875

Mendel, Bour & Co.
(Amsterdam)

1851

1875

A. & W. Holleman
(Oisterwijk)

1852

1875

C.A. van Renterghem &
Co. (Goes)

1852

1861

Tielsche Garancine en
Meekrapfabriek

1853

1878

Vermeulen, Boudier & Co. 1853
(Steenbergen)

1873

Zeeuwse Maatschappij
voor Meekrapbereiding
(Wilhelminapolder)

1855

1866

Kerdijk & Pincoffs
(Puttershoek)

1855

1856

A. van der Werk c.s.
1858
(Zevenbergen, vanaf 1863
in Vlaardingen)

1877

Salomonson & Co.
(Kapelle aan de IJssel)

1859

1876

Verhagen & Co. (Goes)

1859

1871

Fransen van de Putte &
Co. (Goes)

1861

1877
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Robert Twiss en Zonen
(Rotterdam)

1861

1873
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De racinefabriek te Kapelle bij Goes, opgericht in 1871 tijdens een laatste oprichtingsgolf
van racinefabrieken en meestoven. Ondanks de introductie van de synthetische alizarine
zagen velen de toekomst van het meekrapbedrijf nog zonnig in. Deze racinefabriek was
geen coöperatie zoals de meeste meestoven. De meekrap onderging alleen een voordroging
op de toren en werd vervolgens naar een garancinefabriek vervoerd. Een stamphuis ontbrak.
Lang heeft de racinefabriek niet gewerkt. De droger is in april 1875 vertrokken. Het gebouw
staat sinds 1966 op de momumentenlijst, mede vanwege het opvallende siermetsehverk in
neo-rondboogstijl.

Innovaties in meestoven
Na 1845 was de weg ook vrij voor vernieuwingen in de meestoven. Die kwamen
echter pas na 1851 op gang, nadat duidelijk was geworden dat meekrapfabrieken
en garancinefabrieken onderdeel van het landschap zouden worden. Verder is
opvallend dat veel meestoven op de traditionele manier bleven produceren en niet
met zichtbaar minder succes dan die meestoven waarin allerlei verbeteringen werden
ingevoerd. De verbeteringen die in sommige meestoven na 1851 werden
42.
aangebracht, betroffen zowel het drogen en stampen als de aandrijving.
Het zuiveringsproces werd niet gewijzigd: dat bleef handmatig, met zeven, plaats
vinden. Het droogproces werd verbeterd door in de toren en eest een buizenstelsel
aan te leggen waardoor stoom werd geleid. De warmte die hiervan af kwam werd
in een hete kamer verzameld en vervolgens vrijgelaten om de wortels te drogen.
J.H. Ochtman, de directeur van de in Zierikzee opgerichte garancinefabriek, heeft
in 1850 op verzoek van de meestoofeigenaren van vier stoven de voor fabrieken
ontwikkelde stoomdroging geperfectioneerd voor toepassing in meestoven. In 1852
zouden 12 meestoven op deze methode zijn overgegaan. Andere stoven gingen
over van stampen op malen met maalstenen. Ook werd langzamerhand in de meeste
stoven de rosmolen vervangen door een stoommachine. Maar opvallend is dat ook
een fors aantal meestoven zonder stoomkracht bleef opereren. Eerdere berekeningen
hebben aangetoond dat de introductie van stoom niet tot grote kostenvoordelen
leidde. Wel werd de meestoof zo onafhankelijk van boeren die hun paarden tegen
betaling ter beschikking stelden. In het geval dat ook stoomdroging werd toegepast
43.
kon daarop een kostenvoordeel worden gehaald.

De opkomst van de racinedrogerijen
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Naast de trajecten van meekrap- en garancinefabrieken en meestoven ontstond er
nog een vierde traject: dat van racinedrogerijen. Daar onderging de meekrap een
voordroging in de toren waardoor de wortels aanmerkelijk lichter en daardoor
goedkoper transporteerbaar werden. De racinedrogerijen leverden waarschijnlijk
vooral aan de garancinefabrieken. De eerste racinedrogerij was natuurlijk de reeds
besproken ‘De Drij Engelen’ te Zierikzee van Verplancke, maar die is eind jaren
dertig afgebroken. In 1851 werd echter door Van Vessum te Bruinisse de eerste
nieuwe racinefabriek opgericht. Daarna volgden er snel meer (zie bijlage).

Conclusie
Begin jaren vijftig was duidelijk hoe de Nederlandse meekrapsector de komende
jaren zou gaan functioneren. Meestoven bleven bestaan. Dat wil zeggen dat boeren
zelf meekrap bleven produceren. In sommige meestoven, maar lang niet in alle,
werd de produktietechniek vernieuwd. Die vernieuwingen betroffen de introductie
van stoom voor droging en het aandrijven van de stampinstallatie en de introductie
van nieuwe maalinstallaties. Daarnaast richtten landbouwers racinedrogerijen op
die deels gingen toeleveren aan meekrap- en garancinefabrieken. De eerste stoot
tot vernieuwing kwam echter niet van de meekrapproducenten, maar van de
handelaren en de technici. Voor de eerste groep was dit primair een antwoord op
de economische crisis na 1837 en de doorbraak van garancine van Franse makelij
op de markt na 1839. Bekend met de eisen en ontwikkelingen op de markt zetten
zij een proces van achterwaartse integratie in. Uit het voorbeeld van de opkomst
van de garancine-industrie blijkt dat een handelskapitalistische mentaliteit, anders
dan soms wordt verondersteld in de historiografie, wel degelijk kan samengaan met
industriële investeringen. Voor de tweede groep, de technici, betekende de
garancine-industrie de mogelijkheid om hun chemische kennis in de industriële
praktijk te brengen en zo hun maatschappelijke positie uit te bouwen.
Hoe verhouden zich deze vernieuwingen tot de voorafgaande periode? Was er
sprake van een breuk
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en zo ja, in welk opzicht? Het is duidelijk dat er forse veranderingen zijn opgetreden.
De hele sector en de produktietechniek werden vernieuwd. Tegelijkertijd kan niet
van een simpel imitatieproces worden gesproken. Het symbool van het aloude
Nederlandse meekrapbedrijf, de meestoof, bleef bestaan, vernieuwde zich deels
en zou in de vijftiger en zestiger jaren een verdere opmars maken. Ook op het terrein
van de techniek werden de Fransen niet simpelweg geïmiteerd. Dat kon alleen al
niet doordat in Nederland het zuiveringsprobleem veel groter was. De Franse
meekrap werd niet op zware zeeklei maar op een lichte grondsoort, palusaarde,
verbouwd. Het schoonmaken van de wortels was daardoor veel gemakkelijker. Van
den Bosch schreef hierover: ‘Intusschen valt niet te ontkennen dat onze Zeeuwsche
meekrap veel moeilijker te bewerken is als eenige andere soort, en dat daarbij grote
zwarigheden moeten overwonnen worden. Ik had dus een hoogst moeilijke taak te
verrichten als belast met de oprigting der nieuwe fabriek, en heb het niet durven
laten aankomen op eene navolging der Fransche fabriek’. Van den Bosch doelde
hiermee op de ontwikkeling van machinale zuiveringsmachines en een eigen
44.
maalsysteem. Het is ook niet toevallig dat eerder Verplancke en Gudde juist op
deze punten verbeteringen hadden aangebracht in het Nederlandse systeem.
Vanwege deze continuïteit kan gesteld worden dat het Nederlandse meekrapbedrijf
45.
haar eigen herkenbare stijl behield, het meest herkenbaar in de meestoof.

De vette jaren vijftig
De jaren vijftig waren vette jaren voor de meekrapen garancinenijverheid. De
meekrapproduktie steeg met name door verdere uitbreiding van de teelt en een
gestage groei van het aantal meestoven en racinefabrieken (zie grafiek 11.1). Veel
stoven gingen over tot het gebruik van stoom, al waren er op dat vlak grote
verschillen tussen de verschillende eilanden in Zeeland en Zuid-Holland en Brabant.
De poging om in Noord-Holland, buiten het aloude kerngebied, meekrap te
produceren bleek zeer succesvol te zijn. Vooral eindjaren vijftig breidde de teelt zich
snel uit. In 1853 werden er 28 bunders geteeld en in 1854 29. In 1855 werden slechts
15 bunders geteelt waarna in 1856 echter weer 45 bunders werden aangeplant.
Daarna volgt een snelle uitbreiding, mede doordat meekrap ook in de
Haarlemmermeerpolder werd geplant. In 1857 zijn 53, in 1858 77, in 1859 171 en
in 1860 355 bunders meekrap aanwezig. Ter vergelijking, in datzelfde jaar worden
46.
in Zeeland 2490 bunders geteelt, in Noord-Brabant 970 en in Zuid-Holland 940.
Om de meekrap te kunnen verwerken werd in verschillende polders in rap tempo
een groot aantal racinedrogerijen opgericht: de eerste in 1856 te Winkel in de
Waardpolder. In 1861 stonden er 9 drogerijen in Noord-Holland waarna in 1862 een
tweede meekrapfabriek werd gebouwd te Kolhorn. De meekrap die werd verbouwd
in Noord-Holland, werd verwerkt in de fabriek te Haarlem (later ook in de fabriek te
Kolhom) en was bestemd voor de Amsterdamse garancinefabriek van Mendel, Bour
& Comp. Toen in 1859 de firma Koopmans, Zocher en Comp. werd voortgezet als
de Noordhollandsche Maatschappij tot de Cultuur en Bereiding van Meekrap werd
Mendel commissaris van deze NV. Mendel en Bour en de stille vennoot Luden van
47.
de firma namen bovendien 23 van de 86 aandelen.
De aanplant van meekrap rond Tiel was duidelijk minder succesvol en de Tielse
fabriek zal voor de aanvoer van racine grotendeels aangewezen zijn geweest op
de racinefabrieken in de oude meekrapgebieden. Opvallend is dat ook verschillende
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meestoven in deze periode grote hoeveelheden racine produceerden. Hieruit blijkt
dat de samenwerking tussen meestoven, racinefabrieken en meekrap- en
garancinefabrieken zich verder verdiepte.
In deze periode nam de produktie van de gefabriceerde garancine sterk toe.
Omdat de garancine grotendeels werd geëxporteerd naar het buitenland valt de
groei af te lezen uit de exportcijfers (grafiek 11.2). Een belangrijke markt voor
48.
garancine waren de Engelse ververijen en katoendrukkerijen. Nederland wist in
de loop van de jaren vijftig deze markt op de Fransen te veroveren. In 1854
importeerde Engeland voor het eerst meer garancine uit Nederland dan uit Frankrijk.
Na een korte opleving van de Franse export in 1856/1857 nam Nederland deze
markt in 1858 definitief over van Frankrijk terwijl Engeland voor Frankrijk toch de
belangrijkste afnemer bleef. Het succes blijkt ook uit de prijzen op
wereldtentoonstellingen. Op de wereldtentoonstelling in 1855 kreeg geen enkele
Nederlandse onderneming een medaille voor een garancine-produkt. De Fransen
streken alle medailles op. Op de Londense tentoonstelling in 1862 waren de rollen
omgedraaid. Toen werden met name inzendingen van Nederlandse fabrikanten
49.
bekroond. Een andere indicator voor het succes zijn natuurlijk de winstcijfers. Van
de firma Mendel, Bour en Comp. is de boekhouding bewaard gebleven. Daaruit
blijkt dat men in de jaren 1850-1861 zeer grote winsten behaalde: ƒ 181.000 in 1853,
ƒ 206.000 in 1857, ƒ 112.000 in 1859 en ƒ 139.000 in 1860. De vette jaren vijftig
resulteerden uiteindelijk in een nieuwe maar duidelijk kleinere oprichtingsgolf van
garancinefabrieken (zie tabel 11.1).
De opkomst van de garancine-industrie lijkt op een succesverhaal. Vanuit
economisch perspectief is dit zeker het geval, maar voor de omwonenden van
sommige fabrieken lag dit anders. De lozing van het
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Produktieschema van de garancine-fabricage.

zwavelzuur, dat werd gebruikt voor de produktie van garancine, resulteerde in grote
overlast. Voordat we die overlast bespreken, zullen- we eerst het produktieproces
van garancine onder de loep nemen.

Het produktieproces van garancine
Op basis van een gedetailleerde inventaris van de fabriek van Ochtman, Van der
Vliet & Comp. uit mei 1857, gesteund door de technische literatuur uit die tijd, is het
50.
mogelijk een vrij goed beeld te krijgen van het produktieproces van garancine. De
grondstof voor de garancinebereiding, het meekrappoeder, belandde eerst in de
zogenaamde meekrapkamer. Hierin bevond zich een breekmachine om het uit grote
vaten afkomstige en vastgekoekte meekrappoeder weer zo fijn mogelijk te verdelen.
De gebroken meekrap werd vervolgens naar het stoomlokaal vervoerd. In dit lokaal
bevonden zich houten stoomkuipen waarin het poeder met water tot een dunne
pasta werd vermengd. Daarna werd per 100 kilo meekrap 20 tot 50 kilo behoorlijk
geconcentreerd zwavelzuur toegevoegd.
Door de kuipen liepen koperen leidingen waardoor stoom geleid werd. Met behulp
hiervan werd het meekrap/water/zwavelzuurmengsel geleidelijk aan de kook gebracht
o

en gedurende ongeveer drie uur op een temperatuur van 100 C gehouden. In die
tijd losten de te verwijderen bestanddelen in de zure vloeistof op en ontstond de
garancine. Na het kookproces werd de zure substantie via goten naar het waslokaal
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gevoerd waarin was- of filtreerbakken stonden opgesteld. De bodem van deze
houten bakken was voorzien van een groot aantal gaten of spleten. Daarop lagen
wollen filterkleden. Het garancine bevattende residu werd door filtratie over deze
wollen doeken gescheiden van de zure vloeistof. Vervolgens werd dit residu 3 à 6
maal met water gewassen om alle zwavelzuurresten en alle door het zwavelzuur
verkoolde delen van de meekrapwortel te verwijderen. Het gebruikte zwavelzuur
werd niet teruggewonnen maar rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd.
Daarbij ging het om aanzienlijke hoeveelheden. De firma Ochtman, Van der Vliet &
Comp. verbruikte in de jaren '50 ongeveer 120.000 kilo onverdund zwavelzuur per
jaar. Dat was toen ongeveer een kwart tot een achtste van de jaarproduktie van de
gemiddelde Nederlandse zwavelzuurfabriek. Soms voegde men krijt toe ter
neutralisatie van het afvloeiende zure proceswater.
De gewassen garancine moest vervolgens worden gedroogd. Dit gebeurde eerst
in perszakken tussen grote hydraulische persen. De garancinekoeken die uit de
persmachine kwamen werden daarna voor verdere droging naar de eest vervoerd,
waar ze in houten bakjes in droogtoestellen bij een hoge temperatuur werden
gedroogd. Ook hiervoor werd stoom uit de stoomketels gebruikt. Het laatste
onderdeel van het produktieproces vormde het malen van de koeken, gevolgd door
het zuiveren en mengen van het resulterende poeder. Dit gebeurde in de maalkamer,
waar in het geval van de fabriek van Ochtman, Van der Vliet en Comp. twee paar
horizontale molenstenen en vier stampers stonden opgesteld. Het poeder werd
gezuiverd met behulp van een buil. Jacobsladders, ventilatoren en een mengtoestel
completeerden de apparatuur in de maalkamer. In garancinefabrieken
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De meekrapfabriek van de in 1852 opgerichte NV ‘Maatschappij van Verbeterde
Meekrapbereiding in Zeeland’ aan de haven van Goes (links). De oprichters beoogden een
grote fabriek te bouwen met drie afdelingen: een drogerij voor de produktie van racine, een
malerij voor de bereiding van meekrap, en een chemische afdeling voor de produktie van
garancine. Men begon met de bouw van de eerste twee afdelingen en produceerde tijdens
de campagne 1855/56 bijna 650 ton meekrap. De bouwkosten liepen echter dusdanig uit
de hand dat het bedrijf in 1858 moest liquideren. Een jaar later kocht de vroegere
hoofddirecteur Verhagen de fabriek. Hij nam toen ook de produktie van garancine ter hand.
Vanwege de grote waterveruiling die de garancinefabrieken veroorzaakten, verplichtte de
gemeente Goes het bedrijf van Verhagen en de eveneens in Goes gevestigde fabriek van
C.A. van Renterghem & Co. hun ‘met zwavelzuur bezwangerd’ afvalwater met schuiten de
haven uit te varen, waarna het in de Oosterschelde werd geloosd.

leverden stoomketels niet alleen stoom voor de aandrijving van de verschillende
(maal)machines maar ook de benodigde processtoom voor het verwarmen van de
kuipen en de eest.

Overlast en oproer
Eind augustus 1851 dreigde er een oproer in Zierikzee. Niet minder dan 85
ingezetenen dienden een request in bij het gemeentebestuur waarin zij vroegen om
een ‘dadelijke staking van de fabriek...ten einde de bewoners dezer stad te behoeden
voor eene totale ondergang en den alverslindenden geesel der pest die er
51.
ongetwijfeld uit staat geboren te worden’. De bedoelde fabriek was die van Ochtman
en de zijnen. Wat was er aan de hand? Tijdens het produktieproces werd het
zwavelzuur vermengd met water in het riool gestort. Dit riool kwam uit in de
stadsgracht, met stilstaand water, dat bovendien in de zomer regelmatig droog viel.
In de gracht ging het met zwavelzuur bezwangerde water gisten en ontwikkelde
zich zwavelwaterstof. Hierdoor ontstond er een ondraaglijke stank, beter bekend
als rotte eierenlucht. In het request werd de overlast als volgt beschreven. De
bewoners van nabij gelegen straten moesten 's morgens met een doek voor de
mond hun woning verlaten, konden 's nachts niet slapen, hun meubilair werd
aangetast en regentonnen waren niet langer bruikbaar. Bakkers, molenaars en
kruideniers konden hun vak niet meer uitoefenen en een aantal bewoners had keelen oogziekten opgelopen. Het oproer werd snel de kop in gedrukt. De burgemeester
was ter plekke de bewoners tot kalmte gaan manen met de belofte dat er op korte
termijn een oplossing zou komen. De eigenaren van de fabriek wilden niet zelf met
een oplossing komen. Er werd na veel touwtrekken voor gekozen de gracht uit te
diepen. Dit hielp niet. Het probleem werd enigszins verholpen door maatregelen die
het mogelijk maakten het water in de gracht te verversen, maar in 1868 kwam het
thema stankoverlast ten gevolge van garancineproduktie in Zierikzee opnieuw op
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de publieke agenda. Ook toen wisten de fabrikanten met succes elk verbod op lozing
in het riool te bestrijden.
In andere gemeenten waar garancinefabrieken werden opgericht zien we
52.
vergelijkbare problemen. Nergens werd hard opgetreden, behalve in Goes. In
1856 verbood het gemeentebestuur aldaar elke ‘uitloozing (van) met zwavelzuur
bezwangerd water’ in de haven. De firma C.A. van Renterghem & Co. kon het
probleem niet oplossen en moest de fabriek daarop stilleggen. Het gemeentebestuur
zou geëist hebben de fabriek te slopen, als niet de plaatselijke meekrapfabrikant
O. Verhagen, die zelf van plan was een garancinefabriek op te richten, het
gemeentebestuur aan het lijntje had gehouden met de belofte zijn scheikundige
naar Frankrijk te sturen om de technische oplossingen van de Franse bedrijven te
onderzoeken. De oplossing van deze scheikundige gaf echter niet de gewenste
uitkomst, waarna de onder voorwaarden aan Van Renterghem verleende vergunning
in 1858 werd ingetrokken. De uiteindelijk gevonden oplossing was het met zwavelzuur
53.
bezwangerd water met schuiten te vervoeren en uit te storten buiten de haven.
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De garancinefabriek van de firma Mendel, Bour & Co bij de Muiderpoort te Amsterdam,
gebouwd in 1851. De fabriek ontwikkelde zich tot de op een na grootste van ons land en
gaf omstreeks 1868 aan 50 arbeiders werk. In 1876 werd de fabricage gestaakt. Niet lang
daarna volgde de sloop van de fabrieksgebouwen.

De turbulente jaren zestig en zeventig
Aan de vette jaren vijftig kwam begin jaren zestig met name voor de
garancine-industrie een abrupt einde. Door het uitbreken van de Amerikaanse
burgeroorlog stokte in 1861 de katoenaanvoer naar Europa, waardoor vele ververijen
en katoendrukkerijen stil stonden. De vraag naar garancine daalde dramatisch. De
Zierikzeese garancinefabriek staakte vanwege gebrek aan afzet vanaf begin 1863
gedurende twee jaar de produktie. De meeste andere garancinefabrieken trof
hetzelfde lot. De firma Mendel, Bour en Comp. leed in 1863 en 1864 een verlies
van totaal ƒ 157.000. In de jaren 1865 en 1866 kwam de produktie echter weer op
gang. De internationale handel trok weer aan en het incidentele karakter van de
Amerikaanse burgeroorlog deed vermoeden dat de bloeitijden van de jaren vijftig
weer terug zouden komen. De omzetten stegen dan ook weer snel. Het jaar 1868
was een absoluut topjaar voor de Nederlandse garancine-industrie. Voor meer dan
6 miljoen gulden aan garancine werd uitgevoerd, een bedrag dat niet eerder was
gehaald (zie grafiek 11.2). Ook de winstcijfers van Mendel, Bour en Comp. laten
zien dat het vette jaren waren voor de Nederlandse garancinenijverheid. In de
boekjaren 1866/67, 1867/68, 1868/69 werden grote winsten gehaald, resp. ƒ 71.700,
ƒ 72.300, en een record van ƒ 207.000 in het laatst genoemde boekjaar. In december
1868 werd echter door twee Duitse chemici, Carl Graebe en Carl Liebermann,
ontdekt hoe de belangrijkste in meekrap aanwezige kleurstof, alizarine, synthetisch
uit antraceen kon worden bereid. Antraceen kon gewonnen worden uit de
zogenaamde ‘zware koolteerolie’. Tot 1868 werd de zware teerolie soms als
smeerolie gebruikt, maar meestal werd ze als afval beschouwd. Toen de ontdekking
van Graebe en Liebermann na ongeveer een jaar in brede kring bekend geworden
was, veranderde deze waardering radicaal. Verschillende fabrieken probeerden via
destillatie het antraceen uit de zware koolteerolie te winnen. Nederland kende slechts
één zo'n fabriek (in Amsterdam). De eigenlijk chemische bereidingswijze vond
vervolgens plaats in gespecialiseerde chemische kleurstoffabrieken. Antraceen
werd eerst behandeld met kaliumbichromaat en het resulterende tussenprodukt
daarna met geconcentreerd zwavelzuur. Dit zwavelzuur was sterker geconcentreerd
dan het zuur dat in de garancinebereiding werd gebruikt. Binnen vijfjaar ontstonden
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er in Europa ongeveer 20 fabrieken die zich op deze produktiewijze gingen toeleggen,
waarvan alleen al 12 in Duitsland. Nederland heeft geen alizarine-industrie gekend.
De oorzaak hiervan ligt in het eigen specialisatiepatroon. Nederland had zich
geconcentreerd op de verwerking van de in het eigen land aanwezige grondstof,
die vervolgens via de handel werd afgezet. Het ontbrak ook aan een gespecialiseerd
commercieel apparaat voor het bewerken en ontwikkelen van nieuwe markten. In
Duitsland, Engeland en Frankrijk was eindjaren vijftig al een nieuwe industrietak
ontstaan die een reeks van nieuwe anilinekleurstoffen produceerde op basis van
koolteer. Deze nieuwe kleurstoffen werden aanvankelijk alleen gebruikt voor
luxe-goederen. De natuurlijke kleurstoffen hadden hiervan weinig concurrentie te
duchten. Dit veranderde met de ontwikkeling van synthetische alizarine. Maar op
dat moment was de opgelopen achterstand reeds zo groot dat de drempels (kennis
en concurrentie) veel te hoog waren om in Nederland nog met succes een eigen
54.
synthetische kleurstofindustrie op te kunnen zetten.
In de fabricage van synthetische alizarine moesten aanvankelijk grote
moeilijkheden overwonnen worden. Zowel kaliumbichromaat als sterk geconcentreerd
zwavelzuur werden voor 1868 nog nauwelijks op industriële schaal toegepast. Ook
de zuivering van het gewonnen alizarine verliep moeizaam. De prijs van het nieuwe
produkt bleef de eerste jaren dan ook hoog. Bovendien diende voor de alizarine de
receptuur in de ververij en drukkerij te worden uitgewerkt. Meekrap en garancine
konden daardoor nog een tijd lang concurreren. Verschillende garancinefabrieken
investeerden beginjaren zeventig nog in vernieuwingen. Tussen 1872 en 1877
daalde de prijs van alizarine echter zo dramatisch dat vele garancinefabrieken niet
meer rendabel konden draaien. In een hoog tempo sloten de meeste fabrieken (zie
tabel 11.1). Twee fabrieken wer-
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den na hun faillietverklaring en boedelscheiding echter opnieuw gestart. De fabriek
te Tiel werd in 1874 stopgezet wegens liquidatie van de vennootschap. Nieuwe
eigenaren zetten de fabriek weer in gang, maar reeds in 1877 gaven ook zij het op.
In dat jaar besloten ook de aandeelhouders van de Zierikzeesche garancinefabriek
tot liquidatie van de vennootschap. Er werd een verlies geleden van ƒ 157.000. Maar
het Zierikzeese avontuur was nog niet ten einde. Formeel werd in 1878 een nieuwe
Zierikzeesche Garancinefabriek opgericht. Het is een intrigerend probleem waarom
dit initiatief werd genomen.
Allereerst dient geconstateerd te worden dat de grondslag voor de onderneming
een geheel andere was dan die van de daaraan voorafgaande. De fabriek werd een
loonbedrijf dat geen eigen grondstoffen meer kocht. Het aandelenkapitaal was dan
ook zeer laag: ƒ 24.000. Bovendien waren er op afzetgebied nog enige lichtpuntjes
aanwezig. De vraag uit Amerika was in 1877 nog 300.000 kilo Nederlandse garancine
geweest en er bleef vanwege bepaalde kleurnuances een vraag vanuit de
Turksroodververij. Een laatste factor was dat ook de concurrenten problemen hadden.
De lage prijs van alizarine, waarmee de Duitse fabrikanten bewust probeerden de
meekrap- en garancinenijverheid de nekslag te geven, had ook de rentabiliteit van
de eigen fabrieken in gevaar gebracht. Een aantal alizarinefabrieken had in 1876
en in 1877 moeten sluiten.
De prijs van alizarine steeg in 1878 dan ook weer, wat ook voor de
overlevingskansen van een sterk ingekrompen garancine-industrie een gunstig
teken leek. Al snel bleek echter dat het waagstuk niet slaagde. In 1878 waren er
nog 10 arbeiders werkzaam, maar aan het einde van dat jaar of begin 1880 heeft
de fabriek haar produktie definitief gestaakt.
De Zierikzeese garancinefabriek werd in 1882 gesloopt. Uit de exportstatistieken
blijkt dat tot 1892 nog garancine is uitgevoerd. Blijkbaar was er toch nog een fabriek
die op kleine schaal produceerde.
Ook de meekrap kreeg forse klappen. De late jaren zestig waren mede door de
hoge prijzen voorspoedige jaren geweest. Deze voorspoed verklaart waarom nog
in de jaren 1868-1872 een reeks van meestoven werd opgericht. In 1873 trad echter
een plotselinge prijsval op, die samenhing met een scherpe daling van de prijs van
alizarine in datzelfde jaar. In 1872 had meekrap nog ƒ 27 per 50 kilo opgebracht, in
55.
1873 daalde de prijs tot ƒ 17 waardoor de marktprijs onder de kostprijs zakte. . De
prijs bleef tot 1885 erg laag, waarna zich weer een herstel voordeed. De periode
1877 tot circa 1885 laten dan ook een sterke daling van het aantal beteelde bunders
zien. In 1874 werden nog 2695 ha meekrap gedolven, maar die waren geplant voor
de prijsdaling van 1873. In 1875 was dit 1651, in 1876 960, in 1877 497 ha en in
1878 124 ha. Dit was het voorlopig dieptepunt. Daarna steeg het aantal gedolven
bunders weer licht: 193 in 1890. Uit een gedrukt overzicht van de geproduceerde
meekrap uit 1897 bleek dat er tenminste nog 29 meestoven actief waren. Dit overzicht
werd geproduceerd door de firma Maris en Schippers die nog tot in 1921 meekrap
56.
bleef verhandelen, ondermeer van en naar Frankrijk. Meekrap bleef gewild voor
het verven van wol. Toch zette na 1897 de definitieve neergang in, waardoor in
1912 waarschijnlijk nog slechts enkele stoven in werking waren. De precieze
geschiedenis van de neergang van het eens voor Nederland zo belangrijke en
roemruchte eindprodukt moet nog geschreven worden.
J.W. SCHOT EN E. HOMBURG

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

Eindnoten:
1. Dit artikel is grotendeels een synthese van eerdere artikelen van de auteurs. In die artikelen is
een uitgebreide verantwoording van de gebruikte bronnen te vinden. Wanneer gegevens uit
nieuw bronnenonderzoek worden ontleend zal de bron wel worden vermeld. In 1993 is het dankzij
de financiële steun van het Sidney M. Edelstein Center, Hebrew University mogelijk geweest
onderzoek te doen in de collectie boeken en manuscripten over de geschiedenis van de chemie
aanwezig in het Edelstein Center. Daardoor is een beter zicht ontstaan op de internationale
ontwikkelingen en op de waardering van ververs en drukkers (aan de hand van handboeken)
voor de Nederlandse en andere meekrap. Waar relevant zijn de eerste resultaten van dat
onderzoek hier verwerkt. Met dank aan Remco Hoogma en Hugo Verheul voor hun hulp bij het
gereedmaken van dit manuscript.
2. Uit handboeken voor ververs en drukkers blijkt dat tot de jaren twintig Nederlandse meekrap
boven de andere meekrapsoorten werd gewaardeerd. Zo schrijven C.L. en A. Berthollet in
Elements of the art of dyeing and bleaching (geciteerd uit de Engelse vertaling en bewerking
van 1841, 110) in 1804 dat ‘the best of European growth is that which comes from Zealand’.
Alleen meekrap vanuit de Levant werd hoger gewaarderd voor toepassingen in de
e

Turksroodververij. Die waardering is ook terug te vinden in J. Hellot, L'art de la teinture (1 druk
e

3.

4.

5.

6.
8.

9.

7.
10.
11.

Parijs 1750); M. Lepileur d'Apligny, L'art de la teinture (1 druk 1776), E. Brancroft, Experimental
researches concerning the philosophy of permanent colours... (Londen 1813) en T. Packer, The
dyers guide (Londen 1816). In 1823 treedt in twee handboeken verandering op: J.B. Vitalis,
Cours élémentaire de teinture sur laine... (Parijs 1823) en W. Partridge, A practical treatise on
dyeing of woollen, cotton and silk (z.p. 1823). Zij achten de Franse meekrap, met name die
vanuit de streek rond Avignon, gelijk aan de Nederlandse. In Vitalis wordt echter ook een andere
trend zichtbaar, namelijk dat over de toepassingen van meekrap gedifferentieerder wordt
geschreven. De verschillende meekrapsoorten blijken andere kwaliteiten te bezitten waardoor
het resultaat (kleurnuances) verschilt. Gedurende de hele negentiende eeuw blijft de Nederlandse
meekrap, net zoals de Franse, in alle relevante handboeken zeer gewaardeerd.
Voor meer literatuur over het Franse systeem zie J.W. Schot, ‘Het meekrapbedrijf in Nederland
in de negentiende eeuw nader bezien in het licht van het industrialisatiedebat’ in: Economischen Sociaal-Historisch Jaarboek, 50 (1987), 77-110, m.n. 109 noot 86.
Deze paragraaf is gebaseerd op J.W. Schot, ‘De ontwikkeling van de techniek als een variatieen selectieproces. De meekrapteelt en -bereiding in het licht van een alternatieve
techniekopvatting’ (doctoraalscriptie Erasmus Universiteit, Rotterdam 1985), 76-84. Zie ook
Schot, ‘De meekrapnijverheid’, 48-49.
Voor relaties tussen bereiding, handel en regelgeving zie J.W. Schot, ‘De meekrapnijverheid:
de ontwikkeling van de techniek als een proces van variatie en selectie’ in: Jaarboek voor de
Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 3 (1986), 43-62, m.n. 49-52.
Voor meer gegevens en bronnen wordt verwezen naar Schot, ‘Het meekrapbedrijf in Nederland’,
aldaar 81-89.
Voor een uitgebreid verslag van deze discussie zie C. Wiskerke, ‘De geschiedenis van het
meekrapbedrijf in Nederland’, in: Economisch-Historisch Jaarboek, 25 (1952), 1-144, m.n. 85-124.
Zie ook Schot, ‘Het meekrapbedrijf in Nederland’, 98-101.
Deze verklaring past binnen de evolutionaire theorievorming over technische ontwikkeling. Daarin
wordt technische ontwikkeling opgevat als een zoekproces waarin diverse oplossingen worden
uitgeprobeerd. Maar het zoeken gebeurt niet op goed geluk. Alleen die oplossingen worden
uitgeprobeerd die passen binnen het bestaande denkkader of paradigma. Hiermee krijgen
cognitieve factoren een belangrijke rol bij de verklaring van de aard en richting van technische
ontwikkeling. Voor een overzicht van evolutionaire theorievorming zie J.W. Schot,
Maatschappelijke sturing van technische ontwikkeling. Constructief technology assessment als
hedendaags Luddisme (Dissertatie Universiteit Twente 1991), met name de hoofdstukken 4 en
6. Zie ook de D. van Lente e.a. ‘Techniek en Modernisering’ in: Geschiedenis van de techniek
in Nederland I (Zutphen 1992), 17-36.
De meeste gegevens zijn afkomstig uit Provincieverslagen en Gemeenteverslagen. Voor een
aantal stoven zijn tussen 1846 en 1855 schattingen gedaan over oprichtingsjaren.
RA Zeeland: archief Commissie van Landbouw, Verbaal 22-6-1837. no. 22.
H.A.J. Maassen, ‘Beginnende vernieuwing in de Nederlandse meenijverheid: De “Dubbele
Meestoof” te Hontenisse tussen 1837 en 1840’ in: Industriële Archeologie 5 (1985), 159-167 en
van dezelfde auteur ‘Een Groot-Nederlands ondernemer in het Koninkrijk der Nederlanden. De
Gentse handelaar en meekrappionier J.A. Verplancke’ in: Tijdschrift voor Geschiedenis van
Techniek en Industriële Cultuur, 5 (1987) 18, 15-24. Voor het initiatief van Verplancke zie ook
Schot, ‘De ontwikkeling van de techniek’, 117-120. Waar de initiatiefnemers hun ideeën vandaan
haalden wordt niet duidelijk, maar onze hypothese is dat ze uit Frankrijk kwamen. Daar zijn in
de tweede helft van de achttiende eeuw en begin negentiende eeuw verschillende experimenten
gedaan met verbeterde droogmethoden. Zie hiervoor onder meer H.L. Duhamel du Monceau,
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Mémoires sur la garance et sa culture, avec la description des étuves pour la dessécher & des
moulins pour la pulvériser (Parijs 1757). Daarin wordt melding gemaakt van pogingen om de
warmteregeling te verbeteren. Het vooraf wassen van de meekrap is volgens Berthollet, Elements,
110, eerst uitgeprobeerd in Frankrijk en daarna in Duitsland.
J.G. de Bruijn, Inventaris van de prijsvragen uitgeschreven door de Hollandse Maatschappij der
Wetenschappen 1753-1917 (Groningen 1977), 227-228.
Algemeene Konst- en Letterbode, 1842, I, 297 en Handelingen van de Maatschappij van
Nijverheid, 1848, 177-179.
Opvallend is dat Verplancke geen octrooi aanvroeg op zijn vinding. Hij wist wel de weg: op zijn
verbeterde droogmethode vroeg hij namelijk octrooi aan. De reden zou kunnen zijn dat Verplancke
toch bang was dat zijn methode zou worden verboden. In de discussie over de kwaliteit van de
Nederlandse meekrap speelde de mul een cruciale rol. De hoge kwaliteit van de Nederlandse
meekrap was grotendeels gebaseerd op de scheiding tussen de mul en andere kwaliteiten
meekrap. Daarom zal de methode Verplancke voor veel Zeeuwen toch verdacht zijn geweest:
de mul werd immers onderdeel van het eindprodukt.
Hoe het met deze fabriek is afgelopen weten we niet, maar in 1853 waren er volgens het
Provinciale Verslag van Zeeland zes stoven, alle zonder stoom, in Hontenisse, waarbij een van
de stoven, Stoomzigt, 24 volwassen werklieden in dienst had, waaronder 12 vrouwen, en werkte
met 2 torens en 2 eesten. De stoof verkeerde in een bloeiende toestand. Gezien de omvang
vermoeden we dat dit de meestoof van Seydlitz en Van Waesberghen was. De stoommachine,
die omstreeks 1845 nog in werking was (Provinciale Zeeuwse Courant, 12 maart 1982), werd
in de provincieverslagen (vanaf het eerste beschikbare overzicht in 1853) niet genoemd. In 1863
werd er opnieuw een stoommachine geïnstalleerd (Provinciaal Verslag Zeeland, 1863).
Zie voor de beschrijving van dit octrooi en de pogingen van Gudde om het te gelde te maken
Schot, ‘De ontwikkeling van de techniek’, 130-134.
RA Zeeland: archief Commissie van Landbouw, 8-9 Februari 1843 no. 3.
Zie Schot, ‘Het meekrapbedrijf in Nederland’, 88-89.
Voor deze geschiedenis zie Schot, ‘De meekrapnijverheid’, 52-57.
Nederlandsche Staatscourant, 7 maart 1851.
Nederlandsche Staatscourant, 3 april 1849.
Landbouwcourant, 1852 no. 60.
Nederlandsche Staatscourant, 27 april 1850. GA Amsterdam: acte notaris J. Commelin, 6 april
1850.
De Bruijn Prince stapte al binnen een jaar uit de firma. Hij is in 1849 naar Amerika vertrokken.
Tijdschrift voor Nijverheid, 1853, 76.
GA Goes: Archief van de Maatschappij van verbeterde meekrapbereiding in Zeeland 1852-1854,
Zie verder: O. Verhagen, Een woord aan alle belanghebbenden; de geschiedenis betreffende
der ontbonden Maatschappij van Verbeterde Meekrapbereiding (Goes 1858).
Voor produktiecijfers van stoven zie Schot, ‘Het meekrapbedrijf in Nederland’, 82-84.
O. Verhagen, Een woord aan alle belanghebbenden, 45.
J.L. de Bruyn Kops, ‘Meekrap’, Economist, 2 (1853) 13. Dit artikel bevat een uitgebreide
beschrijving van het technische systeem van de fabriek in de Wilhelminapolder.
Zie Provinciaal Verslag Noord-Holland, 1865, 491. Daarin is een overzicht van de gehele
meekrapproduktie in Noord-Holland van 1851 tot 1865 te vinden.
Opvallend is dat in de provinciale verslagen voor Hontenisse en Zevenbergen wel nadrukkelijk
meestoven worden genoemd. Dit valt wellicht te verklaren uit het gegeven dat voor beide een
vergunning voor oprichting tot meestoof is aangevraagd.
GA Rotterdam: Nieuw Stadsarchief Missiven en Relativen 24-1-1853 no. 184
GA Rotterdam: Notarieel Archief, notaris Jan van Oosterhout, no. 2767/692, 13-3-1807 voor
boedelscheiding firma Ouwerkerk en Comp. Voor betrokkenheid van Overgaauw bij Van Berkel,
Lehr en Comp., Nederlandsche Staatscourant, 17-9-1839.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze fabriek zie J.W. Schot en E. Homburg, ‘De
garancine-fabriek te Zierikzee, 1846-1882. Een moderne industrie met milieuproblemen’, in:
Kroniek van het land van de Zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 13 (1988), 61-78.
Statistiek van den handel en scheepvaart in het Koninkrijk der Nederlanden.
Zie noot 31.
E. Homburg en J.W. Schot, ‘Financiers van de Nederlandse industrialisatie. Economische
drijfveren, sociale herkomst en familierelaties, het voorbeeld van de garancine-industrie
1845-1854’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 14 (1988), 274-298, m.n. 279 en 281.
E. Homburg en J.W. Schot, ‘Innoverend ondernemerschap in het midden van de 19e eeuw: een
onderzoek naar de oprichters van de Nederlandse garancine-industrie’, Jaarboek voor de
Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, 5 (1988), 86-101, aldaar 95. Boudier verliet de firma in
1856, waarna waarschijnlijk de chemist Mendes da Costa in dienst van de firma Vermeulen en
Comp. trad. De fabriek werd echter in 1859 overgenomen door andere eigenaren, waarop
wederom een chemist, Cornelis Koevoets, verantwoordelijk werd voor de produktie. GA Utrecht:
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Bevolkingsregister 1850-1859 onder Mendes da Costa; GA Zierikzee: acte notaris D.Q. de Jonge
van der Halen, 1-10-1859.
Nederlandse Staatscourant, 6-9-1854.
J.C. de Man, De Geneeskundige school te Middelburg 1825-1866, (Middelburg 1902).
Zie Homburg en Schot, ‘Financiers’, voor een uitgebreide beschrijving en precieze aantallen.
Voor alle fabrieken is steeds de eerste (of eerst bekende) firmanaam of naam van de NV gegeven.
Naamswijzigingen zijn niet vermeld. Twee fabrieken, te Sliedrecht en Roosendaal, die in een
eerder artikel (Schot, ‘De meekrapnijverheid’) stonden, hebben nooit bestaan. In 1850 is wel
vergunning aangevraagd voor een fabriek in Delfshaven. De vergunning is verleend, maar de
fabriek is er waarschijnlijk nooit gekomen. (Provinciaal Verslag Zuid-Holland 1851).
Voor een overzicht zie Schot, ‘De ontwikkeling van de techniek’, 160-168 en 211 en Schot, ‘De
meekrapnijverheid’, 57-58.
Schot, ‘Het meekrapbedrijf in Nederland’, 92.
Voor een beschrijving zie Schot, ‘De ontwikkeling van de techniek’, 154-158.
Voor het begrip stijl zie H.W. Lintsen, Een revolutie naar eigen aard. Technische ontwikkeling
en maatschappelijke verandering in Nederland, Inaugurale Rede, TU Delft 1990 en J.W. Schot,
‘Eigenheid industrialisatiepad ankerpunt voor technologiebeleid’, in: Ingenieur, 100 (1988) 532-33.
Landbouwverslag 1860, 212-215. Ook op de Betuwe is enige jaren met succes meekrap
verbouwd. In 1856 was er 13 bunder met meekrap beplant. In 1860 was dit nog 7 bunder en na
1865 stond er geen meekrap meer op de Betuwse velden. J.S.M. Tornga, ‘De teelt van meekrap
in de Betuwe’, in: Tabula Batavorum 2 (1984) 23.
Nederlandsche Staatscourant, 12-4-1860.
In 1854, 1855 en 1856 was Engeland de grootste afnemer van de Nederlandse garancine en
colorine. De twee jaren daarvoor was dat echter het Tolverbond en in 1857 Rusland waarna
van 1858-1865 Engeland weer de grootste afnemer werd met als uitzondering 1861. Toen werd
wederom meer geëxporteerd naar Rusland. Naast de genoemde drie afzetgebieden was ook
de Verenigde Staten belangrijk (Statistiek van den Handel en Scheepvaart in het Koninkrijk der
Nederland). Hier overgenomen uit G.E.M.P. Willemsen-de Mey, ‘De opkomst van de Nederlandse
garancine-industrie na 1845’ (doctoraalscriptie KU Nijmegen 1983), waarin deze statistieken
aan een uitgebreide bewerking zijn onderworpen. Zie daarvoor bijlage 8-11.
A.W. Hofmann, ‘Colouring derivatives of organic matter, recent and fossilised’ in: Report by the
Juries, International Exhibition London 1862, Class II, Section A (London 1863).
Zie: W. Crookes, A practical handbook of dyeing and calicoprinting (Londen 1874), 258-260;
O.P. Kratz en A. Diem, ‘Historische Experimente (1856-1858). Heinrich Caro: Die Louisenthaler
Actiengesellschaft in Mülheim an der Ruhr - eine kombinierte Naturfarbstoff-Fabrik und Färberei
zur Zeit der ersten “Anilinfarben”’, in: Chem. Exp. Didakt. 2 (1976) 180-182; en Schot en Homburg,
‘De garancine-fabriek te Zierikzee’, 66-67.
Zie voor deze geschiedenis Schot en Homburg, ‘De garancine-fabriek te Zierikzee’.
Voor de milieuproblemen in Dirksland, Goes, Middelburg, Steenbergen, Oisterwijk en Tiel, zie
E. Homburg, ‘De eerste acties tegen chemische fabrieken omstreeks 1850’, in: Spiegel Historiael
28 (1993), 263-268, m.n. 266-267.
Ook de in Zevenbergen ontstane problemen leidden tot drastische maatregelen. Daar werd de
oprichting van een garancinefabriek in 1857 een jaar later gevolgd door de oprichting van een
beetwortelsuikerfabriek. Dit zorgde niet alleen voor een vergroting van de problemen, maar ook
voor discussies over de vraag wie verantwoordelijk was voor de vervuiling. De problemen bleken
niet goed oplosbaar. In 1862 besloten de fabrikanten daarom hun fabriek naar Vlaardingen te
verplaatsen in de buurt van een ‘groot stromend water’ (Provinciaal Verslag Noord-Brabant over
1859, 460; over 1861, XV, 8; over 1862, XV, 7; over 1863, XV, 8).
Voor de introductie van synthetische kleurstoffen zie G.P.J. Verbong, Technische innovaties in
de katoendrukkerij en -ververij in Nederland 1835-1920 (Amsterdam 1988).
De kostprijs lag op ongeveer 20 gulden per 50 kilo volgens de berekening van A. van der Weijde,
‘De verdwenen meekrapcultuur op Schouwen en Duiveland’ in: Archief van het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen (z.p. 1925) 73-109.
Kasboeken van de firma Maris en Schippers, in het bezit van J.A. Maris te Oosterhout.
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De NV Nederlandsche Palmitine-Fabriek aan de Kostverloren Wetering bij Amsterdam. Bij
de oprichting in 1864 was dit bedrijf de grootste Nederlandse stearinekaarsenfabriek. In
1867 werkten er zelfs 320 arbeiders. Het bedrijf werd vlak na de oprichting door de
Amsterdamse gemeenteraad stilgelegd vauwege de enorme vervuiling van het water van
de Wetering die zij veroorzaakte. Het geloosde zwavelzure afvalwater zorgde voor stank en
voor klachten van de naburige tuinders die het water van de Kostverloren Wetering eveneens
gebruikten.
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12
Stearinekaarsen
Walm, was en wetenschap
De eerste Nederlandse fabrieken
Palmolie en zwavelzuur
Een grootschalige trafiek nieuwe stijl

Walm, was en wetenschap
Geen onderdeel van de Nederlandse chemische industrie maakte in de negentiende
eeuw grotere veranderingen door dan de kaarsenmakerij. Aan het begin van de
eeuw was het kaarsenmaken een ambachtelijke bezigheid die op uitermate kleine
schaal in dorpen en steden bedreven werd. Verschillende bedrijfstellingen uit die
tijd maken in het geheel geen melding van het kaarsenmaken om de simpele reden
dat men dit ambacht niet tot de ‘fabrijken en trafijken’ rekende. Kaarsenmakerijen
waren doorgaans eenmansbedrijfjes, slechts in enkele gevallen had een
kaarsenmaker een knecht in dienst. Aan het einde van de negentiende eeuw was
deze situatie volledig veranderd. Drie grote stearinekaarsenfabrieken in Amsterdam,
Gouda en Schiedam, die elk honderden arbeiders in dienst hadden, leverden toen
per jaar miljoenen kaarsen voor de binnen- en buitenlandse markt. Zij waren toen
tevens de drie grootste chemische fabrieken van Nederland. Ook de kwaliteit van
de Nederlandse kaarsen veranderde spectaculair. Terwijl volgens de Duitse
observator P.A. Nemnich in 1809 ‘die gewöhnlichen holländischen Kerzengießer,
(...) eine in allen Theilen sehr unvollkommene Waare [liefern]’, hoorden de
Nederlandse stearinekaarsenfabrieken na ongeveer 1860 tot de toonaangevende
fabrieken in de wereld, die menige prijs op Wereldtentoonstellingen in de wacht
1.
sleepten en een belangrijke partij waren op de internationale markt.
Hoe immens deze kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen ook geweest zijn,
de meest revolutionaire ontwikkeling vanuit het perspectief van de geschiedenis
van de chemische techniek was ongetwijfeld dat de kaarsenindustrie überhaupt een
onderdeel van de chemische nijverheid werd. Voor een ambacht waarin kaarsen
handmatig en zonder chemische hulpmiddelen gemaakt werden door een katoenen
pit te dompelen in gesmolten vet, kwam een grootschalige industrie in de plaats met
verschillende chemische processen en machines die het handwerk voor een groot
deel vervingen. Deze transformatie was van een andere orde dan een proces van
verandering binnen de traditionele kaarsenmakerij. Dat komt onder meer tot uiting
in de identiteit van de hoofdrolspelers, die voor het merendeel niets met de
kaarsenmakerij te maken hadden gehad. Hieronder zal tevens duidelijk worden dat
de Nederlandse stearinekaarsenindustrie na het midden van de eeuw haar expansie
vooral baseerde op de verwerking van een geïmporteerde grondstof, palmolie.
Hoewel door het gebruik van zwavelzuur stevig verankerd in het paleotechnische
netwerk rond de zwavelzuurindustrie, had de stearinekaarsenindustrie daarom
tevens de typische kenmerken van een Hollandse trafiek. Haar opkomst als een
chemische trafiek nieuwe stijl betekende de ondergang van een ambachtelijke
(eotechnische) tak van nijverheid.
Vanouds werden in Nederland twee soorten kaarsen gemaakt waartussen zowel
in technische als in sociale en economische zin een wereld van verschil bestond,
de waskaars en de smeerkaars. Waskaarsen maakte men uit bijenwas. Die was
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werd uit honingraten uitgesmolten, vervolgens in speciale wasblekerijen gebleekt
en was daarna geschikt voor de fabricage van kaarsen. De kwaliteit van waskaarsen
was uitstekend - ze dropen, walmden of stonken niet - maar hun prijs was hoog.
Omdat ze zo duur waren, werden waskaarsen slechts op kleine schaal gebruikt. De
belangrijkste markten vormden de Joodse en de katholieke eredienst en de
huishoudens van gegoede families. Aan het begin van de negentiende eeuw telde
Nederland ruim honderd waskaarsenmakerijen die, geheel conform de liturgische
functie van die
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Het maken van smeerkaarsen in de tweede helft van de achttiende eeuw. Van links naar
rechts: het smelten van de smeer, het op de juiste lengte snijden van de pitten, het ‘trekken’
van kaarsen, en het ‘gieten’ van kaarsen. Smeerkaarsen waren de kaarsen voor het gewone
volk.

kaarsen, grotendeels in Brabant en Limburg gevestigd waren en daarnaast in en
2.
rond (het Joodse) Amsterdam.
Voor het gewone volk en de middenklassen was er de smeerkaars. Deze kaars
maakte men uit uitgesmolten dierlijke vetten, ook smeer of talk geheten, zoals
rundvet en schapenvet. Omstreeks 1800 waren er verspreid over het gehele land
ruim 300 smeerkaarsenmakerijen. Daarvan bevonden zich er al meer dan 200 in
(Noord- en Zuid-) Holland, waarvan ongeveer 100 in Amsterdam alleen. Deze
concentratie in het westen van het land had te maken met het feit dat daar de meeste
mensen woonden, maar ook met het feit dat een deel van de benodigde smeer uit
het Oostzeegebied, met name uit Rusland, werd aangevoerd. Een havenstad als
Amsterdam was daarom een natuurlijk centrum voor de smeersmelterij en de daarop
3.
voortbouwende kaarsenmakerij. Smeer-, vet- of talkkaarsen waren veel goedkoper
dan waskaarsen. Hun kwaliteit als verlichtingsbron was echter ook een stuk lager.
o

Terwijl bijenwas boven 60 C vloeibaar wordt, smelten rundvet en schapenvet reeds
o

ongeveer bij 40 C. In tropische streken, dus in veel negentiende-eeuwse koloniën,
zijn smeerkaarsen dan ook slecht te gebruiken. Bovendien brengt dit lage smeltpunt
met zich mee dat smeerkaarsen al snel gaan druipen en dat de pit en het vet niet
in hetzelfde tempo opbranden, waardoor de kaarsen ging walmen en de pitten vaak
‘gesnoten’ moesten worden.
Deze gebreken vertoonden smeerkaarsen al eeuwenlang. In oude geschriften
treft men regelmatig klachten aan over de gebrekkige kwaliteit van kaarsen. Toen
aan het einde van de achttiende eeuw de Argandlamp opkwam, nam het aantal
klachten over de smeerkaars echter razendsnel toe. Gebreken waarmee men zich
min of meer verzoend had, waren opeens niet meer acceptabel toen er een
concurrerende lichtbron was. In de vroeg-negentiendeeeuwse literatuur kan men
vele voorbeelden aantreffen van pogingen om de kwaliteit van de smeerkaars te
verbeteren. Er werd driftig met de fabricage van de pit geëxperimenteerd, want de
kwaliteit en dikte van de (katoenen) pit bepaalde in belangrijke mate de kwaliteit
van de kaars. Daarnaast gingen verschillende kaarsenmakers er toe over meer
aandacht te besteden aan de selectie van de te gebruiken dierlijke vetten. Zij
bereidden de zogeheten compositiekaarsen uit zorgvuldig vastgestelde mengsels
van rundvet en schapenvet, waaraan soms ook een hoeveelheid bijenwas was
toegevoegd. Ook riepen sommige kaarsenmakers de chemie te hulp. Verschillende,
vooral buitenlandse, chemici onderzochten welke gevolgen de toevoeging van
bepaalde chemicaliën, zoals metaalzouten had op de kwaliteit van de vetkaars als
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lichtbron. Hoewel al deze pogingen tezamen genomen zeker enig effect sorteerden,
bleef de kwaliteit van de vetkaars een bron van ontevredenheid. Het was daarom
niet minder dan een revolutie toen er omstreeks 1830 een kaars op de markt
verscheen die ook uit dierlijke vetten werd gemaakt maar die niet droop of walmde:
de stearinekaars.
De geschiedenis van die uitvinding is een interessant voorbeeld van de interactie
tussen techniek en wetenschap, dat overeenkomst vertoont met de technische
ontwikkeling op het gebied van de loodwitfabricage. De loodwitmakers ondernamen
zelf

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

243

Het maken van waskaarsen omstreeks 1800. Van links naar rechts: het gieten van lange
waskaarsen met een lepel, het op lengte snijden van de pitten, het gieten van kleinere
kaarsen, en het kneden van een zeer lange kerkkaars. Waskaarsen werden gebruikt in de
katholieke kerken, in de synagoges, en in de huizen van gegoede families.

verschillende pogingen om hun proces te verbeteren, terwijl er vanuit een daarvan
volledig losstaande richting (de sodafabricage) een radicale procesvernieuwing
werd geïntroduceerd. Waar deze laatste oplossing evenwel om praktische redenen
uiteindelijk faalde, werd op haar terrein de nieuwe stearinekaars uiteindelijk een
groot succes. De uitvinding ervan loste enkele belangrijke problemen up waarmee
de kaarsenmakerij decennia, zo niet eeuwen, geworsteld had. Maar, net als bij
loodwit, werd deze ‘oplossing’ gevonden in een richting waarin de kaarsenmakers
en de chemici geheel niet hadden gezocht. De uitvinding van de stearinekaars was
het resultaat van fundamenteel en grondig onderzoek naar de chemische
samenstelling van dierlijke vetten dat door enkele Franse chemici ondernomen
werd. Dit onderzoek werd zeker niet zonder een praktisch oogmerk verricht, maar
- en dat is saillant in dit verband - het ging daarbij niet om de kwaliteit van kaarsen
maar om het vinden van verbeteringen in de zeepziederij.
De centrale figuur in het Franse chemische onderzoek naar oliën en vetten was de
5.
toen nog jonge Parijse chemicus Michel Eugène Chevreul (1786-1889). Vanaf
1810 tot 1823 onderzocht Chevreul vasthoudend en nauwgezet de chemische
samenstelling van vetten. Hij publiceerde daar regelmatig over en vatte zijn resultaten
in 1823 samen in een boek - Recherches chimiques sur les corps gras d'origine
animale - dat alom geprezen werd als een model van hoogstaand
analytisch-chemisch en organisch-chemisch onderzoek. Chevreul begon zijn
onderzoek in 1810 met het analyseren van zeep die hij door middel van de
zogenaamde verzeping (dat is het koken van een vet met een alkali zodat een zeep
ontstaat) verkregen had uit varkensvet en potas. Nadat hij een zuur aan de zeep
had toegevoegd, stelde hij vast dat de zeep naast het reeds door de Zweed C.W.
Scheele (1742-1786) ontdekte glycerine, bestond uit een vaste component die hij
margarine noemde en een vloeibare component welke hij de naam elaine (later
oleïne) gaf. Later ontdekte Chevreul dat die twee componenten (vet)zuren waren
en noemde hij ze margarinezuur respectievelijk oliezuur. Tegen die tijd (1816) had
hij inmiddels ook diverse experimenten met zepen van andere dierlijke vetten gedaan
en was hij tot de conclusie gekomen dat alle dierlijke vetten opgebouwd waren uit
een combinatie van glycerine en vetzuren als margarinezuur en oliezuur. Enkele
jaren later ontdekte hij nog een derde vetzuur, het stearinezuur (toen ook wel talkzuur
genoemd).
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Op basis van deze experimenten ontstond er een helder beeld van de
samenstelling van vetten. Uit stearinezuur en glycerine, margarinezuur en glycerine,
en oliezuur en glycerine kunnen drie simpele vetten gevormd worden - stearine,
margarine en oleïne geheten - die in een wisselende verhouding in alle natuurlijke
vetten voorkomen. Deze vetten hebben, net als de daarmee corresponderende
vet-zuren, een verschillend smeltpunt. Stearine en stearinezuur smelten bij ongeveer
o

o

70 C, (Chevreuls) margarine en margarinezuur bij ongeveer 60 C en oleïne en
o

oliezuur bij 0 tot 10 C. Dierlijke vetten met een relatief hoog smelpunt, zoals rundvet
en
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o

schapenvet die bij ongeveer 40 C smelten, bevatten vooral stearine en margarine,
o

terwijl een vet als reuzel dat reeds bij ongeveer 27 C smelt meer oleïne bevat. Het
feit dat uit later chemisch onderzoek gebleken is dat dit heldere beeld veel te simpel
is omdat er (in kleine hoeveelheden) nog vele andere natuurlijke vetzuren blijken
te zijn die in talloze onderlinge combinaties vetten kunnen vormen, doet niets af aan
het feit dat de basisprincipes van de vetchemie sinds Chevreul geen wezenlijke
wijzigingen meer hebben ondergaan. Een van de resultaten van het latere onderzoek
was ook dat men omstreeks 1850 ontdekte dat Chevreuls margarinezuur geen
zuivere chemische verbinding bleek te zijn maar een één op één mengsel van
stearinezuur en een vetzuur dat vooral in palmolie bleek voor te komen, het
o

6.

palmitinezuur dat een smeltpunt van iets meer dan 60 C heeft.
Chevreul scheidde deze vetzuren op basis van hun verschillende oplosbaarheid
in alcohol, maar al weldra bleek het praktischer vetten (en vetzuren) te scheiden op
basis van verschillen in smeltpunt met behulp van een pers. Een mengsel van twee
vetten werd daarbij op een temperatuur gebracht die tussen het smeltpunt van beide
componenten lag. Door de druk van de pers op te voeren droop het vloeibare vet
eruit en bleef het vaste vet achter. Stearine(zuur) en palmitine(zuur) kunnen niet op
deze wijze van elkaar worden gescheiden omdat hun smeltpunten te dicht bij elkaar
liggen, maar oleïne (of oliezuur) is zo heel goed te scheiden van stearine en
palmitine. Deze afscheiding van het oleïne zou een van de belangrijkste grondslagen
7.
gaan vormen van de toekomstige stearinekaarsenindustrie.
Henri Braconnot (1780-1855), apotheker en hoogleraar botanie te Nancy, was de
eerste die experimenteerde met het scheiden van dierlijke vetten in een vloeibare
en een vaste component door persing. Het lukte hem in 1815 of 1816 om stearine
van oleïne te scheiden door schapenvet te persen tussen poreus papier. Hij merkte
dat het verwijderen van het vloeibare oleïne een veel vaster vet (stearine) opleverde
dan het oorspronkelijke schapenvet. Vooral na zuivering - en gedeeltelijke verzeping?
- met behulp van alkali en zuur ontstond een produkt dat volgens Braconnot in veel
opzichten op (bijen)was leek. Deze ‘kunstwas’ (stearine, al dan niet vermengd met
stearinezuur) leek hem nuttig voor de kaarsenindustrie, die daarmee kaarsen kon
maken die veel minder dropen dan de klassieke smeerkaars. Waar de kaarsenmaker
al zo lang mee worstelde - het lage smeltpunt van het vet - kon nu worden aangepakt.
Niet door het toevoegen van verscheidene stoffen aan het vet zoals men lange tijd
geprobeerd had, maar juist door de smeer te ontdoen van het bestanddeel met een
laag smeltpunt (oleïne) werd de mogelijkheid geopend om smeerkaarsen harder te
maken. In 1818 nam Braconnot, samen met de apotheker Simmonnin, daarop een
octrooi. Een groot succes werden de kaarsen van Braconnot en zijn navolgers echter
niet. Achteraf is dat wel verklaarbaar: Braconnot had nog onvoldoende zicht op de
chemische functie van de glycerine en het belang van het verzepen. Zijn kaarsen
bleven enigszins druipen omdat tijdens het verbranden de stearine gedeeltelijk
8.
ontleedde in stearine en het vloeibare glycerine, wat ook tot druipen aanleiding gaf.
Vermoedelijk door Braconnot geïnspireerd, ging ook Chevreul ertoe over om de
resultaten van zijn onderzoek toe te passen op de kaarsenmakerij. Hij combineerde
Braconnots ideeën met zijn eigen specialisme, de verzeping. Begin 1825 kregen
hij en zijn Parijse collega-chemicus Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850) een
Frans en een Engels octrooi op de vervaardiging van stearinezure kaarsen. Eerst
werd nu de glycerine uit het vet verwijderd door het vet te verzepen met potas of
soda. Vervolgens werd het verzeepte vet geneutraliseerd door er zwavelzuur aan
toe te voegen, waarna het oliezuur uit het resulterende mengsel vetzuren werd
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geperst. Wat overbleef was het vastere stearinezuur (en palmitinezuur), waarvan
9.
de kaarsen getrokken konden worden. Daarmee was in principe de technische
grondslag voor een stearinekaarsenindustrie gelegd. Daar de latere industriëlen het
stearinezuur waarvan ze hun kaarsen maakten in de praktijk hardnekkig stearine
bleven noemen, is het vooral voor de beginjaren van deze tak van industrie moeilijk
om vast
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te stellen of bepaalde bedrijven hun kaarsen maakten op de wijze die door Braconnot
aangegeven was (dus uit stearine, zonder verzeping), op de wijze van Chevreul en
Gay-Lussac (uit stearinezuur). Zeker is in ieder geval dat de produktie van
stearinekaarsen zonder verzeping in de loop van de jaren '30 van de vorige eeuw
in onbruik raakte. Na ongeveer 1840 werden alle stearinekaarsen uit stearinezuur
gemaakt.
De Franse ingenieur J. de Cambacérès opende reeds in 1825 of kort daarna een
kaarsenfabriek waar hij de methode van Chevreul en Gay-Lussac in praktijk bracht.
Om uit het veel minder vloeibare stearinezuur kaarsen te maken bleek het nodig
een andere pit te ontwikkelen die het stearinezuur goed opzoog. De Cambacérès
10.
slaagde daarin en bracht de eerste stearinekaarsen op de markt. De definitieve
doorbraak van de stearinekaars volgde zes jaar later. In 1831 richtten namelijk A.
de Milly, een door de Julirevolutie brodeloos geworden kamerheer van koning
Charles X, en de arts Motard in Parijs een nieuwe stearinekaarsenfabriek op, waarin
zij een aantal cruciale innovaties introduceerden die van de stearinekaars een
betaalbaar en kwalitatief goed produkt maakten. In de eerste plaats slaagden zij
erin de produktie van het stearinezuur aanzienlijk goedkoper te maken door de
verzeping van het vet niet met potas of soda uit te voeren maar met de veel
goedkopere gebluste kalk, en door de scheiding van het stearine- en het oliezuur
te vervolmaken door

Sterk vereenvoudigde weergave van de inzichten met betrekking tot de samenstelling van
vetten, op basis van het onderzoek dat Henri Braconnot (1780-1855) en, vooral, Michel
Eugène Chevreul (1786-1889) omstreeks 1820 verrichtten. In fysisch opzicht kan men een
dierlijk vet beschouwen als een mengsel van verschillende meer homogene vetten met
verschillende smeltpunten. Deze vetten - bijvoorbeeld stearine en oleïne - kunnen door
persen van elkaar gescheiden worden. In chemisch opzicht zijn vetten verbindingen tussen
vetzuren (als stearinezuur en oleïnezuur) en glycerine. De vetzuren en de glycerine kunnen
door middel van het zogeheten verzepen (het koken met een alkali, zoals in de zeepziederij
gebruikelijk was) van elkaar gescheiden worden. Vervolgens kunnen de ontstane vetzuren
weer via persen gescheiden worden op grond van hun verschillend smeltpunt. In het schema
is een en ander toegelicht aan de hand van een denkbeeldig vet dat alleen uit oliezuur,
stearinezuur en glycerine bestaat. In werkelijkheid bestaan dierlijke vetten uit complexe
mengsels van vele meer homogene vetten, waarin tientallen vetzuren voorkomen, de meeste
daarvan echter in zeer kleine hoeveelheden. De stearinekaarsenindustrie had daarom in de
praktijk in feite alleen te maken met het stearinezuur, het oliezuur en het aan stearinezuur
verwante palmitinezuur.
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Het schema laat tevens zien dat er in principe twee methoden zijn om stearinezuur te maken.
Men kan, in navolging van Braconnot, het vet eerst uitpersen en de stearine die daarbij
ontstaat vervolgens verzepen. Of men kan, in navolging van Chevreul, het vet eerst verzepen
en de ontstane vetzuren vervolgens via persing van elkaar scheiden. Het was deze laatste
methode die in de stearinekaarsenindustrie op grote schaal toepassing zou vinden.

op de gebruikelijke koude persing een warme persing te laten volgen in een speciaal
daartoe ontworpen hydraulische pers. Hierdoor werd de opbrengst aan stearine
aanzienlijk verhoogd en werden de produktiekosten navenant lager. Bovendien
voerden zij in hun fabriek overal stoomketels in om de vaten waarin de chemische
reacties plaatsvonden met stoom in plaats van met een open vuur te verwarmen.
In de tweede plaats verbeterden zij de kwaliteit van de kaars door de pitten in
boorzuur te dompelen, hetgeen de opname van het stearinezuur in de pit verbeterde,
en door enige (bijen)was toe te voegen aan de stearinekaars. Dit laatste was nodig
omdat de op zich gewenste smeltpuntverhoging van de kaars een nieuw probleem
had doen ontstaan.
De kaarsen waren weliswaar harder maar ook bros geworden en konden 's winters
gemakkelijk barsten. Door een beetje bijenwas aan het stearinezuur toe te voegen
wist De Milly dit euvel te voorkomen. Ook de kosten van de eigenlijke
kaarsenproduktie werden door De Milly en Motard verlaagd. In plaats van de kaarsen
te trekken, wat tot dan toe de meest gebruikelijke methode was, gingen zij ertoe
over de kaarsen te gieten, een werkwijze die zich veel beter leende tot mechanisatie.
Een adequate marketing deed de rest. De Milly en Motard verkochten hun ‘bougies
de l'étoile’ namelijk niet als een verbeterde smeerkaars, maar als een goedkope
waskaars. Onder de benaming ‘patent-waskaars’ begon de stearinekaars zijn opmars
op de Europese markt. In 1834 kregen De Milly en Motard op een
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De kalkverzeping in een weinig moderne Engelse stearinekaarsenfabriek halverwege de
negentiende eeuw. De smeer werd gesmolten in grote open kuipen die met stoom werden
verwarmd (zie de koperen buizen). Daarna voegde men kalkwater toe, kookte het mengsel
gedurende acht uur, terwijl arbeiders de vloeistof met de houten spanen handmatig roerden.
Nadat de stoom was afgesloten voegden arbeiders verdund zwavelzuur toe (zie de
mandflessen), waardoor de kalkzeep gesplitst werd in een stearine/oleïne-mengsel en een
gips bevattende waterlaag.

industrietentoonstelling in Parijs een prijs voor hun nieuwe produkt. Kort daarna
werden er in Frankrijk en daarbuiten vele nieuwe stearinekaarsenfabrieken
11.
opgericht. Ook de Nederlandse reactie liet niet lang op zich wachten.

De eerste Nederlandse fabrieken
Verschillende van de innovaties die De Milly en Motard in Parijs op industriële schaal
in de praktijk brachten kan men reeds aantreffen in het eerste Nederlandse octrooi
op de bereiding van stearinekaarsen dat in november 1827 aan de Parijzenaar E.
de Précorbin werd verleend. Dit octrooi betrof de bereiding van de stof ‘Cirogène’
uit smeer en de bereiding van een soort waskaarsen daaruit. Naast de verwijzing
naar waskaarsen is het opvallend dat de verzeping met gebluste kalk reeds in dit
octrooi wordt genoemd. In mei 1829 kocht de Brusselse fabrikant Carolus Brugelman
12.
het octrooi. Het is ons niet bekend of hij ook een stearinekaarsenfabriek oprichtte.
Een tweede Nederlands octrooi op de bereiding van margarinezuur (stearinezuur)
ter vervaardiging van ‘waskaarsen’ dateert uit februari 1836. Het stond op naam
13.
van de Parijzenaar V.B. Mesnidot.
Uit de tijd van het octrooi van Mesnidot dateren ook de eerste Noordnederlandse
stearinekaarsenfabrieken. Wie precies de eerste was, de Utrechtse smeersmelter
J.A. Verkerk of de Amsterdamse waskaarsenmaker P.J. Faure, is op basis van de
beschikbare informatie niet vast te stellen. Niet veel later volgden nog de oprichting
van een stearinefabriek door Hubert - later Th.J. Zeeman - in Amsterdam (ca. 1839)
en van een stearinekaarsengieterij in Breda door de uit Brussel afkomstige Ch.A.F.
Quanonne (1841).
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Faure (Amsterdam)
Toen Philip Josef Faure ergens tussen 1833 en 1839 de fabricage van
stearinekaarsen ter hand nam, was hij slechts kort in het vak. In Amsterdamse
adresboeken van omstreeks 1820 stond een zekere P. Faure als handelaar in koffie,
thee en cacao en als fabrikant van chocolade te boek. Mogelijk gaat het daarbij om
dezelfde persoon. Zeker is in ieder geval dat P.J. Faure in 1833 van de familie Van
Laar voor zeker ƒ 10.000 de ruim twee eeuwen oude gerenommeerde wasblekerij
en waskaarsenmakerij ‘de Honingbij’ kocht, die gelegen was aan de Boeren-
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wetering aan de rand van de stad. Faure nam na aankoop onmiddellijk verschillende
initiatieven. Hij verzocht toestemming voor de plaatsing van een stoommachine,
veranderde de naam van de fabriek in ‘De Bijenkorf’ en wist bij koning Willem I
gedaan te krijgen dat zijn bedrijf voortaan het predicaat ‘Koninklijk’ mocht dragen.
Weldra ontdekte hij echter dat zijn waskaarsen minder goed verkochten dan hij had
gehoopt. Een grote invoer van stearinekaarsen en ‘patent-waskaarsen’ vanuit
Engeland, Frankrijk, Duitsland en België drukte de prijzen voor waskaarsen op de
Nederlandse markt en belemmerde de afzet. Faure besloot daarom zelf de ‘stearine
of patent-waskaarsen’ te gaan maken uit een mengsel van was en stearine. Hij had
daarmee echter geen succes, hetgeen door zijn opvolger Brandon toegeschreven
werd aan ‘eene minder goede bewerking of aan de bestaande vooringenomenheid
der gebruikers voor dat wat uitlandig wordt gefabriceerd.’ Faure maakte zodoende
weinig of geen winst en verkocht zijn bedrijf in 1839 voor slechts ƒ 2.400, waarbij hij
wel het recht behield zelf de gereedschappen openbaar te verkopen. Via
tussenpersonen kwam het bedrijf toen in handen van N.D. Brandon, die verderop
14.
ter sprake zal komen.

Verkerk (Utrecht)
De start van de Utrechtse fabricage van stearinekaarsen is beter te dateren. In een
in 1837 geschreven verslag over de nijverheid in Utrecht blijkt dat de daar al tien
jaar werkzame smeersmelter en kaarsenmaker J.A. Verkerk zich beijverd had ‘om
zijne kaarsen eene grootere vastheid te geven, voor zoo veel dit zonder te groote
aanwending van moeite en kosten geschieden kan, [door] de meer vaste vetstoffen
van de vloeibare olie af te scheiden, en de eerste inzonderheid voor zijn beste
15.
gegotene kaarsen aan te wenden.’
Dat het daarbij ging om de produktie van stearinekaarsen blijkt uit een rapport
dat in augustus 1837 op last van de overheid geschreven werd door de Utrechtse
chemisch geschoolde medici N.C. en P.J.I. de Fremery, die moesten adviseren over
een verzoek om een lening van ƒ 10.000 die Verkerk in maart 1837 bij het Fonds
voor Nationale Nijverheid had ingediend. Volgens vader en zoon De Fremery liet
Verkerk nadat hij de smeer gezuiverd had, waarin hij ook een buitenlandse
vernieuwing had geïntroduceerd, deze grondstof een ‘bewerking’ ondergaan die
ervoor zorgde dat ‘de stearine en margarine (...) vaster [worden] omdat zij in acidum
stearicum en margaricum overgaan (...). De reeds bij de gewone temperatuur
vloeibare oleïne gaat in insgelijks vloeibaar acidum oleïcum over.’ Waarna het
oliezuur op mechanische wijze (door persen) gemakkelijk van het stearinezuur en
margarinezuur
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De produktie van stearinekaarsen, via de zogeheten kalkverzeping (ca. 1840). (Voor
stearinezuur leze men steeds: een mengsel van stearine- en palmitinezuur).
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Het perslokaal van de NV Stearinekaarsenfabriek ‘Apollo’ te Schiedam. Links de verticale
hydraulische persen voor de koude persing. Rechts de horizontale hydraulische persen voor
de daaropvolgende warme persing. Op deze wijze scheidde men het stearinezuur en het
oliezuur van elkaar.

gescheiden kon worden. Verkerk noemde het vaste vet stearine en het vloeibare
vet oleïne. Volgens de twee Utrechtse geleerden maakte Verkerk evenwel
stearinezuur en oliezuur en was Verkerks ‘verwisseling van namen en zaken (...)
16.
alleen aan niet genoegzame kennis der scheikunde toe te schrijven.’ Het moge
zo zijn dat Verkerk stearinekaarsen maakte, feit is wel dat hij dat deed op een uiterst
beperkte schaal en waarschijnlijk slechts gedurende enkele jaren. Toen Verkerk in
1837 een lening vroeg, werkten er 4 tot 7 mannelijke werklieden in zijn bedrijf, terwijl
er een jaaromzet van ongeveer ƒ 25.000 gehaald werd. De lening uit het nationale
Fonds meende Verkerk nodig te hebben voor de verplaatsing van zijn bedrijf. Op
de plaats waar hij zat, kon hij niet uitbreiden en geen stoomketel plaatsen voor het
uitsmelten van de smeer. De produktie van harde stearinekaarsen paste in het
expansieplan want deze fabricage bood, in de woorden van de heren De Fremery,
de mogelijkheid de afzet met name in de richting van de ‘overzeesche bezittingen’
te vergroten ‘waar eene zoo hoge temperatuur heerscht.’ Toen Verkerk in 1840
uiteindelijk uit het Fonds een voorschot van ƒ 12.000 kreeg, gebruikte hij het geld
inderdaad voor de verplaatsing van zijn bedrijf en voor de plaatsing van een
stoomketel, maar een stearinefabricage op grote schaal richtte hij niet in. Zijn in
1837 geformuleerde devies alleen zaken te ondernemen die zonder grote ‘moeite
en kosten’ gerealiseerd konden worden, bleef vermoedelijk zijn leidraad. Verkerk
had reeds in 1837 enige verbeteringen in het smelten van de smeer en het gieten
van de kaarsen doorgevoerd en alles wijst erop dat bij die activiteiten het zwaartepunt
van Verkerks werkzaamheid lag. In een verslag van de activiteiten van zijn bedrijf
over de jaren 1840 en 1841 in het Tijdschrift ter bevordering van nijverheid wordt
de fabricage van de harde stearinekaarsen al niet meer genoemd. In 1852 meldde
de Utrechtse Kamer van Koophandel dat het bedrijf kwijnde en dat Verkerks kaarsen
nauwelijks nog konden concurreren tegen het toenemend gebruik van gas en lampen.
In die tijd had Verkerk nog slechts 2 mannen en 1 jongen in dienst. Dit zou tot zijn
overlijden in 1862 nagenoeg onveranderd blijven. Na zijn dood zette zijn vrouw het
bedrijf voort, totdat de fabricage van smeer en kaarsen in 1875 definitief gestaakt
17.
werd.

Brandon (Amsterdam)
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Van de stearinefabrieken die tussen ongeveer 1835 en 1841 in Nederland werden
opgericht was er één die weldra met kop en schouders boven alle andere uit zou
steken: de fabriek van Brandon. Voordat de Joodse koopman en winkelier Nathan
Diaz Brandon (1803-1874) in april 1839 voor slechts ƒ 2.400 de Amsterdamse
wasblekerij en Koninklijke Waskaarsenfabriek ‘de Bijenkorf’ van P.J. Faure kocht,
stond hij in Amsterdamse adresgidsen te boek als handelaar in manufacturen,
modeartikelen, quincailleriën (huishoudelijke artikelen), wasdoek en leder. Waarom
hij zich in het kaarsenvak begaf, is niet bekend. Mogelijk had hij vanwege zijn handel
in wasdoek reeds contact met Faures wasblekerij. Bij de aankoop van ‘het Perceel’
van Faure bleek hij dat reeds zo goed te kennen dat er geen nadere beschrijving
18.
in de koopacte hoefde te worden opgenomen.
Een van Brandons voornaamste redenen om juist het bedrijf van Faure te kopen
was zijn uitstekende ligging. De wasblekerij beschikte over een ruim terrein, terwijl
haar plaats aan de rand van de stad alle gelegenheid tot uitbreiding bood. Direct
nadat hij de kaarsenmakerij had gekocht, pakte hij de zaken groot aan. Wetend dat
de ‘patent-waskaarsen’ van Faure geen succes geweest waren en ervan overtuigd
dat hij zich op de markt van de stearinekaarsen alleen zou kunnen handhaven indien
‘de kwaliteit [van zijn kaarsen] in allen deele aan die der buitenlandsche gelijk wordt;
zoo niet [deze] overtreft’, bezocht hij in de zomer van 1839 ‘zelve de voornaamste
fabrieken van dit artikel te Parijs’ om zich van de laatste details van de fabricage op
de hoogte te stellen, om daar werktuigen te kopen en vooral om ‘kundige en ervaren
werklieden [te] doen overkomen’ die de ‘de vereischt wordende scheikundige kennis
bezaten.’
Met voldoening kon Brandon de hoogste ambtenaar bij de Administratie der
Nationale Nijverheid
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reeds in december 1839 melden dat zijn opzet volledig geslaagd was. De produktie
19.
van stearinekaarsen was toen op gang gebracht en de afzet nam zeer snel toe.
Ook de jaren daarop bleef hij voortdurend investeren. Stoommachines werden
geïnstalleerd en nieuwe werktuigen aangeschaft. Toen Brandon in 1851 zijn bedrijf
omzette in een vennootschap onder firma, bracht hij de fabriek voor ƒ 100.000 in.
De bedrijfsgebouwen stonden toen voor slechts ƒ 10.000 op de balans, maar de
apparaten en werktuigen die Brandon had aangeschaft voor een veelvoud daarvan.
In 1856 waren de apparaten en werktuigen ƒ 60.000 waard. Voor de oprichting en
voortzetting van een stearine-fabriek waren volgens Brandon, ‘Tonnen-Gouds
vereischt, en [die] zijn (...) dan ook door [hem] aan Zyne fabriek ten koste gelegd.’
Uit deze woorden spreekt een visie die volledig afwijkt van de ondernemersfilosofie
20.
van Verkerk en Faure.
Het succes was ook te danken aan Brandons werkzaamheid op commercieel gebied.
Toen hij in november 1839 vernam dat zijn stadsgenoot Zeeman de bereiding van
stearinekaarsen geoctrooieerd had, schreef hij een brief aan de Administrateur van
Nationale Nijverheid waarin hij uitlegde dat hij zich eerder dan Zeeman op dit terrein
begeven had. Met kerende post kreeg hij antwoord dat hem inderdaad geen
strobreed in de weg zou worden gelegd. De jaren daarna bracht Brandon zijn produkt
onder de aandacht van de Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, die hem in
1841 een zilveren medaille verleende, en presenteerde hij zich op tentoonstellingen.
Net als Verkerk prees Brandon aanvankelijk in 1839 en 1840 zijn ‘patent-waskaarsen’
(stearinekaarsen) speciaal aan als een produkt dat ‘bestand [was] tegen heete
klimaten’ en daarom bijzonder geschikt ‘tot verzending naar Oost- en West-Indië.’
Smeerkaarsen konden daar immers niet gebruikt worden. Op deze specifieke markt
kon de nieuwe kaars de dure waskaarsen sterk beconcurreren. Weldra betrad
Brandon ook andere markten. Hij leverde een breed produkt-assortiment dat uit
waskaarsen en stearinekaarsen voor vele specifieke toepassingen bestond - zoals
speciale kaarsen voor de Loge der Vrijmetselaren en kaarsen voor muziek-lessenaars
- en varieerde van de duurdere kwaliteitskaarsen tot kaarsen voor het grote publiek.
Op die markten kon Brandon de concurrentie met de buitenlandse
stearinekaarsenfabrieken goed aan omdat hij, volgens een bericht uit 1846, even
goede maar aanmerkelijk goedkopere kaarsen leverde. De fabriek van Brandon
groeide dan ook fors. In 1851 gaf hij reeds werk aan 100 arbeiders. Hij produceerde
toen 210.000 kilo stearine en stearinekaarsen per jaar. Daarvan exporteerde hij

De gietkamer van de NV Stearinekaarsenfabriek ‘Apollo’ te Schiedam, waar de machines
stonden opgesteld waarmee men kaarsen goot uit gesmolten stearinezuur. Op deze afdeling
werkten veel vrouwen, evenals in de inpakafdeling.

ongeveer 125.000 kilo per jaar en zette hij 84.000 kilo op de binnenlandse markt
af. Het totale binnenlandse stearineverbruik bedroeg toen slechts 110.000 kilo. Hij
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was toen, afgezien van een kaarsengieterij in Breda, de enige Nederlandse
stearinekaarsenproducent en had, zoals uit de cijfers blijkt, ruim driekwart van de
Nederlandse markt in handen. Binnen enkele jaren zou die situatie echter volledig
21.
veranderen.

Palmolie en zwavelzuur
In de loop van de jaren vijftig begon de Nederlandse stearinekaarsenindustrie aan
een expansieve groei die aanhield tot in de jaren zeventig. Bij de start van zijn
bedrijfin 1839 was Brandon er nog heilig van overtuigd dat de kostprijs van
stearinekaarsen dusdanig hoog was ‘dat zij nimmer het algemeen gebruik der
22.
smeerkaarsen zullen vervangen.’ Na 1850 vaagde de stearinekaarsenindustrie,
samen met de gas- en de lampenindustrie, de traditionele kaarsenmakerij echter
in enkele decennia volledig weg. Van de 264 smeerkaarsenmakers in Nederland
in 1850 bestonden er in 1860 nog slechts 158 en in 1878 was hun aantal tot 27
23.
gedaald. In 1890 waren er nog maar 12 bedrijven over. Dat had te maken met
enorme prijsdalingen die in de fabricage van stearinekaarsen werden gerealiseerd.
Deze prijsdalingen werden op hun beurt mogelijk door de inzet van een goedkope,
ruim voorradige nieuwe grondstof, palmolie, en met technische innovaties in het
produktieproces, waarbij onder andere de kalkverzeping plaats maakte voor de
zwavelzure verzeping.
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Prijslijst van de fabriek van Brandon omsteeks 1840. Aan verschillende groepen consumenten
leverde Brandon specifieke soorten kaarsen. ‘Patent-waskaarsen’ zijn kaarsen gemaakt uit
een mengsel van stearinezuur en was.

Met Chevreuls bevindingen betreffende de samenstelling van vetten was het in
principe mogelijk geworden ook uit andere stoffen dan dierlijk vet of talk kaarsen te
maken. Plantaardige oliën die veel goedkoper waren dan vet, waren daarvoor de
meest voor de hand liggende kandidaat. Vooral kokos-olie en palmolie hielden een
24.
belofte in voor de jonge stearinekaarsenindustrie. De Nederlandse regering was
in verband met de koloniën zeker geïnteresseerd in deze nieuwe ontwikkelingen:
‘in het belang der overzeesche bezittingen zou het voorzeker wenschelijk zijn, indien
een voortbrengsel zoo als de olie der kokos-noot het welk vatbaar is om in groote
hoeveelheden te worden voortgebracht, eene verhoogde waarde bekomen en een
voorwerp van uitvoer naar Europa worden kan’, stelde een hoge ambtenaar
bijvoorbeeld in 1830 naar aanleiding van een door een Engelsman ingediend
25.
octrooi. Experimenten door buitenlandse fabrikanten van stearinekaarsen wezen
evenwel uit dat kokosolie een minder geschikte grondstof dan palmolie was.
Vanaf ongeveer 1840 kwam in Nederland de invoer van palmolie goed op gang,
hoewel aanvankelijk nog niet als grondstof voor de kaarsenindustrie. N.D. Brandon
trad sinds 1846 ook op als handelaar in palmolie, een activiteit die paste in zijn
beleid om naast zijn kaarsenfabriek ook een belangrijke machtspositie in de handel
in smeer, talk, ruwe stearine en andere vette stoffen op de bouwen. In 1851
associeerde hij zich, onder de firma Nathan Diaz Brandon, met zijn broer Mozes
Brandon Mondolpho en de Amsterdamse commissionair en scheepsreder Dirk van
den Berg. Tegelijk kreeg zijn handel in palmolie en vetten een nog grotere uitbreiding.
26.
In 1856 stonden voorraden palmolie bij Brandon voor ruim ƒ 50.000 op de balans.
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Een ruime aanvoer van palmolie had zeker invloed op de prijs maar maakte nog
niet dat die olie automatisch als grondstof voor stearinekaarsen gebruikt kon worden.
Wanneer men in de gebruikelijke kalkzure verzeping van De Milly het vet geheel
door palmolie verving waren de resultaten slecht. Pas na verschillende aanpassingen
in het produktieproces was de goedkope tropische grondstof te gebruiken. Voor
een deel kwam dit door het feit dat het smeltpunt van palmitinezuur, dat ruim in de
o

palmolie voorkwam, ongeveer 7 C lager ligt dan het smeltpunt van stearinezuur.
Kaarsen met teveel palmitinezuur hadden dan ook niet de gewenste hardheid. Men
27.
loste dit op door palmolie en vet samen als grondstoffen te gebruiken.
Het bleek echter dat een hoeveelheid palmolie bij kalk-verzeping 15% minder
stearinezuur opleverde dan een gelijke hoeveelheid dierlijk vet. Een andere methode,
waarbij men oliën en vetten met zwavelzuur verzeepte, leek dit nadeel niet te hebben.
Daar stond echter als belangrijk bezwaar tegenover dat de vetzuren die zo
vrijkwamen gedeeltelijk door het zwavelzuur verkoolden, waardoor de stearine als
een zwarte massa uit de verzepingskuipen kwam.
In 1836 verzeepte de Franse chemicus E. Frémy in zijn laboratorium olijfolie met
zwavelzuur en toen hij vervolgens door destillatie met behulp van stoom het zwarte
koolstofresidu en de vetzuren van elkaar wist te scheiden, hield hij een mooi wit
produkt over. Het destillatieproces was aanvankelijk echter
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kostbaar, het duurde 15 tot 20 uur, en de temperatuurregeling vergde een grote
mate van nauwkeurigheid. Ook was het produkt niet altijd zo mooi als dat van de
28.
kalkverzeping.
Vijfjaar na Frémy lukte het de grote Engelse kaarsenfabrikant Wilson om deze
problemen grotendeels op te lossen en voor het eerst de stap te zetten naar de
industriële toepassing van het nieuwe procédé. Hij en zijn medewerkers bouwden
de zwavelzure verzeping, gevolgd door stoomdestillatie, uit tot een proces dat op
grote schaal industrieel kon worden toegepast.
Naarmate men de zwavelzure verzeping en de destillatie technisch verder
ontwikkeld werden, werd het in de loop van de jaren vijftig - dus ruim vijftien jaar na
Frémy's laboratoriumproeven - steeds duidelijker dat er met deze verzepingsmethode
een veel hogere opbrengst kon worden gehaald. De verzeping van talk en palmolie
door middel van zwavelzuur leverde zo'n 60% vaste vetzuren op, terwijl met kalk
slechts 45% stearine uit de grondstoffen kon worden afgescheiden. Toen dat
eenduidig kwam vast te staan, waren de dagen van de kalkverzeping geteld.
De eerste experimenten in Nederland om palmolie samen met vet als grondstof
voor kaarsen te gebruiken werden in de eerste helft van de jaren vijftig uitgevoerd
in de fabriek van Brandon door de Delftse hoogleraar S.A. Bleekrode, die uitstekende
contacten met Wilson onderhield en die de Londense fabriek verschillende malen
29.
bezocht. De experimenten van Bleekrode en de mensen van Brandon hadden
succes en palmolie werd te Amsterdam op grote schaal ingevoerd. Alle latere
Nederlandse stearinekaarsenfabrieken volgden dat voorbeeld.
Op de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1855 exposeerden 61
stearinekaarsenfabrieken, waarvan er 44 uitsluitend de kalkverzeping toepasten;
16 bedrijven (waaronder mogelijk Brandon) hanteerden de zwavelzure verzeping
en de kalkverzeping naast elkaar, terwijl er slechts één bedrijf was - Wilsons Price's
Patent-Candle Company - waar uitsluitend de methode met zwavelzuur werd
gebruikt. Op de Londense Wereldtentoonstelling van 1862 was de doorbraak van
de zwavelzurc verzeping een feit. Van de 100 stearinekaarsenfabrieken die daar
hun produkten aanboden, waren al 40 fabrieken tot het uitsluitend gebruik van de
zwavelzure methode overgegaan. Zeven bedrijven combineerden beide werkwijzen.
In Engeland, België, Nederland en Zweden werkten vrijwel alle fabrieken met
zwavelzuur. In Frankrijk, Italië en Oostenrijk overheerste de oude methode, maar
deze bedrijven leden zwaar onder de Engelse, Belgische en Nederlandse
30.
concurrentie.
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De productie van stearinekaarsen, via de zogeheten zwavelzureverzeping (ca. 1860)
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Een grootschalige trafiek nieuwe stijl
Het gebruik van palmolie als grondstof, gekoppeld aan de invoering van de
zwavelzure verzeping, vormde de grondslag voor de geweldige expansie van de
Nederlandse stearinekaarsenindustrie. Grote abattoirs rond steden als Parijs en
Brussel maakten dat in die landen het dierlijk vet veel goedkoper was dan in
31.
Nederland. In ons land waren zulke grote slachthuizen echter bij de wet verboden.
Door een deel van het vet te vervangen door palmolie konden de Nederlandse
kaarsenfabrieken dit nadeel ten opzichte van hun Belgische en Franse concurrenten
belangrijk reduceren. Het handelsnetwerk dat Nederland al had met zijn koloniën
en dat naar Afrika werd uitgebreid, was daarbij onontbeerlijk. Palmolie werd op grote
schaal in Amsterdam en Rotterdam aangevoerd en de Nederlandse
stearinekaarsenindustrie ontwikkelde zich tot een trafiek nieuwe stijl, die grondstoffen
van overzee aanvoerde en haar produkt vooral naar het buitenland exporteerde.
Verschillen met de oude trafieknijverheid waren er ook: de steeds belangrijker rol
die chemische en technische kennis gingen spelen, de enorme schaal waarop
geproduceerd werd en de grote kapitalen die daartoe nodig waren.
De schaalontwikkeling wordt geïllustreerd door de in- en uitvoercijfers. Tussen
1847 en 1856 voerde Nederland gemiddeld per jaar ongeveer 360 ton palmolie in,
waarvan echter slechts ongeveer 20% binnenlands verwerkt werd. Tussen 1857
en 1866

GRAFIEK 12.1: DE NEDERLANDSE UITVOER VAN STEARINEKAARSEN, 1850-1880 (IN
DUIZENDEN GULDENS)

groeide het jaarlijks binnenlands verbruik reeds tot meer dan 4.000 ton. In 1867
verwerkte men 10.000 ton geïmporteerde palmolie, in 1870 ging het om 10.800 ton
32.
en in 1875 om 13.800 ton. De sterkste expansie lag tussen 1856 en 1867, toen
ook enkele grote fabrieken werden opgericht. In de jaren zestig steeg de uitvoer
33.
van stearinekaarsen - in geld uitgedrukt - tot het tienvoudige (grafiek 12.1).
Deze groei werd niet alleen door Brandon gerealiseerd. Zijn succes trok
concurrenten aan. In de jaren vijftig betekende het opzetten van een
stearinekaarsenfabriek echter iets heel anders dan twintig jaar daarvoor. Palmolie
als grondstof en de zwavelzure verzeping gaven een hoger financieel rendement
dan de oude kalkverzeping van dierlijk vet, maar de aanschaf van de benodigde
werktuigen, waaronder destillatie-apparaten en kaarsengietmachines, vergde grote
kapitalen. Alleen wie op een grote schaal opereerde kon zich handhaven, reden
waarom vrijwel alle nieuwe kaarsenfabrieken in de vorm van een NV werden opgezet,
zoals verderop zal blijken. De enige stearinekaarsenfabriek die het in 1858 nog op
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kleine schaal probeerde - de vanouds gerenommeerde zeep- en kaarsenfabriek
34.
van de Hernhutters in Zeist - gaf de bereiding van stearine(kaarsen) al spoedig op.

De NV Stearine-Kaarsenfabriek ‘Gouda’
De eerste binnenlandse concurrent die Brandon er na 1850 bij kreeg, was een bedrijf
dat in 1853 in Gouda werd opgericht. De initiator ervan was de plaatselijke apotheker
A.A.G. van Iterson (1803-1897). Deze had in Utrecht avondcolleges scheikunde
35.
gevolgd bij P.J.I. de Fremery. In 1853 associeerde Van Iterson zich met de firma
Schoneveld, Westerbaan & Co. in zijn woonplaats. Dit bedrijf, dat aardappelstroop
produceerde, lag 's zomers stil omdat men de grondstof zoveel mogelijk vers wilde
verwerken. Dientengevolge was men op zoek naar mogelijkheden om ook gedurende
de zomermaanden de machines te gebruiken. Van Iterson kwam met het idee dat
36.
de fabricage van stearinekaarsen een mogelijkheid bood. De bestaande firma
werd onder de oude naam voortgezet met het zeer bescheiden kapitaal van ƒ
37.
20.000. De resultaten waren hoopgevend en men besloot omstreeks 1857 de
zaken groter aan te pakken. Duidelijk was dat het bedrijf moest overstappen van
de kalk- naar de zwavelzure verzeping en dat daar behoorlijk was kapitaal voor
nodig was. In navolging van Brandon, die zijn bedrijf in 1857 omzette in een NV,
richtte men daarom in 1858 ook een naamloze vennootschap op, met een kapitaal
van ƒ 225.000. Tevens diende het bedrijf ervoor te zorgen dat de technische kennis
38.
die het nieuwe procédé vereiste in huis werd gehaald.

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

253
In de oprichtingsvergadering van de NV Stearine-Kaarsenfabriek ‘Gouda’ werd de
situatie waar het bedrijf voor stond als volgt getypeerd: ‘De lage prijzen (...) echter
in het buitenland als gevolg eener nieuwe manier van voortbrengen (zwavelzure
verzeping), noopen om de wijze van werken te veranderen, en deze meer in te
rigten overeenkomstig de wetenschap en de ervaring, ten einde gelijken tred te
houden met de vreemden, de concurrentie met goed gevolg het hoofd te bieden en
zich eene billijke winst te verzekeren. Dienovereenkomstig heeft [de firma
Schoneveld, Westerbaan & Co.] zich verstaan met eenen fabriekant in België en
een procédé gekocht, waarnaar men goed en goedkoop kan fabriceren, kortom
waarmede men het voorgestelde doel bereiken kan, (...) De invoering der nieuwe
39.
wijze van werken eischt echter eene uitbreiding van kapitaal.’
Het procédé waar het om ging was afkomstig van de Brusselse firma De Roubaix,
Jenar & Co. De essentie ervan betrof het destillatieproces van het door zwavelzuur
verzeepte vet en de palmolie, die nu ook in Gouda zijn intrede deed. De Belgische
specialisten leverden de benodigde apparatuur en personeel om alles in Gouda te
installeren, zodat er optimale resultaten zouden worden bereikt. De Roubaix, Jenar
& Co. verzekerde dat het proces bij het gebruik van 60% palmolie en 40% talk een
opbrengst zou hebben van 90% vetzuren, waarvan 49% oleïne-zuur en 51%
o

40.

stearine-zuur en palmitine-zuur, met een smeltpunt van 51 C. Door verbeteringen
in het proces konden echter al snel betere resultaten worden geboekt. Het percentage
stearine wist men op te voeren van 51% tot 60%, met name door de hoeveelheid
41.
glycerine terug te brengen. Met de aankoop van dit proces in 1858 had in Gouda
de kalkverzeping afgedaan. Het kostenaspect was daarbij doorslaggevend geweest,
de iets mindere kwaliteit van de stearine die men uit de palmolie kreeg, nam men
42.
voor lief.
De grondstofcijfers in tabel 12.1 illustreren de enorme groei die de fabriek in de
aanvangsjaren doormaakte. Duidelijk is ook dat het bedrijf zich vrij nauwkeurig aan
het recept (60% palmolie / 40% vet) van de Brusselse firma hield. De groei van de
onderneming komt ook in het arbeidersaantal terug, dat in diezelfde periode toenam
43.
van 115 tot 265, en in 1872 zelfs de vierhonderd passeerde.
Uit een beschrijving van het produktieproces uit 1877 en een goedereninventaris
uit 1880 blijkt dat de Goudse fabriek toen nog steeds de werkwijze toepaste die
men van de Brusselse firma overgenomen had. Wel was de omvang van het
produktieapparaat sinds de oprichting spectaculair vergroot. In 1880 waren er maar
liefst tien grote destillatie-ke
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De kaarsengieterij van de NV Stearine-Kaarsenfabriek ‘Gouda’ in 1898. Ook hier op ruime
schaal vrouwenarbeid. In de fabriek van Brandon was de arbeidssituatie van vrouwen
omstreeks 1880 erbarmelijk. Werkdagen van 16 uur waren geen uitzondering, soms werd
een hele nacht doorgewerkt, en ook kwam het voor dat vrouwen enkele dagen na een
bevalling weer op het werk verschenen.

Tabel 12.1: Grondstoffenverbruik nv stearine-kaarsenfabriek ‘Gouda’,
1859-1865 (in duizenden kilo's).
Jaar

smeer

palmolie

totaal

1859

-

-

333

palmolie in %
van het totaal
-

1860

276

415

691

60%

1861

348

597

944

63%

1862

413

652

1065

61%

1863

565

1128

1693

67%

1864

886

1233

2119

58%

1865

921

1374

2295

60%

Bron: GA Gouda, Archief K.S.K. ‘Gouda’, Jaarverslagen 1859-1865.
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Een tekening van H.M.J. Misset van de NV Koninklijke Fabriek van Waskaarsen aan de
Boeremvetering te Amsterdam vlak voor de sloop in 1906. De fabriek was berucht om de
stank die zij over Amsterdam-Zuid verspreidde. In 1883 poogde de Amsterdamse
gemeenteraad tevergeefs de fabriek te sluiten vanwege ‘de vuile, walgingwekkende lucht’
en het vrijkomende ‘smerige, vettige, zwarte stof.’

tels, vier uitdamptoestellen, negen koude persen, zeven warme persen, één warme
en koude pers, zeven stoomketels, vijf stoommachines, 162 gietmachines en zes
44.
rogneermachines.
In hoofdlijnen verliep de produktie in Gouda als volgt. Voordat men tot verzeping
overging, werden het vet en de palmolie gesmolten en gereinigd met behulp van
stoom en zwavelzuur. Voor de daaropvolgende verzeping werd 4 à 5% zwavelzuur
45.
gebruikt. Het mengsel werd vervolgens in water gewassen, zodat de vetzuren met
het verdund zwavelzuur en de opgeloste glycerine boven kwamen drijven. De
afgetapte, onzuivere vetzuren werden met oververhitte stoom gedestilleerd. Het
mengsel van de gedestilleerde vetzuren en water werd daarna gekoeld en dan kon
men het water, dat zwaarder was en zich op de bodem van de koelbak bevond,
46.
aftappen. Zo hield men louter mooie witte vetzuren over.
Na nogmaals wassen en afkoelen, vormden zich grote koeken vetzuur. Uit deze
brokken perste men in hydraulische persen de oleïne, eerst met een ‘koude’ en
vervolgens met een ‘warme’ persing, zodat palmitinezuur en stearinezuur werden
gescheiden. Er volgde een allerlaatste zuivering met zwavelzuur, om de kleine
hoeveelheid ijzer te verwijderen die tijdens het persen was opgenomen. Eindelijk
kon men dan tot het gieten overgaan, een handeling die inmiddels gemechaniseerd
was. Voor het gieten werd de stearine zover afgekoeld dat ze reeds enigzins
kristalliseerde. Zo verkreeg men een romige massa die in voorverwarmde vormen
werd gegoten. De gedeeltelijk gekristalliseerde stearine smolt aan de randen en
werd mooi glad nadat men de vormen met koud water afkoelde. In de rogneerkamer
tenslotte werden de kaarsen machinaal op lengte gesneden en vervolgens ingepakt.
Aan de hand van de bewaard gebleven boekhouding van de fabriek te Gouda is
een ander verschijnsel goed waar te nemen: de toenemende betekenis van de
nevenprodukten glycerine en oleïne. Stearinekaarsen en het half-fabrikaat stearine
bleven de voornaamste handelsprodukten van Gouda en de andere grote
kaarsenmakerijen, maar de gemiddelde verkoopprijs van de stearine daalde van
meer dan ƒ 90 in 1862 tot ƒ 78 in 1868. Dit zette de winstmarge onder druk. Oleïne
en in mindere mate glycerine werden daardoor bij-produkten die men zo goed
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mogelijk moest zien te verkopen. In de hoeveelheden zoals in Gouda en Amsterdam
geproduceerd, werden zij mede winstbepalend. Oleïne - dat aan de wollenstoffenen de zeepindustrie geleverd werd - speelde al langer een rol, maar vanaf het begin
van de jaren zestig begon glycerine ook een waardevol nevenprodukt te worden.
Het vond on-
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der andere toepassing in de cosmetica-industrie en voor medicinaal gebruik, en
47.
later in de textielindustrie. Rond 1877 werd in Gouda meer dan ƒ 50.000 voor de
verkochte glycerine ontvangen.

De nv Koninklijke Fabriek van Waskaarsen
In de jaren '50 steeg de vraag naar stearinekaarsen zo sterk dat Brandon er
nauwelijks last van had dat er met de oprichting van de Goudse stearinefabriek in
1853 een nieuwe concurrent op de markt verschenen was. Vanaf 1855 bleek dat
de vraag naar kaarsen de produktiecapaciteit van de Amsterdamse fabriek
48.
voortdurend oversteeg, zodat Brandon in 1857 tot forse uitbreidingen besloot.
Expansie was des te meer geboden omdat sinds kort een serieuze Nederlandse
concurrent bijgekomen was. Op 1 januari 1857 was namelijk mede-directeur Dirk
van den Berg uit de firma N.D. Brandon getreden en een halfjaar later had hij de NV
Hollandsche Stearine Fabriek opgericht die stearine, oleïne en stearinekaarsen ging
vervaardigen.
Ook de nieuwe ontwikkelingen in verzepingsmethodes en grondstoffen noopten
tot nieuwe investeringen. Zoveel kapitaal was nodig dat men in oktober 1857 het
besluit nam een naamloze vennootschap op te richten, met een kapitaal van ƒ
49.
500.000. De directie bestond aanvankelijk uit N.D. Brandon, M. Brandon
Mondolpho, J.C.L. Druijvestijn en H.F.J. Guéritault, een waarschijnlijk uit Frankrijk
afkomstige civiel ingenieur die tot die tijd technisch directeur van de suikerraffinaderij
van Van Oordt in Rotterdam was geweest. Toen Guéritault in maart 1865 vertrok,
werd hij opgevolgd door de toen slechts 23 jaar oude ‘civiel ingenieur’ L.A.H. Hartogh
die, naar zijn zeggen, voor die tijd reeds veertien jaar bij de koper- en ijzerpletterij
50.
van L.J. Enthoven in Den Haag had gewerkt. In juni 1866 werd hij door de
aandeelhouders met algemene stemmen gekozen als derde directeur naast de
51.
gebroeders Brandon.
Reeds voor de omzetting van de firma N.D. Brandon in een NV was het bedrijf,
naar aanleiding van de in 1855 door Bleekrode uitgevoerde proeven, van de
52.
kalkverzeping overgestapt op de zwavelzure verzeping. Blijkbaar voldeed het
proces niet in alle opzichten want in oktober 1860 nam de fabriek een octrooi over
dat de Antwerpse koopman L.A. Müller 24 augustus van dat jaar in Nederland
verkregen had. Müller had ‘...eene nieuwe verbeterde wijze uitgevonden voor de
verwerking van onzijdige vette lichamen in vette zuren en glycerine en in de
daarstelling van wijzigingen in de resultaten en zamenstelling van distilleertoestellen,
ten gevolge waarvan, eene vereenvoudiging in de werktuigen vereischt voor de
fabricatie en eene betere bereiding van het oleïne geschikt tot het vervaardigen van
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GRAFIEK 12.2: PRODUKTIECIJFERS VAN DE NV KONINKLIJKE FABRIEK VAN
WASKAARSEN, 1859-1873
53.

kaarsen en ten gebruike bij de wolbereiding wordt verkregen.’
Het octrooi van Müller ging uit van de zwavelzure verzepingsmethode en behelsde
vijf onderscheiden verbeteringen. Het bevatte voorstellen voor een betere opstelling
en afregeling van de apparatuur voor de zwavelzure-verzeping, zodat een hoger
rendement dan met de kalkverzeping werd verkregen. Ook gaf het aan dat het
zwavelzuur na de verzeping gedeeltelijk teruggewonnen kon worden, zodat het
opnieuw kon worden gebruikt. Müller ontwikkelde bovendien een nieuw apparaat
bestemd voor het omzetten van oliezuur met zwavel- of stikstofoxide, om ook dit
weinig waardevolle zuur geschikt te maken om er kaarsen van te vervaardigen
(vetharding). Tenslotte verbeterde Müller de destillatie-apparatuur aanzienlijk en
gaf hij aan hoe de diverse apparaten verwarmd konden worden met behulp van één
gesloten stoomcircuit. Eindresultaat van dit alles was dat er na de koude en wanne
persing meer stearine overbleef dan met kalk-verzeping het geval was, en daar ging
het om.
Toch lijkt het bedrijf van Brandon niet erg enthousiast geweest te zijn over de
resultaten die in de praktijk met de methode van Müller werden behaald. Begin jaren
zestig sloot men namelijk een overeenkomst met de Brusselse firma De Roubaix,
Jenar & Co, die het proces geleverd had waar de fabriek in Gouda grote successen
mee behaalde. Toen Hartogh in 1866 directeur werd, stelde hij voor ‘... dat contract
verder voort te zetten ten einde de noodige kennis te verkrijgen, om tot de meest
mo-
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De NV Stearinekaarsenfabriek “Apollo” aan de Nieuwe Waterweg bij Schiedam omstreeks
1890. Schepen voor de aanvoer van palmolie en de uitvoer van kaarsen liggen aan de kade.
De stearinekaarsenindustrie was een trafiek nieuwe stijl die, op basis van chemische kennis,
tropische grondstoffen omzette in een produkt dat vervolgens weer naar de tropen werd
geëxporteerd. De Nederlandse stearinekaarsenfabrieken werkten in 1890 vrijwel geheel
voor de export, en wel naar die landen waar het gaslicht en het elektrisch licht nog geen
grote vlucht genomen hadden.

gelijke rendementen te komen, [en net] zulke prachtige resultaten [te krijgen als de
fabriek in Gouda].’ Hartogh bezocht zelfde stearine-kaarsenfabriek te Gouda, waar
hij alles te zien kreeg, in ruil voor de belofte dat hij nooit personeel van ‘Gouda’ in
54.
dienst zou nemen.
Onder leiding van Hartogh groeide de Koninklijke Fabriek van Waskaarsen enorm.
Nadat de fabriek in 1869 gedeeltelijk was afgebrand, besloot men tot forse
investeringen en tot een grote uitbreiding van de fabriek. In de jaren daarop stegen
de productiecijfers van 3.600.000 pakken kaarsen in 1870 tot 11.000.000 pakken
twee jaar daarna (grafiek 12.2). Daarna had het bedrijf het enige jaren moeilijk ten
gevolge van de algehele economische malaise na de (beurs)crisis van 1873. Hoewel
het fabriek omstreeks 1880 uitgroeide tot een zaak waar wel 500 tot 600 mannen
en vrouwen werkten, drukten schulden waarschijnlijk zwaar op het bedrijf. Het jaar
1882 was ronduit een ongeluksjaar. In 1883 moest de NV liquideren. Het kwam toen
in handen van het Duitse bankiershuis Oppenheim. In 1906 nam de NV
Stearine-Kaarsenfabriek ‘Gouda’ de Koninklijke Fabriek van Waskaarsen uiteindelijk
over en besloot tot sluiting en afbraak van de fabriek. De produktie werd toen in
Gouda geconcentreerd.

Van kaarsenfabriek tot chemisch bedrijf
Naast de twee hierboven beschreven ondernemingen werden er omstreeks 1860
nog drie grote stearinekaarsenfabrieken opgericht. Twee van hen was echter geen
lang leven beschoren. De NV Hollandsche Stearinefabriek, in 1857 met een
aandelenkapitaal van ƒ 250.000 opgericht door Brandons voormalige mede-vennoot
55.
Van den Berg, sloot in 1867 alweer de poorten. Van 1864 tot 1872 leidde de grote
NV Nederlandsche Palmitinefabriek een kommervol bestaan. Het bedrijf was door
Amsterdamse reders en zeehandelaren opgezet op basis van een aandelenkapitaal
dat maar liefst ƒ 800.000 bedroeg. De helft daarvan werd bij de oprichting gestort,
met de statutaire bepaling dat de rest binnen zes jaar diende te volgen.
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Na een moeizame start - de gemeente Amsterdam liet het bedrijf tijdelijk weer
sluiten vanwege de grote vervuiling van het oppervlaktewater - waren er in 1867
reeds 320 arbeiders in dienst. Als chemisch bedrijfsleider trok men in 1870 Dr. Henri
IJssel de Schepper (1844-1909) aan, die opgeleid was in Hannover en in Göttingen,
waar hij ook promoveerde. Het grote bedrijf kon de concurrentie echter niet volhouden
en werd in 1872 geliquideerd. IJssel de Schepper zette zijn carrière voort bij de
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56.

Goudse stearinekaarsenfabriek, waar hij in 1880 directeur werd.
Ook Rotterdamse reders en handelaren begaven zich op het pad van de
stearinefabricage. In 1864 richtten zij de NV Stearine-Kaarsenfabriek Rotterdam op,
waarvan de fabriek te Schiedam gevestigd werd. In 1870 ging de fabriek in andere
handen over en werd de naam in NV Stearine-Kaarsenfabriek ‘Apollo’ veranderd.
De chemische leiding van dat bedrijf was in handen van de chemicus en apotheker
57.
G.J. Jacobson A.B.zn, die ooit ook nog in de garancine-industrie had gediend.
Tabel 12.2 geeft een beeld van de economische ontwikkeling van de vijf grootste
Nederlandse stearinekaarsenfabrieken, uitgedrukt in aantallen arbeiders.
Na de sluiting van de Nederlandsche Palmitinefabriek in 1872 waren er nog maar
drie stearinekaarsenfabrieken in Nederland, elk met enige honderden arbeiders.
Tot de sluiting van de Amsterdamse fabriek in 1906 bleef de bedrijfstak in
economisch opzicht betrekkelijk stabiel. Spectaculaire groei als in de jaren vijftig en
zestig trad niet meer op. In technisch opzicht veranderde er wel het een en ander.
De produktie werd verder gemechaniseerd, de chemische processen scherper
gecontroleerd en de produkten en de tussenprodukten werden in een steeds grotere
graad van zuiverheid afgeleverd.
Via die produkten en tussenprodukten raakte de kaarsenindustrie in een
toenemende mate verbonden met andere onderdelen van de chemische nijverheid,
zoals de zeepfabricage. Er ontstond een apart deelgebied binnen de chemische
sector, die op de chemie van oliën en vetten gebaseerd was. Een voorbeeld is de
verwerking van glycerine. Tot ongeveer 1864 was dit een nutteloze afvalstof, maar
toen de stearinekaarsenfabrieken de raffinage ervan ter hand namen, begon de
glycerineverkoop een essentiële bijdrage aan het bedrijfsrendement te leveren. In
1877 richtte H.W. Schalwijk in Rotterdam zelfs een aparte chemische fabriek op
waar de glycerine van de kaarsen- en de zeepfabrieken gezuiverd werd. Andere
voorbeelden van zulke aparte chemische fabrieken zijn de in 1871 door
Waskaarsen-directeur L.A.H. Hartogh opgerichte NV Hollandsche Chemische Fabriek
te Nieuwer-Amstel, waar vetstoffen geëxtraheerd werden met behulp van
zwavelkoolstof, en de palmoliedistilleerderij van de firma Hendrik Muller & Co., die
omstreeks 1875 werd opgericht. Via zulke fabrieken en ook door rechtstreekse
leveranties raakte de stearinekaarsenin-

Tabel 12.2: Arbeidersaantallen stearinekaarsenfabrieken, 1855-1881
Jaar

Koninkl.
fabr. v.
waskaars.

1855

c. 90

StearineStearinekaarsenkaarsenfabr. Gouda fabr.
Schiedam
40

Hollandse
Stearinefabriek

1856

c.125

-

1857

c.130

-

-

1858

200

-

60

1859

-

115

c.90

1860

-

115

-

1861

-

-

-

Nederl.
Palmitine
Fabriek
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1862

-

158

100

1863

-

186

-

1864

-

250

-

100

-

1865

185

265

73

-

-

1866

-

250

-

110

226

1867

185

256

-

-

320

1868

-

256

-

-

1869

-

322

-

-

1870

-

366

140

-

1871

-

388

193

250

1872

-

418

227

-

1873

-

458

366

1874

c.360

-

243

1875

c.320

-

280

1876

370

-

360

1877

c.460

474

365

1878

c.330

-

346

1879

c.450

-

341

1880

c.520

-

349

1881

376

489

-

- = fabriek bestond wel, maar arbeidersaantal is niet bekend.

Bron: Giele, Een kwaad leven, 188; Schmitz, Schiedam, 51; Wessels, Gouda, 84;
MacLean, ‘Ook de kaarsenmaker’; GA Gouda: jaarverslagen en notulen
aandeelhoudersvergaderingen; Stat. Jb. 1857, 322; 1858, 324; Prov. Verslag
Noord-Holland 1866, 521; Prov. Verslag Noord-Holland 1871.
dustrie - die inmiddels door chemisch geschoolde directeuren geleid werd - steeds
meer ingebed in de chemische sector als geheel. Het kaarsenmakersbedrijf was
een chemische industrie geworden.
E.A.M. BERKERS EN E. HOMBURG
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Met het toenemen van de welvaart veranderde ook het karakter van de Nederlandse
chemische industrie. Na 1860, en vooral na 1878, ontstonden er steeds meer bedrijfjes die
zich richtten op specifieke groepen consumenten en op luxe-behoeften. Het aantal
parfumerieen zeepfabrieken nam sterk toe en de eerste gespecialiseerde fabrieken van
haarwater, schoensmeer, poetsmiddelen en tandpoeder zagen het licht. Reclame, toen
eveneens een betrekkelijk nieuw verschijnsel, moest de verkoop van deze produkten
bevorderen.
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13
Een bedrijfstak in verandering
Een opmerkelijk veelzijdige tak van industrie Grondstoffen
Milieu
Chemische kennis en ondernemerschap
Een eigen Nederlands model?

Een opmerkelijk veelzijdige tak van industrie
Aan het begin van de twintigste eeuw maakten twee hoogleraren in de scheikunde
zich zorgen over de toestand van de Nederlandse chemische industrie. Het waren
Sebastiaan Hoogewerff (1847-1934), sinds 1885 in Delft, en Emest Cohen
(1869-1945), vanaf 1902 hoogleraar aan de Utrechtse universiteit, die in 1904
meewerkten aan een rapport over deze bedrijfstak dat geschreven werd op verzoek
van de Maatschappij van Nijverheid. Hierin ging het onder meer over de vraag ‘welke
de oorzaken [zijn] van den geringe omvang van de chemische nijverheid hier te
lande?’ Het antwoord dat Hoogewerff en Cohen op die vraag gaven kende meerdere
elementen. Zo wezen zij op het feit dat de Nederlandse chemische nijverheid gebrek
aan binnenlandse grondstoffen had. Daarnaast achtten zij het van eminent belang
dat de Duitse chemische industrie met behulp van hooggeschoolde krachten een
voorsprong had weten op te bouwen in een tijd - bedoeld werd de jaren rond 1860
- waarin de Nederlandse universiteiten ‘zeer weinig voeling [hielden] met de
vraagstukken der chemische nijverheid.’ De zo opgelopen schade was volgens
1.
Hoogewerff en Cohen nog slechts ‘hoogstens gedeeltelijk herstelbaar.’ Acht jaar
later sloeg de nieuwe Delftse hoogleraar Alphons Steger (geb. 1874) naar aanleiding
van de vondst van grote voorraden steenkool in Limburg en steenzout en kalizout
in de Gelderse Achterhoek een veel optimistischer toon aan met betrekking tot de
toekomst van de Nederlandse chemische nijverheid. Over het heden was hij echter
even pessimistisch als Hoogewerff en Cohen. Van een chemische ‘groot-industrie
[in Nederland] was tot [dan] toe geen sprake en kon er ook geen sprake zijn’, zo
2.
stelde hij.
Hoogewerff, Cohen en Steger waren niet de eersten de besten. Alle drie kenden
zij de buitenlandse chemische industrie en chemie-beoefening goed, vooral de
Duitse. Emest Cohen was een zoon van de Duitse chemicus Jacques Cohen
(1833-1881), die in 1860 directeur was geworden van de salmiakfabriek van Van
der Elst & Matthes in Amsterdam en die vanaf 1862 deel uitmaakte van de directie
van de in die stad gevestigde Nederlandsche Koolteerstokerij. Het feit dat bedrijven
in die dagen hun chemici uit Duitsland moesten halen, werpt zeker enig licht op de
toestand van het Nederlandse chemisch onderwijs in die tijd. Ook de biografie van
Hoogewerff wijst in die richting. In de jaren '60 van de negentiende eeuw genoot hij
namelijk zijn gehele chemische opleiding in Duitsland, omdat in dat toenmalige
Mekka van de chemie onderwijs gegeven werd waaraan de Nederlandse
universiteiten niet konden tippen. Toen Ernest Cohen en Alphons Steger
vijfentwintigjaar later studeerden, was het voor hen niet meer onontkoombaar om
naar het buitenland te gaan. Beiden studeerden aan de Gemeentelijke Universiteit
in Amsterdam waar het scheikundig laboratorium onder de bezielende leiding van
Johannes Henricus van 't Hoff (1852-1911) een onderzoekscentrum van
wereldformaat geworden was. Wel vulde Steger zijn opleiding aan met een studie
in Berlijn, waarheen inmiddels ook Van 't Hoff was vertrokken.
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Het is een opmerkelijk gegeven dat in diezelfde tijd enige buitenlandse waarnemers,
die eveneens met die ‘ideale’ Duitse situatie bekend waren, tot een geheel ander
oordeel kwamen over de toestand van de Nederlandse chemische industrie. Volgens
de Amerikaanse consul in Chemnitz, Thomas Norton, was het juist opvallend dat
‘die Anzahl der chemischen Unternehmungen in Holland trotz des relativen Mangels
an natürlichen Hilfsquellen im Lande
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Omstreeks 1910 hoorde de superfosfaat (kunstmest) industrie tot de sterkste onderdelen
van de Nederlandse chemische industrie. Een van de grootste bedrijven was de voormalige
garancinefabriek van Salomonson aan het Kralingse Veer bij Rotterdam. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog kreeg dit bedrijf van de Nederlandse regering opdracht om vloeibaar
zwaveldioxide (SO2) te maken, dat eventueel als gifgas gebruikt zon kunnen worden. Op
deze omstreeks 1915 genomen foto zijn op de voorgrond vier vaten met vloeibaar SO2 te
zien. Op de achtergrond verheft zich de grote zwavelzuurfabriek van het bedrijf.

selbst eine verhältnismäßig große ist und daß die chemische Industrie des Landes
3.
trotz dieser ungünstigen Verhältnisse im Welthandel eine bedeutende Rolle spielt.’
Ook de Berlijnse privaat-docent Großmann kwam tot een positief oordeel. Nederland
was volgens hem een land waar het echte chemische grootbedrijf weliswaar ontbrak,
maar dat door zijn grote aantal kleinere bedrijven in de chemische sector over een
zo veelzijdige industrie beschikte dat Duitsland er goed aan deed de ontwikkelingen
daar scherp in de gaten te houden. Vooral ook omdat het produktiepakket van de
Nederlandse chemische industrie rond 1910 enkele echte uitschieters kende, als
4.
kunstmest, verf en verfpigmenten, beenderlijm, stearinekaarsen en lucifers. Norton
en Großmann sloegen daarmee de spijker precies op zijn kop. Waar Hoogewerff,
Cohen en Steger vrijwel uitsluitend oog hadden voor de grootschalige fabricage van
soda en zwavelzuur naar Engels model en, vooral, voor de Duitse successen op
het terrein van de synthetisch-organische industrie van kleurstoffen en
geneesmiddelen, keken Norton en Großmann naar de chemische sector als geheel.
Dit leverde een geheel ander beeld op, want juist in de breedte had de Nederlandse
chemische industrie zich in de loop van de negentiende eeuw goed ontplooid.
Tabel 13.1 geeft een volledig overzicht van de Nederlandse industrie tussen 1850
en 1890, en brengt deze veelzijdigheid goed in beeld. Wanneer we deze tabel
vergelijken met het overzicht van de Nederlandse chemische industrie aan het begin
van de negentiende eeuw (tabel 8.1) kunnen we constateren dat het aantal
verschillende bedrijfsgroepen binnen de chemische industrie in de tussenliggende
periode anderhalf keer zo groot geworden was: het steeg van ongeveer 50
bedrijfsgroepen aan het begin van de eeuw tot ongeveer 75 in 1890. De tabel kan
tot vele en uiteenlopende overwegingen aanleiding geven. Twee zaken zullen wij
hier nader uitwerken, namelijk het ontstaan van nieuwe ‘chemische netwerken’ van
bedrijven die voor een deel samenhingen met de gasindustrie, en het feit dat er
nieuwe typen chemische bedrijvigheid opkwamen die samenhingen met een
toenemende welvaart aan het einde van de negentiende eeuw.
In de vorm van de koolteer- en de kunstmestindustrie werden er in de loop van
de eeuw twee geheel nieuwe deelsectoren aan het spectrum van de chemische
nijverheid toegevoegd. De koolteerindustrie was een kind van de gasindustrie. Hand
in hand met de opkomst van het gaslicht steeg de hoeveelheid koolteer die bij de
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produktie vrijkwam. Vanaf het begin van de jaren '40 van de negentiende eeuw
5.
ontstonden er aparte bedrijven die deze koolteer gingen verwerken. De eerste
kunstmestfabrieken ontstonden niet veel later. Hier vormde niet een ‘raw-material
push’ de voornaamste oorzaak, maar de reeds decennia lang ondernomen pogingen
van agronomen en grootgrondbezitters om de opbrengsten in de landbouw te
verhogen, gekoppeld aan nieuwe chemische inzichten en technieken die leidden
tot het chemisch bewerken van meststoffen als beendermeel, urine, gaswater, guano
en minerale fosfaten. Wel was, door de produktie van zwavelzure ammoniak uit
gaswater, ook de kunstmestindustrie voor een deel aan de gasindustrie gekoppeld.
Na 1880 groeide de kunstmestsector fors, met name op basis van de import van
buitenlandse fosfaten. Omstreeks 1910 had ze zich ontwikkeld tot een van de
6.
zwaartepunten van de Nederlandse chemische industrie.
Ook binnen de reeds bestaande deelsectoren van de chemische industrie breidde
het aantal bedrijfsgroepen uit. Daarbij waren twee mechanismen in het spel: het in
produktie nemen van geheel nieuwe uitvindingen, en een proces van
produktdifferentiatie waarin een bepaald bedrijfstype zich van een bestaand
bedrijfstype afsplitste om een specifieke deelmarkt te bedienen. Het eerste
mechanisme was al eeuwen oud, het tweede lijkt vooral na ongeveer 1860 een
hoge vlucht genomen te hebben. Toen ontstonden er verschillende nieuwe bedrijven
die zich richtten op specifieke nijverheidstoepassingen -
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zoals smeerolie en machine-olie, creosoot, boter- en kaaskleursel,
scheepshuidverven en stopverf- of op de behoeften van consumenten - zoals
haarwater, tandpoeder en poetsmiddelen. Wat dat laatste betreft blijkt de
gepresenteerde statistiek onverwacht een bijzonder interessante indicator te zijn
7.
voor de toegenomen welstand en voor verschuivingen in de ‘materiële cultuur’.
Het is in ieder geval zeer opmerkelijk dat het aantal reukwerkfabrieken tussen 1860
en 1878 toenam van 9 naar 25 en dat tussen 1878 en 1890 het aantal zeepfabrieken
sterk groeide, het aantal schoensmeerfabrieken toenam van 1 naar 5 en tandpoeder
en poetsmiddelen voor het eerst in aparte bedrijven werden gemaakt. Waar men
vroeger zijn wagen of machine met een algemeen beschikbare vette stof als smeer,
talk, beenderolie of ricinus-olie smeerde, kocht men nu een speciaal daarvoor
gemaakte smeerolie, en waar men vroeger kwartszand en krijt als poetsmiddelen
gebruikte kwamen er nu bedrijven die dit soort stoffen verwerkten in een middel dat
ze als speciaal poetsmiddel op de markt brachten. Ook in de belangrijke en
omvangrijke verfindustrie was een vergelijkbare tendens. Aan het begin van de
eeuw kochten de schilders direct de onbewerkte verfpigmenten en maakten hieruit
zelf met lijnolie of vernis hun verf of lak. In de tweede helft van de negentiende eeuw
kwamen er echter steeds meer, vaak met vernisstokerijen verbonden bedrijven die
8.
kant en klare verven leverden. Hun aantal steeg van 53 in 1850 tot 75 in 1890.
Daarnaast kwamen er, zoals gezegd, volledig nieuwe produkten die niet het
resultaat waren van produktdifferentiatie of het ‘industrialiseren’ van de handelingen
van eindgebruikers. Enkele voorbeelden zijn ultramarijn, de chromaatkleurstoffen,
chloorkalk, kinine, stearinekaarsen en gomelastiek.
Naast groei en vernieuwing kwam ook teruggang voor. De tabel laat zien dat er
van de paradepaardjes van de oude achttiende-eeuwse Nederlandse trafieknijverheid
na 1850 weinig tot niets was overgebleven. De vermiljoen-, de kwikpreparaten-, de
loodsuiker-, de borax- en de kamfer-industrie gingen geheel teloor en de
loodwitindustrie liep sterk terug. In vergelijking daarmee konden de meeste
eotechnische bedrijven - die locaal gewonnen grondstoffen op een ambachtelijke
9.
wijze verwerkten tot produkten voor de binnenlandse markt - zich aardig handhaven.
Voorbeelden zijn de waskaarsenmakerij - die tussen 1820 en 1850 in omvang ruim
verdubbelde hand in hand met de groei van het katholieke kerkbezoek -, de
zeepziederij en, in mindere mate, de lijmziederij. Ook de vanouds in de Zaanstreek
aanwezige verfmolens en verfhoutmolens die weliswaar grotendeels met
buitenlandse grondstoffen werkten maar hun eindprodukt veelal afzetten op de
binnenlandse markt, bleven

De verfmalerij van de verf-, vernis- en lakfabriek van Herman A. Schreuder in Schoonhoven
omstreeks 1913. Hoewel misschien weinig spectaculair, was de verfpigmenten-, verf- en
vernisindustrie een van de grootste en vitaalste onderdelen van de Nederlandse chemische
industrie. De sector was uitermate breed en geschakeerd samengesteld. in zekere zin bleef
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Nederland, alle paleotechnische vernieuwing ten spijt, een land van verfmengers en
molenaars.

in de loop negentiende eeuw goed overeind. De meekrapnijverheid en de
smeerkaarsenmakerij kregen daarentegen harde klappen ten gevolge van de
uitvinding van de synthetische alizarine, respectievelijk de gasverlichting en de
stearinekaars.
De echte groeisector vormde in de negentiende eeuw de paleotechnische
chemische industrie, gebaseerd op de produktie en het gebruik van zwavelzuur en
soda, op het gebruik van synthetisch chemische processen of, meer algemeen, op
het gebruik van chemische kennis. Men kan in de opkomst van die tak van chemische
industrie twee fasen onderscheiden. In de eerste fase, ongeveer tussen 1830 en
1865, ging het vooral om de opkomst van bedrijven waar chemische basisprodukten
gemaakt werden (zwavelzuur, soda, chloorkalk) of om bedrijven die anderszins
produkten maakten voor een massamarkt (garancine, stearinekaarsen). Op de
industrie van de stearinekaarsen na leden al die takken van industrie na ongeveer
1865 zeer zwaar onder concurrentie vanuit het buitenland. Voor de Nederlandse
chemische industrie zou dit zonder meer een zware teruggang betekend hebben
als er niet na ongeveer 1865 een tweede fase in de industriële groei zou zijn ingeluid:
die van de hierboven beschreven produktdifferentiatie en -specificatie. Zo werd de
teruggang van de basisindustrie in zekere zin gecompenseerd door de opkomst
van bedrijven die dicht bij de consument stonden. Illustratief zijn de
kristalsodafabrieken die in de jaren '80 werden opgericht. Deze bedrijven kochten
ruwe soda in het buitenland,
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Tabel 13.1: Aantallen chemische bedrijven in Nederland, 1850-1890
Bedrijfsgroep
(produkt)

1850

1860

1878

1890

smeersmelterij 23

28

13

14

traankokerij

6

9

3

4

oliedikkokerij

3

3

2

-

patentolie

80

76

34

22

olieraffinage

-

1

1

1

palmoliewasserij -

-

1

1

fotogeen/
petroleumraff.

-

1

-

-

smeerolie e.d. 1

-

4

4

asfalt(produkten) 1

-

1

2

houtconservering/ 1
creosoot

3

4

5

koolteerdestillatie e.d.

2

2

1

verf(hout)molens 44

42

39

54

potloodmolens 1

1

3

1

loodwit

16

13

9

8

zinkwit

1

1

1

2

bergblauw

8

10

5

2

ultramarijn

-

-

1

1

Berlijnsblauw

3

4

4

13

blauwsel

14

10

9

10

lakmoes

6

4

4

2

loodas

8

6

5

4

lood- en
ijzermenie

1

4

3

4

chromaatgeel
en -groen

6

4

4

4

Oliën en vetten

Koolteerprodukten

Verfstoffen
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Friesgroen

10

8

4

2

overige chem. verfstoffen

-

1

3

vermiljoen

-

-

-

-

meekrap en
racine

110

136

34

33

garancine

3

12

2

(1)

boter- en
kaaskleursel

-

1

3

10

zwartsel en
drukinkt

3

3

4

4

azokleurstoffen

-

-

-

1

salpeterzuur(a) 1

2

-

-

zwavelzuur(b)

2

4

4

2

Glauberzout

-

1

(1)

1

potas, weedas, 6
soda-potas

4

2

1

soda(c)

-

-

-

5

bleekwater en
chloorkalk

-

3

-

1

loog

2

6

5

5

salpeter

1

2

1

1

been- en
ivoorzwart

8

6

6

5

Bedrijfsgroep
(produkt)

1850

1860

1878

1890

loodsuiker

-

-

-

-

kwikpreparaten -

-

-

-

borax en
kamfer

2

1

-

-

zwavel

4

3

2

2

terpentijn

1

1

1

1

chem. fabr.
overig(d)

1

5

8

5

2

3

2

6

Chemicaliën

Kunstmest
ammoniumsulfaat e.d.
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guano,
fosfaten,
beenderen

-

3

3

3

kunstmest
overig

-

1

4

5

buskruit

4

2

2

2

vuurwerk

11

11

10

8

lucifers

-

1

5

3

53

57

70

75

verf voor spec. toep.

-

4

4

stopverf

-

-

-

2

zegellak

10

10

9

9

inkt

-

1

2

3

etherische oliën -

1

1

1

Eau de
Cologne,
reukwerk

12

9

25

23

haarwater

-

1

1

4

tandpoeder

-

-

-

1

18

20

17

17

Haarlemmerolie 3

x

x

6

elixer

3

3

4

7

kinine

-

-

-

1

26

31

22

15

Explosieven en
vuurmakers

Bereide verven
en lakken
vernis, lak,
standolie(e)

Reukstoffen en
cosmetica

Geneesmiddelen
chem.-farm.
preparaten(f)

Overig
lijm

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

harde zeep

17

18

23

29

zachte zeep

66

61

64

79

smeerkaarsen 264

158

27

12

stearinekaarsen 2

4

3

3

gebleekte was 24

28

22

20

waskaarsen

252

262

248

poetsmiddelen -

-

-

2

schoensmeer

-

1

1

5

gutta percha/
gomelastiek

1

2

1

2

239

Toelichting: - = geen fabrieken aanwezig; x = exacte aantal niet bekend; a =
voorzover niet met een zwavelzuurfabriek verbonden; voorts worden er voor 1850
sterkwaterstokerijen in Noord-Brabant en Zeeland vermeld, waarover geen verdere
gegevens beschikbaar zijn; b = daarnaast worden in de bron in 1878 en 1890 een
zwavelzuurfabriek in Noord-Brabant vermeld - waarover verder niets bekend is
(mogelijk ging het in 1890 om de meststoffenfabriek van Coenen en Schoenmakers
te Uden) - en in 1890 een fabriek van rokend zwavelzuur in Friesland, waarover
evenmin gegevens voorhanden zijn; c = de (ruwe) sodafabrieken die na 1860
werden opgericht, waren in 1878 alle weer verdwenen; de fabrieken die in 1890
bestonden waren kristalsodafabrieken, die hun grondstof ruwe soda uit het
buitenland importeerden; d = o.a. raffinage van glycerine, bereiding kiezelzuur,
vetextractie met zwavelkoolstof, laboratoriumchemicaliën; e = in veel gevallen
gecombineerd met de bereiding van aangemaakte verven; f = schatting.

Bronnen: uitgangspunt vormden de ‘Statistieke tabellen van het patentrecht’ die
zijn uitgegeven in de serie Bescheiden betreffende de geldmiddelen (Statistiek
van het Koninkrijk der Nederlanden) en wel voor 1850/51 en 1860/61 het 2e stuk
('s-Gravenhage 1869), voor 1878/79 het 5e stuk, 2e gedeelte ('s-Gravenhage
1880), en voor 1890/91 het 17e stuk, 2e gedeelte ('s-Gravenhage 1892). De daar
aangetroffen aantallen bedrijven werden geverifieerd en geïnterpreteerd met behulp
van een aantal andere statistische bronnen en met behulp van gegevens
betreffende individuele bedrijven, vooral op basis van: A.H. van Nierop en E. Baak,
De Nederlandsch naamloze vennootschappen, jrg. 1882-1896; en De registers
van de Dienst van het Sloomwezen, I (uitg. H.W. Lintsen), II-V(uitg. J.A.W.
Nieuwkoop) (Amsterdam, 1989-1993) (en VI-X in typescript).
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zuiverden dit, lieten de soda uitkristalliseren - waardoor er zogeheten ‘kristalwater’
opgenomen werd die de soda zwaarder maakte, de reden waarom internationaal
transport van kristalsoda niet rendabel was - en verkochten het aan de binnenlandse
10.
consument.
Hoe veelzijdig de Nederlandse chemische industrie ook was, Hoogewerff, Cohen
en Steger hadden zeker gelijk met hun constatering dat de anorganische
basisindustrie en de synthetisch-organische industrie in Nederland zwak ontwikkeld
waren. In de Nederlandse zwavelzuur- en soda-industrie werkten op het moment
van de grootste expansie (ca. 1865) niet veel meer dan 250 arbeiders in alle
fabrieken bij elkaar. De synthetische kleurstofindustrie was, op een door Duitsers
geleid klein bedrijfe in Amersfoort na, in feite non-existent. Met de farmaceutische
industrie was het, met uitzondering van de Amsterdamse kininefabriek, in
11.
internationaal perspectief ook niet bijzonder florissant gesteld. De grootste
onderdelen van de Nederlandse chemische industrie waren onmiskenbaar de
meekrap- en garancine-industrie, waar omstreeks 1870 ruim 1500 mensen werkten,
de stearine- en waskaarsenindustrie waar rond 1880 ook meer dan 1500 arbeiders
werk vonden, en de verfstoffen- en verfindustrie, die uitermate breed en geschakeerd
was samengesteld. De kracht van de Nederlandse chemische industrie lag, zo blijkt
uit de statistieken, niet op het terrein van de chemische synthese. Wat dat betreft
bleef Nederland, alle paleotechnische vernieuwing ten spijt, toch vooral een land
van zuiveraars, raffinadeurs, verfmengers en molenaars, die petroleum en palmolie
raffineerden, die meekrap extraheerden tot garancine, die vet zuiverden tot stearine,
die lijnolie met pigmenten als loodwit mengden, die soda omzetten in kristalsoda,
of die op simpele wijze guano en beenderen omzetten in de meststof superfosfaat.
Voor bedrijven die daarbij buitenlandse grondstoffen gebruikten, is in het hoofdstuk
over de stearinekaarsen de term ‘trafieken nieuwe stijl’ gebruikt. In deze bedrijven
speelde chemische kennis een veel grotere rol dan in de trafieken uit de tijd van de
Republiek, maar het synthetisch-chemische element was - in vergelijking tot het
buitenland - slechts van ondergeschikt belang. Extractie en modificatie van
grondstoffen was het devies en de inbreng van de grondstoffenhandel was navenant
groot.

Grondstoffen
Voor Hoogewerff, Cohen en Steger waren het ontbreken van een binnenlandse
winning van steenkool - ‘de tot heden geringe produktie in Limburg daargelaten’ en steenzout, factoren die steeds een gezonde ontwikkeling van de Nederlandse
chemische industrie in de weg hadden gestaan. Daaraast was ook het ontbreken
van voorraden kalksteen, kalizouten, koper- en looderts en pyriet van belang. Keek
men naar het buitenland dan was het immers zonneklaar dat daar in
steenkoolbekkens en in de nabijheid van zout-, kali-, pyriet- en metaalertsmijnen
grote chemische fabriekscomplexen tot stand gekomen waren die een belangrijke
rol speelden in de nationale economie. In Nederland ontbrak deze vorm van
chemische nijverheid vrijwel geheel. Nog geen drie decennia later zou deze stelling
12.
niet meer opgaan - Steger had wat dat betreft een vooruitziende blik. Rond de
Limburgse kolenmijnen en de Twentse steenzoutwinning ontstonden grote chemische
fabrieken, die uit zouden groeien tot Nederlandse chemische concerns van
wereldformaat (DSM en Akzo).
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Handel en transport moesten deze ‘natuurlijke’ achterstand van de Nederlandse
industrie compenseren, en in belangrijke mate deden ze dat ook. Algemeen erkenden
de Nederlandse fabrikanten, daarover door de Maatschappij van Nijverheid
ondervraagd, dat ‘onze transportmiddelen, dankzij vooral de waterwegen, zoowel
voor den aanvoer der grondstoffen als voor den afvoer der producten uitstekend
13.
zijn.’ Dit was de factor die de trafieknijverheid van
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De creosoteerinrichting te Feijenoord bij Rotterdam. Creosoot werd gewonnen uit koolteer,
dat een afvalprodukt van de gasfabricage was. Door hout onder druk te ‘creosoteren’ onstond
een veel duurzamer produkt. Het gecreosoteerde hout werd op grote schaal gebruikt bij de
aanleg van spoorwegen (bielzen) en als telegraafpalen.

de Republiek bevoordeeld had en die ook nadat de achttiende-eeuwse chemische
trafieken onder invloed van buitenlandse concurrentie en protectionisme het loodje
hadden gelegd, er voor zorgde dat er nieuwe takken van chemische nijverheid tot
bloei konden komen op basis van een grondstoffenaanvoer van overzee. De
stearinekaarsenindustrie vormt daarvan een uitstekende illustratie. Daarnaast mogen
twee binnenlandse bronnen van chemische grondstoffen niet over het hoofd worden
gezien: de agrarische sector en de gasindustrie. Vanouds leverde de Nederlandse
landbouw gewassen waaruit produkten als meekrap, raapolie (voor de zeepziederij)
en lijnolie (voor de verfindustrie) werden bereid. In de loop van de negentiende eeuw
werd ook de veeteelt een steeds belangrijker grondstoffenleverancier. Vetten
gebruikte men in de kaarsen- en harde zeepfabricage, bloed in de bereiding van
meststoffen en Berlijnsblauw en vooral beenderen vormden de grondstof voor talloze
chemische produkten. Beenderlijm, beenzwart, ammonia, salmiak, fosfor, meststoffen
en (wederom) Berlijnsblauw werden uit beenderen gemaakt. Met name tussen 1800
en 1850 ontstonden in Nederland bedrijven die zich hierin specialiseerden. Zo waren
er in 1850 acht beenzwart- en ivoorzwartfabrieken, drie fabrieken van Berlijnsblauw
en twee producenten van salmiak en ammoniumsulfaat. Voor een deel ging het
daarbij overigens om dezelfde bedrijven. Een goed voorbeeld is de Utrechtse
beenzwart- en zwavelzuurfabriek van De Visser en Smits waar onder meer
beenzwart, Berlijnsblauw, salmiak en ammoniumsulfaatkunstmest werden
gefabriceerd. Aan het einde van de negentiende eeuw nam dit bedrijf ook de
14.
bereiding van beenderlijm ter hand.
Behalve de symbiose tussen de chemische industrie en de landbouw was er de
symbiose tussen deze industrie en de stad. Met name in de tweede helft van de
negentiende eeuw groeiden de steden, en daarmee de hoeveelheden afval die daar
werden gegenereerd. Juist het feit dat dit afval binnen een betrekkelijk kleine
geografische ruimte ontstond, maakte het lonend het te verzamelen en het te
gebruiken als grondstof in de chemische industrie. Vooral de stedelijke gasfabrieken
werden belangrijke leveranciers van voorheen onbekende industriële grondstoffen.
Koolteer leverde, na destillatie in de Amsterdamse koolteerstokerij, teer en asfalt
voor de bouw, creosoot voor de verduurzaming van hout, hetgeen voor de
spoorwegen van groot belang was, fenol en carbol die als desinfectiemiddelen
werden gebruikt, en teeroliën die tot grondstof konden dienen voor de
synthetisch-organische industrie. Deze laatste tak kwam in Nederland echter niet
goed van de grond, zodat de Amsterdamse koolteerstokerij haar hoogwaardige
benzeen-, tolueen-, naftaleenen antraceenfracties vooral naar Duitsland exporteerde.
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Pas in 1887 werd in Amersfoort door Duitsers, zoals vermeld, de eerste Nederlandse
fabriek van azokleurstoffen opgericht.
Gaswater, dat veel ammoniak bevatte, werd na 1850 bij uitstek de bron voor
ammoniumzouten en het ging, vanwege zijn lagere prijs, de beenderen op dat terrein
vervangen. Salmiak en ammoniumsulfaat die eerst uit beenderen gefabriceerd
werden, waren voortaan bijprodukten van de gasindustrie. Het bedrijf van Van der
Elst & Matthes werd in Amsterdam gebouwd naast de gasfabriek van de Imperial
Continental Gas Association en ontwikkelde zich tot de belangrijkste producent van
salmiak en ammoniumsulfaat.
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Ook Berlijnsblauw maakte men na ongeveer 1880 niet meer uit beenderen maar onder de naam Parijsblauw - uit de afgewerkte ijzeraarde waarmee in de
gasfabrieken het lichtgas gezuiverd werd. Met de groei van de gasindustrie steeg
de beschikbaarheid van deze grondstof en de Berlijnsblauwindustrie groeide
navenant. Terwijl er in 1878 slechts vier Berlijnsblauwfabrieken waren, was hun
15.
aantal in 1890 reeds tot dertien aangegroeid. Dit laat fraai zien hoe ook in het
zogenaamd grondstofarme Nederland fabrikanten economisch en creatief de
grondstoffen wisten te gebruiken die er wel waren. Uit een veelheid aan grondstoffen
van eigen bodem en via import aangevoerd ontwikkelde zich zo een breed
geschakeerde chemische industrie.

Milieu
De veelzijdige Nederlandse chemische industrie leverde niet alleen veel verschillende
produkten maar ook een rijke variatie aan afvalstoffen die in de lucht of het water
geloosd werden, of als afvalhopen op de bodem gestort. De mate van vervuiling
verschilde zeker per bedrijf en per tak van chemische produktie, maar in het
algemeen kan men stellen dat er een precaire relatie tussen de chemische
bedrijvigheid en haar menselijke en natuurlijke omgeving was. In vrijwel alle
voorgaande hoofdstukken zijn we daarvan voorbeelden tegengekomen. Zo loosden
de garancinefabrieken grote hoeveelheden zuur afvalwater op sloten en grachten,
stootten de zwavelzuurfabrieken zwavelige- en nitreuze dampen uit, en zorgden de
loodwitfabrieken voor loodwitstof dat de gezondheid van de arbeiders aantastte. In
het hoofdstuk over de stearinekaarsenindustrie is niet op milieukwesties ingegaan,
maar ook die industrie gaf regelmatig aanleiding tot klachten. De
stearinekaarsenfabriek van Brandon bijvoorbeeld, was berucht om de stank die zij
over Amsterdam-Zuid verspreidde. Na herhaalde klachten kwam het in 1883 tot een
uitbarsting. De gemeenteraad van Amsterdam besloot de fabriek te sluiten vanwege
de ‘vuile, walgingwekkende lucht’ en het vrijkomende ‘smerige, vettige, zwarte stof’.
16.
Tot een definitieve sluiting kwam het niet want de directie won het kroonberoep.
De overwegend kleinschalige Nederlandse chemische industrie zorgde weliswaar
bij verre niet voor de milieuverwoesting die rond enkele buitenlandse sodafabrieken
17.
en metallurgische bedrijven werd aangetroffen, maar dat neemt niet weg dat
burgers en overheid vonden dat er maatregelen genomen moesten worden. Nadat
eerst de gevaarlijkste en hinderlijkste bedrijven ‘verbannen’ werden naar het
platteland, was vanaf 1824 het fabrieksbesluit van kracht dat een kader schiep
waarin aan bedrijven

Een tekening van H.M.J. Misset uit 1903 van de zwavelzuurfabriek van Ketjen aan de
Kostverloren Wetering bij Amsterdam. Tussen 1870 en 1880 verplaatste Ketjen in fasen zijn
op de Schans bij het Leidseplein gelegen fabriek naar een gunstiger lokatie. Ook op de
nieuwe plaats kreeg het bedrijf echter te maken met klachten van omwonenden in verband
met luchtvervuiling. Met name de naburige tuinders klaagden over het bederven van hun
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oogst. Aan het begin van de twintigste eeuw werd het bedrijf, mede om die reden, naar
Amsterdam-Noord verplaatst, waar het - als onderdeel van Akzo - nog steeds ligt.

technische voorschriften opgelegd konden worden die de overlast zouden beperken.
Pas na 1850 toen de door vooral artsen geleide ‘hygiënistische beweging’ aan
invloed won, kreeg dit juridische kader een effectieve praktische uitwerking.
Plaatselijke gezondheidscommissies werden opgericht die de plaatselijke chemische
18.
bedrijven gingen controleren. Voorbeelden van de activiteiten van zulke commissies
in Utrecht en Amsterdam zijn in het hoofdstuk over zwavelzuur de revue gepasseerd.
De hygiënistische beweging hield niet alleen individuele bedrijven in de gaten maar
drong ook aan op een herziening van het wettelijk kader. Tussen ongeveer 1855
en 1875 leidde dit tot de instelling van meerdere commissies en tot herhaalde
discussies in het parlement. Liberalen en conservatieven stonden daarbij tegenover
elkaar. Beide partijen wilden nieuwe wetten, maar terwijl de eersten - onder het
motto ‘[het is] de taak van de wetenschap en niet van de regering .., lessen aan de
nijverheid te geven’ - alleen de wettelijke kaders wilden vastleggen waarbinnen de
deskundigen hun adviestaken konden uitvoeren, waren de laatsten voorstander van
een veel gedetailleerdere regeling. Thorbecke was in 1865 nog wel in staat zijn al
jaren in discussie zijnde wet ‘regelende het geneeskundig staatstoezicht’ door de
Kamer te loodsen, maar zijn wetsontwerp dat het KB van 1824 moest vervangen,
haalde het niet. Verschillende voorstellen volgden elkaar de jaren daarna op, totdat
de conservatieve minister Heemskerk - een familielid overigens van
‘zwavelzuur-notaris’ Bruno Tideman - in 1875 succes had met zijn ontwerp voor de
zogenaamde Fabriekswet inzake ‘schade, gevaar of hinder’. Deze wet, die later de
Hinderwet werd genoemd, vormde met de
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wet uit 1865 het wettelijk kader dat bijna 90 jaar lang op het milieuterrein van kracht
zou blijven. Hoewel men reeds omstreeks 1860 over de ‘vervuiling van lucht, water
en bodem’ sprak, ging het in de praktijk over de vervuiling van lucht en water. Pas
in de jaren '60 van de twintigste eeuw ontstond een ander, minder op directe hinder
georiëntieerd, milieubesef dat tot een herziening van de gehele milieuwetgeving
leidde. Toen besefte men voor het eerst ten volle dat ook de vervuiling van de bodem
nadelig kan zijn voor mens en milieu. Vervuiling die in de negentiende eeuw nooit
als probleem was aangemerkt, zoals hoge concentraties loodverbindingen die door
de loodwitfabrieken in de bodem waren gebracht, kregen voor het eerst aandacht
van de overheid. Hetzelfde geldt voor de Amsterdamse vermiljoen- en kwikindustrie.
De vergane glorie van de oude trafieknijverheid blijkt zo verrassend actueel in het
19.
heden aanwezig.
Vanaf ongeveer 1860 speelden ook chemici in toenemende mate een rol in de
debatten over de gevaren van fabrieken. Zij ontwikkelden methoden om afval van
bedrijven te verwerken tot nuttige produkten. Voorbeelden zijn - naast de eerder
genoemde koolteer- en gaswaterverwerking - de bereiding van alcohol uit het
afvalwater van de garancine-industrie, en de door Ludwig Mond in Utrecht
geïntroduceerde methode om zwavel te winnen uit het afval van de sodafabriek van
Smits & De Wolff. Bovendien onderzochten chemici met analytisch-chemische
methoden de kwaliteit van de lucht en van het drink- en oppervlaktewater. Waar
vroeger in het kader van de oude miasmatische theorie stank als een vingerwijzing
gezien werd dat er ziekten konden uitbreken, verschoof nu de aandacht naar de
toxische eigenschappen van chemicaliën. Sommige chemici gingen er, geheel in
lijn met het heersende positivisme, van uit dat alleen de stoffen die zij werkelijk
konden meten een rol konden spelen bij het ontstaan van ziekten en kwalen. Andere
chemici - zoals de Utrechtse, later Amsterdamse, scheikundige J.W. Gunning waren voorzichtiger. Zij onderkenden dat hun meetmethoden mogelijk nog niet
verfijnd genoeg waren om de stoffen waar het om ging, te meten. Het is achteraf
eenvoudig om die laatste groep gelijk te geven.
Waar het in historisch opzicht echter om gaat - en op dat punt verschilden beide
groepen niet - is dat de ontwikkeling die de chemische kennis doormaakte niet alleen
invloed had op de aard en de groei van de chemische industrie, maar ook op de
wijze waarop men de met die industrie verbonden nadelen en gevaren waarnam,
problematiseerde en, van tijd tot tijd, oploste.

Chemische kennis en ondernemerschap
Chemische kennis en nieuwe chemische inzichten speelden vanaf het einde van
de achttiende eeuw een steeds sterkere rol binnen verschillende takken van de
chemische industrie. Toch waren er ook vele chemische bedrijfsgroepen die de
gehele negentiende eeuw, ja tot ver in de twintigste eeuw, op de oude voet werden
voortgezet. In vernisstokerijen bijvoorbeeld was de stoker - die geen formele
chemische scholing genoten had en doorgaans door zijn vader in de praktijk was
opgeleid - heer en meester binnen de fabriek. Bij de fabriek van Molyn in Rotterdam
20.
weigerde de chefstoker zelfs de directeuren inzage in zijn recepten. Zulke zaken
kwamen in veel meer bedrijven voor. In de meestoof had de droger de touwtjes in
handen, loodwitmakerijen werden geleid door chemisch niet-geschoolde
meesterknechts, voor vermiljoenstokerijen gold hetzelfde en ook de eerste
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zwavelzuurfabrieken werden, zoals we in hoofdstuk 9 hebben gezien, door praktisch
geschoolde bazen als Friedrich Roos en Willem de Bruyn geleid. Waren zulke lieden
niet in Nederland voorhanden, als in het geval van de zwavelzuurbereiding en de
stearinefabricage, dan moest men deze krachten uit het buitenland halen, op straffe
van de ondergang van het bedrijf.
Het voorbeeld van de zwavelzuurfabricage laat echter ook zien dat er omstreeks
1830-1840 verandering op handen was. Aan het einde van de achttiende eeuw
ageerde Kasteleyn tegen toestanden waarin kooplieden als eigenaar van een
chemische fabriek het technisch-chemisch gebeuren geheel aan hun
meesterknechten delegeerden. In het geval van de eerste Nederlandse
zwavelzuurfabrieken in Amsterdam en Utrecht was er sprake van een andere situatie.
Voor de technische kneepjes werd Roos uit Duisburg als meesterknecht
aangetrokken, maar zowel in Utrecht als in Amsterdam was de leiding van de
onderneming (mede) in handen van chemischgeschoolde apothekers (Ketjen, De
Visser), die in staat waren de technisch-chemische literatuur en de daarin beschreven
buitenlandse innovaties nauwgezet te volgen en op hun waarde te beoordelen.
De Nederlandse overheid deed moeite om het kennisniveau van de ambachtslieden
en fabrikanten op een hoger plan te brengen. In mei 1825 bepaalde Willem I bij
Koninklijk Besluit dat de universiteiten voortaan ‘geregeld onderwijs over de
toepassing der schei- en werktuigkunde op de nuttige kunsten’ moesten verzorgen.
Dit onderwijs zou in het Nederlands dienen te zijn en open moeten staan voor
leerjongens en fabrikanten. Vermoedelijk hebben verschillende eigenaars van
chemische fabrieken dit onderwijs gevolgd, dat in Leiden door de bekende hoogleraar
A.H. van der Boon Mesch en in Utrecht
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Het in 1845 opgerichte chemische laboratorium van de Pharmaceutical Society in Londen
was een van de eerste laboratoria in Europa waar veel studenten tegelijk een training kregen
in de analytische chemie. In diezelfde tijd ontstond, mede op basis van analytisch-chemische
expertise, ook het beroep van chemicus. Na 1850 namen chemici in de chemische industrie
de rol over die daarvoor door apothekers was vervuld.

door P.J.I. de Fremery gegeven werd. Zo schijnen zowel de Utrechtse smeersmelter
Verkerk als de oprichter van Goudse stearinekaarsenfabriek Van Iterson, de colleges
van De Fremery bezocht te hebben. De reikwijdte en diepgang van zo'n serie
avondcolleges was evenwel beperkt. Pas in 1863 toen de Delftse Polytechnische
School opgericht werd, ontstond er in Nederland een opleiding op niveau voor
fabrikanten, die uiteindelijk evolueerde tot een echte opleiding voor technisch
21.
chemici.
Gedurende de gehele eerste helft van de negentiende eeuw waren, ondanks het
feit dat het technischchemische element niet geïnstitutionaliseerd was in hun
opleiding, individuele apothekers in feite de enige experts op chemisch gebied die
iets voor de Nederlandse chemische industrie konden betekenen. Hun opleiding
was toen in Nederland met betrekking tot de chemie langer en grondiger dan welke
andere opleiding dan ook. In de vorige hoofdstukken zijn apothekers regelmatig
voor het voetlicht getreden als oprichters of directeuren van chemische fabrieken.
Naast Ketjen en De Visser kunnen we noemen: Gerritsma en Dommer die een rol
speelden in de laat-achttiende eeuwse industrie (hoofdstuk 8), Teunis Mastenbroek,
die loodwitmaker Bicker chemische adviezen gaf, Ochtman, Dirkse, Jacobson en
Van Lookeren Campagne die betrokken waren bij garancine-fabrieken (hoofdstuk
11) en Van Iterson en dezelfde Jacobson die directeuren van stearinefabrieken
waren (hoofdstuk 12).
Omstreeks 1850 vond er een omslag plaats. De rol van apothekers verdween niet,
maar naast hen traden nu ook ingenieurs en chemici op en de rol die deze groepen
zouden gaan spelen werd steeds belangrijker. Een indicatie voor deze omslag vormt
de levensloop van de zwavelzuurfabikant Nicolaas Mouthaan. Oorspronkelijk opgeleid
en werkzaam als apotheker, besloot hij aan het begin van de jaren '50 op ruim
dertigjarige leeftijd zich weer in te schrijven als student in Utrecht om zich bij de
toonaangevende scheikundige Gerrit Jan Mulder verder te bekwamen in de chemie.
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Anderen besloten in die tijd naar Duitsland te gaan om zich daar chemisch te scholen.
Vooral de polytechnische school in Hannover was populair omdat men kon
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De Nederlandse chemische industrie was omstreeks 1890 weliswaar veelzijdig, maar kende
ook haar blinde vlekken. De synthetischorganische industrie ontbrak bijvoorbeeld vrijwel
geheel. Bij de bereiding van methylanilineviolet, zoals hier in de fabriek van Poirrier en
Chappat te St. Denis omstreeks 1870, waren autoclaven nodig en zuivere grondstoffen.
Nederlandse bedrijven hadden op dat terrein geen ervaring en de Nederlandse universiteiten
hielden, volgens de Delftse hoogleraar S. Hoogewerff, toen ‘zeer weinig voeling met de
vraagstukken der chemische nijverheid.’

worden toegelaten zonder gymnasiale vooropleiding. Garancinefabrikant F.A.
Holleman opende in 1845 de rij en de latere stearinekaarsendirecteur H. IJssel de
Schepper, de hierboven genoemde Hoogewerff en anderen volgden. In die tijd
trokken Nederlandse bedrijven ook Duitse chemici aan (Ludwig Mond, Jacques
Cohen), en Franse ingenieurs als M.A. Bour (garancine) en H. Guéritault (stearine).
Dat er ingenieurs werden aangetrokken had zeker te maken met de toen snel
groeiende mechanisering van de chemische industrie. Franse ingenieurs hadden
dan het voordeel dat ze over een redelijke dosis chemische kennis beschikten,
omdat in dat land de specialisatie binnen de technische scholen minder ver was
voortgeschreden dan in Duitsland.
De rol die Duitsland speelde als kweekplaats voor chemici was evenwel het
belangrijkst. Tot aan het einde van de negentiende eeuw zou Duitsland het land bij
uitstek blijven waar Nederlanders heentrokken om zich te bekwamen in de chemie,
en waarvandaan (Duits) personeel gecontracteerd werd om de technisch-chemische
leiding van Nederlandse bedrijven op zich te nemen. Slechts geleidelijk groeide het
belang van de eigen Nederlandse opleidingen: de Polytechnische School en, later,
de universiteiten. Eerst in de jaren '80 begonnen die instellingen werkelijk van
22.
betekenis te worden voor de Nederlandse chemische industrie.
Dat in de jaren rond 1850 zaken in beweging waren, wordt ook zichtbaar uit de
Nederlandse technisch-chemische literatuur. Vóór 1850 waren er vrijwel geen
Nederlandstalige leer- en handboeken over de industriële chemie, maar na dat jaar
verscheen een grote hoeveelheid, veelal uit het Frans of Duits vertaalde,
technisch-chemische werken. Enkele voorbeelden zijn de boeken van Girardin
23.
(1845, 1851, etc.), Jacobson (1861), Wagner (1864) en Krecke (1881). Deze, en
vele andere, boeken waren niet alleen bestemd voor de opleiding van
hooggeschoolde technisch chemici, waarover hiervoor gesproken is, maar ook voor
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de verschillende technische opleidingen op middelbaar niveau die toen ontstonden.
Men denke daarbij aan de in 1850 opgerichte Technische School in Utrecht, waar
J.W. Gunning en F.W. Krecke doceerden, aan de cursussen die E.H. von Baumhauer
in Amsterdam
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in de jaren '50 voor fabrikanten gaf en, vooral de in 1863 in het leven geroepen
H.B.S., waar het het chemisch onderwijs sterk op de techniek was georiënteerd.
Von Baumhauer schreef in 1855 ook een boekje onder de veelzeggende titel Het
nut der scheikunde voor den industrieel. Fabrikanten dienden er van overtuigd te
worden dat zij hun zoons naar de hier genoemde onderwijsinstellingen moesten
sturen.
Ook op industrieel gebied vormde het midden van negentiende eeuw een breukvlak.
Nadat er in de jaren '30 een eerste oprichtingsgolf van chemische bedrijven was
geweest (Ketjen, De Visser, Verkerk, Faure/Brandon, loodwitinnovaties), volgde in
de jaren '50 en '60 van de negentiende een ware revolutie van de Nederlandse
chemische industrie. Binnen enkele jaren werden tientallen nieuwe bedrijven
opgericht. Niet alleen de in de vorige hoofdstukken behandelde zwavelzuur-, soda-,
garancine- en stearinefabrieken, maar ook fabrieken van ammoniumzouten,
kunstmest, ultramarijn en lucifers, koolteerstokerijen en petroleumraffinaderijen. Het
moge zo zijn dat economisch historici in navolging van De Jonge op basis van
macro-indicatoren als het aantal personen werkzaam in de nijverheid, kunnen
verdedigen dat de Nederlandse industrialisatie pas echt na 1890 op gang kwam,
sociaal- en mentaal-historisch is het evenwel onmiskenbaar - zeker wat betreft de
chemische industrie - dat de ‘industriële revolutie’ van de Nederlandse economie
tussen ongeveer 1845 en 1865 plaatsvond. Die periode was wat betreft de chemische
industrie een ware Gründerzeit.
Dit uitte zich niet alleen in de oprichting van talloze nieuwe fabrieken, maar vooral
ook in het type personen dat bij die oprichtingen betrokken was en in de aard van
de debatten die gevoerd werden. In de jaren '50 trad een zelfbewuste groep op de
voorgrond die er vast van overtuigd was dat Nederland niet alleen een landbouwen handelsnatie moest zijn, maar ook een industriestaat. De leden van die groep
ontmoetten elkaar op bijeenkomsten van de - door historici nog veel te weinig
onderzochte - Maatschappij ter bevordering van Nijverheid en op de door die
Maatschappij vanaf 1857 georganiseerde Nijverheids-Congressen. Onder hen waren
vele oprichters van chemische bedrijven. Fabrikanten en chemici als Dr. N. Mouthaan
(zwavelzuur, soda), T. Mastenbroek (chemisch-farmaceutische preparaten), Dr.
S.A. Bleekrode (garancine, zinkwit, stearine, etc.), Dr. E.H. von Baumhauer, O.
Verhagen (garancine), J.H. Ochtman Johzn. (garancine), L. Ketjen (zwavelzuur,
soda), F.A. Molyn (verf), Dr. J. Cohen (salmiak, koolteer), Dr. A.H. van der Boon
Mesch, Dr. C.C.J. Teerlink, A. Walraven Fisler (suiker, zwavelzuur), J. Meijer
(chemicaliënhandel), N.D. Brandon (stearine), J.A.E. Simon Thomas (zwavelzuur),
N.J. Sanders (zeep), A.A.G. van Iterson (stearine), C.A.J. Geesink (zeep) en Dr. H.
Beins (soda) ontmoetten elkaar daar, en discussieerden samen over de produktie
van houtgeest (methyloxydhydraat), het gebruik van kokosolie, de noodzaak tot het
fabriceren in Nederland van soda en aluin, de waarde van verschillende technieken
om hout tegen bederf te bewaren, en de voor- of nadelen van zinkwit ten opzichte
24.
van loodwit. Na 1870 zou deze groep aangevuld worden met kapitaalkrachtige
eigenaren van grote handelshuizen en met enige chemici en technologen met een
groot familiekapitaal. Dat was de tijd van ‘aartsvaders’ van de twintigste eeuwse
Nederlandse chemische industrie als D.G. van Beuningen, F.H. Fentener van
25.
Vlissingen, J.C. van Marken en F.G. Waller.
Er bestaat een een wereld van verschil tussen het denken en handelen van de
fabrikanten die de Nijverheids-Congressen bezochten en de cultuur van oude
bedrijfstakken als de meekrapnijverheid, de sterkwaterstokerij en de loodwitmakerij,
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die tot ongeveer het midden van de eeuw dominant was. Door de met die bedrijven
verbonden groepen werd de uiterste geheimhouding betracht en werden er zeker
geen publieke nationale debatten gevoerd. De groep ondernemers die vanaf het
einde van de jaren '40 aantrad, was daarentegen doorgaans goed opgeleid, had
een sterke oriëntatie op de internationale technische literatuur en was überhaupt
meer open en cosmopoliet. Dit had grote consequenties voor de wijze waarop
bedrijven geleid werden. Een goed voorbeeld vormt hier het verschuiven van
kwaliteitsstandaarden.
Voor de vroeg-negentiende eeuwse meestoofeigenaren en loodwitmakers was
er over de kwaliteit van hun produkten geen discussie mogelijk. Op basis van een
eeuwenoude praktijk had zich een hoge kwaliteitsstandaard gevormd, die alleen
door uiterst zorgvuldig ambachtelijk handelen kon worden bereikt. In hun ogen was
het alleen door het handhaven van deze hoge standaard dat de Nederlandse
26.
meekrap- en loodwitindustrie het zou kunnen uithouden op de wereldmarkt.
De ondernemers die in de jaren '50 het heft in handen namen, dachten daar heel
anders over. Voor hen was kwaliteit een criterium dat afgewogen moest worden
tegen rentabiliteit en economisch succes, en dat vergeleken moest worden met de
(soms lagere) kwaliteit van de produkten waarmee buitenlandse bedrijven de
wereldmarkt overspoelden. Zij dachten in termen van schaalvergroting,
mechanisering en het voeren van prijsconcurrentie naast kwaliteitsconcurrentie. Zo
schrokken de stearinekaarsenmakers in Gouda er in 1858 niet voor terug om de
dure grootschalige zwavelzure verze-
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ping in te voeren, hoewel deze kaarsen van een mindere kwaliteit opleverde! In
notulen van de aandeelhoudersvergadering van deze fabriek in 1861 lezen we
namelijk: ‘Wel gaat de algemene klacht op, dat de kaarsen minder hard zijn dan
vroeger en zij veel spoediger wegbranden. Hoe gegrond ook deze opmerkingen
zijn mogen, bedenken de klagers niet, dat men circa 25 ct. minder per pak bougies
betaald dan vroeger, toen nog het, wij durven haast niet zeggen oude saponificatie
(= verzepings)-systeem in volle glorie was. Destillatie kan geene harde produkten
opleveren, tenzij men dubbel bewerke, [en] de evenredigheid van goedkoope en
kostbare grondstoffen verandere. Dit geschiedt dan ook somwijlen, die derhalve
fraaye harde bougies verlangt kan die bekomen mits er hoogere prijs besteed
27.
worde.’ Voor de chemici en fabrikanten die de nieuwe bedrijven van na 1850
leidden, was oer-Hollandse degelijkheid niet meer de norm. Wat voortaan telde
waren economische en technische rationaliteit en de nonnen die afgeleid konden
worden uit het voorbeeld van de buitenlandse, vooral Engelse en Duitse, chemische
industrie.

Een eigen Nederlands model?
Het waren deze nieuwe standaarden en normen die ook een rol speelden in de
debatten over de aard en de toekomst van de Nederlandse chemische industrie.
De feitelijke veranderingen die de Nederlandse chemische industrie in de
negentiende eeuw doormaakte en de beschouwingen die daarover in die tijd naar
voren werden gebracht, staan in een complexe verhouding tot elkaar. In ieder geval
was er meer aan de hand dan een simpele economische transformatie alleen. De
ontwikkeling van de Nederlandse chemische industrie in de negentiende eeuw was
ook een proces van modernisering, waarin wetenschappelijke kennis,
schaalvergroting, en het te gelde maken van bijprodukten een steeds grotere rol
gingen spelen. ‘Modernisering’ is niet zozeer een objectieve beschrijving van
veranderingen in de maatschappij, maar een ‘project’ gedragen door specifieke
maatschappelijke groepen om de toekomst op een bepaalde wijze vorm te geven.
Wie daar oog voor heeft, begrijpt dat de door de Maatschappij van Nijverheid in
1903 en 1904 verdedigde stelling dat de Nederlandse chemische industrie achterliep
en van een te geringe omvang was, meer inhield dan een simpele empirische
constatering. Ook een norm, waar de Nederlandse situatie aan afgemeten wordt,
is in het spel. Een norm die gedragen werd door de opkomende groep van grondig
geschoolde en internationaal georiënteerde farmaceuten, ingenieurs, technologen
en chemici. Hoogewerff, Cohen en Steger hoorden overduidelijk tot die groep.
Uit het mede door Hoogewerff en Cohen geredigeerde rapport over de chemische
nijverheid van de Maatschappij van Nijverheid uit 1904 en uit geschriften van Steger
over de ‘toekomst der chemische industrie in Nederland’ blijkt dat deze chemici de
stand van zaken binnen de Nederlandse chemische industrie beoordeelden naar
een gecombineerd Engels/Duits-model. Dit model komt er op neer dat de chemische
industrie opgevat wordt als een volledig in elkaar grijpend geheel van
produktieprocessen die voortbouwen op slechts twee centrale grondstoffen: zout
en steenkoolteer. Terwijl daarnaast het economisch succes van de bedrijfstak vooral
afhankelijk beschouwd wordt van de inzet van een ‘derde grondstof’: de grondig
geschoolde chemicus. Engeland stond model voor het succes waarmee op basis
van de verwerking van vooral zout een gigantische anorganische basisindustrie van
zwavelzuur, soda, natronloog en chloor van de grond gekomen was. Duitsland
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symboliseerde de grootschalige inzet van hooggeschoolde chemici, de expansie
van de organisch-chemische industrie die kleurstoffen en geneesmiddelen
produceerde uit steenkoolteer, en de integratie van de anorganische basischemie
met de hoogwaardige synthetisch organisch-chemische industrie. Gemeten met
deze maatstaf was de Nederlandse chemische industrie omstreeks 1900 inderdaad
‘achterlijk’.
Wanneer men het genoemde Engels/Duitse-model niet tot norm verheft, komt er
een ander oordeel uit de bus. In de geschriften van Norton en Großmann wordt dat
overtuigend uit de doeken gedaan. Karakteristiek voor de Nederlandse chemische
industrie was juist haar grote veelzijdigheid: de specifieke mix van ‘moderne’
bedrijvigheid naar Engels/Duits-model en succesvolle Hollandse degelijkheid. De
Nederlandse chemische industrie laat zich niet simpel tot een van die polen
reduceren. Wellicht kan men juist in die veelzijdigheid en in de specieke onderlinge
verhouding van de verschillende typen bedrijvigheid binnen de Nederlandse
chemische industrie - als trafieken, eotechnische en paleotechnische bedrijven 28.
het eigene zien: een Nederlands model dat afweek van het Engels/Duitse.
E. HOMBURG
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Telegrafie en telefonie
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De optische telegraaf van Chappe bestond uit een rechtopstaande houten constructie,
waaraan een scharnierende dwarsbalk, de regulateur, was bevestigd. Aan ieder uiteinde
van deze regulateur zat een soort vleugel, de indicateur. Met een ingenieuze inrichting, de
manipulateur, konden de regulateur en de beide indicateurs in 196 verschillende standen
worden gezet. In de praktijk werden er maar 98 van gebruikt.
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14
Telegrafie en telefonie
De telegrafie als technisch systeem
Semaforen en stroomstoten
Particuliere initiatieven
Overheidsinitiatief
De aanleg van het Rijkstelegraafnet
De opening
De uitbreiding van de Rijkstelegraaf
Transmissie van spraak
De Rijkstelegraaf en de telefoon
De telefoon in particuliere handen
Een systeem in ontwikkeling

De telegrafie als technisch systeem
In 1837 werd in een Nederlandse krant voor het eerst gesproken over een nieuw
middel tot het overbrengen van berichten: ‘behalve dat het nieuwe instrument even
zoo wel bij nacht als bij dag zal werken, zal hetzelve ook de tijdingen met de snelheid
1.
der gedachte overbrengen.’ Alhoewel beide aspecten van het nieuwe medium tot
de verbeelding zullen hebben gesproken, was het waarschijnlijk het tweede aspect
dat de grootste indruk maakte op de lezers. Dankzij de elektrische telegraaf - want
daar hebben we het hier over - werd het mogelijk om boodschappen over te brengen
met een ongekende snelheid. Berichtgeving per postkoets, trekschuit of trein was
daar niet tegen opgewassen. Iets dergelijks behoorde al eerder in de geschiedenis
tot de mogelijkheden met niet-elektrische vormen van telegrafie, maar de snelheid
van de elektrische telegrafie werd daarbij niet bereikt: de elektrische telegraaf bracht
2.
een definitieve scheiding tussen communicatie en transport.
Eén enkel telegraaftoestel is een nutteloos apparaat: communicatie komt pas tot
stand wanneer twee toestellen met elkaar in verbinding worden gebracht. Daarbij
is een betrouwbare stroombron en een deugdelijke verbindingslijn waarlangs de
seinen zich kunnen voortplanten, onontbeerlijk. Noodzakelijk zijn ook telegrafisten
en telegrambestellers die de berichten verzenden, ontcijferen en bezorgen, en
maatschappelijke groeperingen en organisaties die belang hebben bij het versturen
van telegrammen. Daarmee is dan een geregeld telegraafverkeer nog allerminst
verzekerd: dat vereist een zekere organisatie van de dienst op de telegraafkantoren,
het bestaan van regels en wettelijke voorschriften ten aanzien van het
telegraafverkeer, en een bepaalde mate van controle op het naleven van deze regels
door daartoe bevoegde personen of instanties.
Een telegraaftoestel kan dus gezien worden als een technisch onderdeel van een
groter geheel. Aangezien dit grotere geheel is opgebouwd uit meerdere technische
en niet-technische onderdelen, en deze onderdelen in nauw verband met elkaar
staan, kunnen we spreken van een telegrafie-systeem. Veranderingen in één
onderdeel van het systeem zullen al gauw leiden tot wijzigingen in andere
onderdelen. De dynamiek van het systeem komt dus voor een belangrijk deel voort
uit de interactie tussen de systeemonderdelen. Dergelijke systemen, die zijn
opgebouwd uit een groot aantal technische, bestuurlijke, organisatorische en
juridische componenten, en die zowel in tijd als in ruimte vaak een aanzienlijke
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3.

reikwijdte bezitten, noemen wij grootschalige technische systemen. Andere
voorbeelden hiervan zijn de spoorwegen, de gasverlichting en het rioleringstelsel
(zie de delen 2 en 3).
De totstandkoming en ontwikkeling van dergelijke systemen verschilt van een
groot aantal technische vernieuwingen die in voorgaande delen en hoofdstukken
zijn behandeld. Innovatie heeft in de negentiende eeuw veelal betrekking op op
zichzelf staande gereedschappen, werktuigen, machines of installaties. De technische
vernieuwing is vaak te localiseren in ambachtelijke werkplaatsen en kleine
ondernemingen, alwaar de ondernemer wikt en weegt en uiteindelijk de beslissing
neemt. Het startpunt van het onderzoek naar het innovatieproces ligt bij de
toepassing en verspreiding van verschillende artefacten.
In dit hoofdstuk staat niet een artefact centraal, maar een technisch systeem: de
telegrafie. Gepoogd zal worden, de opkomst en ontwikkeling van dit systeem te
schetsen aan de hand van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van de
telegrafie.
Achtereenvolgens zullen aan bod komen de intro-
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ductie van het telegraaftoestel rond 1850, de oprichting en uitbreiding van de
Rijkstelegraaf, en de introductie van de telefoon rond 1880. Het systeemkarakter
van de telegrafie impliceert dat daarbij vooral gekeken zal worden naar de interactie
tussen de systeemonderdelen: het is immers deze interactie die voor een belangrijk
deel de dynamiek van het systeem bepaalt. We zullen daarbij zien, dat de telegrafie
als systeem bepaalde fasen doormaakte, en dat gedurende elke fase bepaalde
systeemkarakteristieken de boventoon voerden. Expliciet zal in de laatste paragraaf
op deze fasering en karakterisering nog teruggekomen worden.
Overigens zal hier de telefonie niet als een zelfstandig systeem aan de orde
worden gesteld, daar een dergelijke onderneming buiten het bestek van dit hoofdstuk
valt. Wel zal de telefonie geanalyseerd worden in relatie tot de telegrafie. De
introductie van het telefoontoestel in 1877 biedt een interessante mogelijkheid om
na te gaan hoe een bestaand en grootschalig technisch systeem reageert op een
buitenlandse innovatie.
De ontwikkeling van de telegrafie in Nederland zal dus geanalyseerd worden als
een dynamisch proces van interne interactie en externe beïnvloeding. Net als in
andere hoofdstukken zal daarbij gekeken worden welke actoren en factoren hierbij
een rol speelden. Allereerst zal nu aandacht worden besteed aan niet-elektrische
vormen van telegrafie en aan het traject dat leidde naar een praktisch bruikbare
elektrische telegraaf.

4.

Semaforen en stroomstoten

Optische berichtgeving was al bekend sinds de Oudheid, maar bleef tot de introductie
van de telescoop een zeer onbetrouwbaar medium. Een meer systematisch gebruik
van optische telegrafie kwam op gang vanaf het einde van de achttiende eeuw. In
1792 presenteerde de Fransman Claude Chappe aan de Franse Assemblée
Législative een houten toestel met beweegbare seinarmen, waarmee het mogelijk
was op eenvoudige wijze een bericht over te brengen. Door dergelijke toestellen
op heuveltoppen of kerktorens te plaatsen konden berichten over aanzienlijke
afstanden worden overgebracht. In 1794 werd de eerste lijn met Chappe-telegrafen
geopend tussen Parijs en Lille. De lijn telde over een afstand van 220 kilometer 12
stations. In 15 minuten kon een bericht overgebracht worden van Parijs naar Lille
of omgekeerd. Een bode te paard deed daar ruim een etmaal over! In de
daaropvolgende jaren werden optische telegrafen in Frankrijk zelf, maar ook in de
5.
door de Fransen bezette landen opgesteld. De optische telegraaf trok vanaf het
6.
begin in Nederland de nodige aandacht. Praktische gevolgen had dit vooralsnog
niet. Pas na de bezetting van Nederland werd de lijn Parijs-Lille in 1803
doorgetrokken naar Brussel, en in 1809 van Brussel naar Antwerpen en Vlissingen.
Nog in datzelfde jaar kwam ook een verbinding tussen Antwerpen en Amsterdam
tot stand. Na de verbanning van Napoleon naar Elba werd het Nederlandse deel
van de lijnen opgeheven en werden de toestellen verwijderd. Naast de
Chappe-telegraaf zijn in Nederland tijdens de Franse tijd nog minstens twee andere
telegraaftypen in gebruik geweest. De Franse Marine gebruikte in Zeeland een
eigen systeem, dat naar zijn uitvinder, de marine-officier Depillion, werd genoemd.
Langs de rest van de Noordzeekust stond een eenvoudige semafoor, de Hollandse
7.
kusttelegraaf.
Tijdens de Belgische opstand van 1830 ontstond bij de regering opnieuw behoefte
aan een snel communicatiemiddel. Hoofdingenieur A. Lipkens ontwierp en bouwde
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een simpel maar uiterst doeltreffend apparaat. Binnen een week stond het op een
aanzienlijk aantal kerktorens. De telegraaf van Lipkens bestond uit zes stokken met
aan de uiteinden ronde rieten schijven. Elke schijf had twee standen. In totaal waren
er 63 posities mogelijk, ruim voldoende voor alle letters en cijfers. Ook dit
telegraafnetwerk werd na het beëindigen van de vijandelijkheden opgeheven.
De optische telegrafie had één evident bezwaar. Het gebruik ervan was beperkt
tot die dagen, waarop het zicht goed genoeg was om het volgende station te kunnen
waarnemen. Tegenover dit nadeel stonden de voordelen van eenvoudige bediening
en uiteraard de mogelijkheid van snelle berichtgeving.
Het overseinen van een bericht door de Lipkens-telegraaf van Den Haag naar
's-Hertogenbosch, een traject met 11 tussenstations, vergde bij goed seinweer een
8.
paar minuten. In vergelijking met de snelheid van de bestaande vervoersmiddelen
- postverkeer werd vooral afgehandeld via koets en trekschuit - was de snelheid
van de optische telegraaf ongeëvenaard.
De snelheid waarmee de optische telegraaf berichten overseinde werd nog
overtroffen door de elektrische telegraaf, die berichten overbracht ‘met de snelheid
der gedachte’. De basis voor de elektrische telegrafie was al in de zeventiende eeuw
9.
gelegd. De experimenten die in de daaropvolgende eeuw werden uitgevoerd,
hadden als doel wrijvings- en ‘voltasche’ elektriciteit te gebruiken als
signaleringsmiddel. Ze beperkten zich tot elektrostatische en electrochemische
10.
telegrafie. Naast deze twee vormen ontwikkelden verschillende wetenschappers
11.
na 1810 nog een derde methode: de elektromagnetische telegrafie. In het begin
van de negentiende eeuw legden de Deen Hans Christian Ørstedt en de Fransman
André Marie Ampère het verband tussen elektriciteit en magnetisme. Toen de
Engelse natuurkundige Michael Faraday in 1831 ontdekte dat
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Hollandse kusttelegraaf bij Scheveningen, september 1799.
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Seinkamer van een Engels spoorwegstation rond 1845. Links en rechts zijn twee grote
naaldtelegrafen te herkennen. Aan weerszijden van de linker naaldtelegraaf staan twee
wijzertelegrafen opgesteld.

een elektrische spanning kan worden opgewekt door een spoel in een magnetisch
veld te bewegen, was de basis van de elektromagnetische telegraaf gelegd. Faraday
12.
noemde deze methode elektromagnetische inductie.
Een Duits-Russisch diplomaat, Baron Schilling von Canstatt, had in 1810 in
13.
München de elektrochemische telegraaf van Soemmering in werking gezien.
In 1832 kwam Schilling met een eigen, dit keer elektromagnetische telegraaf met
twee magneetnaalden. William Fothergill Cooke zag in 1836 een kopie van deze
naaldtelegraaf te Berlijn. Hij verbeterde het ontwerp door een veerregelaar toe te
14.
voegen, die zorgde dat de wijzer zich maar in één richting kon verplaatsen. De
telegraaf van Cooke had een enkele wijzer en een wijzerplaat met daarop de letters
van het alfabet; vandaar de naam wijzertelegraaf. Alhoewel het toestel een
aanzienlijke verbetering was van de naaldtelegraaf, werkte het zeer langzaam. In
1837 ging Cooke daarom een partnerschap aan met Charles Wheatstone, een
specialist op het gebied van elektromagnetisme. Het resultaat was een Engels patent
voor een naaldtelegraaf met maar liefst vijf magneetnaalden. Vanaf 1838 werd de
naaldtelegraaf van Cooke & Wheatstone toegepast als signalerings- en
waarschuwingssysteem op diverse trajecten van de Great Western Railway en de
Blackwall Railway. De expansie van de spoorwegen was, overigens niet alleen in
Engeland, een belangrijke stimulans voor de verdere ontwikkeling van de elektrische
telegrafie.
Ook op het Europese continent werd vanaf 1830 druk geëxperimenteerd met
telegraaftoestellen en telegraaflijnen. De eerste Duitse telegraaflijn werd in 1837
opgericht tussen München en Bogenhausen. Een jaar later volgde een lijn langs de
15.
spoorweg Nürnberg-Fürth. Deze lijnen kwamen tot stand op initiatief van de
natuurkundigen Steinheil, Gauss en Weber. Gauss en Weber hadden gezamenlijk
gewerkt aan de ontwikkeling van een naaldtelegraaf, terwijl Steinheil tot de
belangrijke ontdekking was gekomen dat, waar eerder consequent gebruik was
gemaakt van twee draden, één draad volstond wanneer de aarde als geleider dienst
deed.
Anders dan in Engeland waren het in Duitsland niet zozeer de belangen van de
grote spoorwegmaatschappijen die de belangrijkste stimulans voor de verdere
aanleg van telegraaflijnen vormden, als wel de militaire behoeften van met name
16.
de Pruisische overheid. Na de aanleg in 1846 van een experimentele telegraaflijn
tussen Berlijn en Potsdam werd in 1848, onder leiding van de militaire ingenieur
Werner Siemens en op last van het Pruisische Ministerie, een telegraaflijn aangelegd
van Berlijn naar Frankfurt am Main. De in 1849 geopende lijn was op dat moment
de langste telegraafverbinding in Europa. Pas na de beroeringen van het revolutiejaar
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1848 werden deze en andere lijnen opengesteld voor het publiek. In Frankrijk werd
een soortgelijk traject gevolgd: de eerste telegraaflijn werd in 1845 door de overheid
17.
voor eigen gebruik opgericht en in 1850 voor het publiek opengesteld. In België
verliep de ontwikkeling weer anders. In 1845 verzochten Cooke en Wheatstone de
Belgische regering om toestemming voor de aanleg van een elektrische telegraaf
langs de spoorwegen. Nog in datzelfde jaar werd de vergunning verleend voor de
aanleg van een particuliere telegraaflijn tussen Brussel en Antwerpen. In 1850 werd
evenwel besloten tot de oprichting van een staatsnet en werd de lijn
18.
Brussel-Antwerpen overgenomen.
Naast de naald- en wijzertelegraaf bestond er rond 1850 nog een derde
telegraaftype, de schrijftelegraaf. In plaats van de beweging van een naald of van
19.
een wijzer verscheen een code op een papierstrook. De telegrafist vertaalde
daarna deze code in een leesbaar bericht en schreef of typte dit op het
telegramformulier. De ontwikkeling van dit toestel is onverbrekelijk verbonden met
de naam van de Amerikaanse kunstschilder Samuel Morse. Na een studiereis door
Europa begon Morse in 1837 aan de ontwikkeling van een telegraaftoestel, dat een
afdruk op papier maakte. In 1844 werd een dergelijk toestel voor het eerst gebruikt
20.
op de telegraaflijn tussen Baltimore en Washington. Drie jaar later werd het toestel
21.
in Europa geïntroduceerd.
De elektrische telegrafie kende dus geen ‘uitvinder’ in de klassieke zin van het
woord, maar was het praktische resultaat van een aantal natuurkundige
ontdekkingen. Ook kan moeilijk gesproken worden van de elektrische telegraaf.
Van de drie typen was alleen de elektromagnetische telegraaf praktisch bruikbaar
gebleken. In 1845 - het jaar waarin de elektrische telegraaf in Nederland werd
geïntrodu-
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ceerd - waren de elektrostatische en de elektrochemische telegrafie definitief
afgevallen. Niettemin bestond er op dat moment nog een aanzienlijke variatie aan
apparaten en methoden. Naald- en wijzertelegrafen waren al jaren in gebruik, terwijl
in 1848 op de lijn tussen Hamburg en Cuxhaven voor het eerst in Europa gebruik
werd gemaakt van toestellen van Morse.
Naast deze technische variatie bestonden er ook grote verschillen in de
beheersvormen ten aanzien van de telegrafie. In sommige landen was na een
periode van particuliere exploitatie gekozen voor staatsexploitatie, terwijl in andere
landen de telegrafie vrijwel onmiddellijk in staatshanden was gekomen. In Engeland
en Amerika daarentegen bleef de telegrafie voorlopig in particuliere handen. Hier
zal nu allereerst nagegaan worden welke keuzes in Nederland in de beginperiode
ten aanzien van de telegrafie werden gemaakt.

Particuliere initiatieven
De eerste Nederlandse telegraaflijn kwam in 1845 tot stand dankzij particulier
22.
initiatief. Initiatiefriemer was Eduard Wenckebach, een sinds 1838 in Amsterdam
gevestigde fabrikant van wis- en natuurkundige apparaten, die in datzelfde jaar een
brochure over de elektrische telegraaf had geschreven.
Kennis van de telegraaf had Wenckebach opgedaan tijdens studiereizen naar
Duitsland. Daar was hij in contact gekomen met Gauss, Weber en Steinheil. Kort
na de opening in 1839 van de spoorlijn Amsterdam-Haarlem had Wenckebach de
minister van Binnenlandse Zaken om toestemming gevraagd voor de aanleg van
een telegraaflijn langs deze spoorweg. Hierop was geen antwoord gekomen.
Rond dezelfde tijd brachten andere wetenschappers eveneens de telegraaf onder
23.
de aandacht van het Nederlandse publiek. Zowel Dr. L. Bleekrode als Dr. S.
Stratingh wijdden publicaties aan de telegraaf, terwijl professor Vorsselman de Heer
in 1839 bij de minister van Binnenlandse Zaken een plan indiende betreffende de
24.
aanleg van een telegraafverbinding langs de spoorlijn van Amsterdam naar Arnhem.
Vorsselman de Heer overleed evenwel in 1841.
Pas in 1844 werd de overheid gedwongen zich met de telegrafie bezig te houden.
De oorzaak was een rapport van de overste Van Panhuys, die in Duitsland bij toeval
de gelegenheid had gekregen een nieuwe telegraaflijn te bezichtigen. Van Panhuys'
25.
positieve rapportage leidde in januari 1845 tot een verzoek van de minister aan
F.W. Conrad en L.J.A. van der Kun, respectievelijk ingenieur-directeur van de
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) en waarnemend hoofdingenieur
van Waterstaat, om advies uit te brengen betreffende de mogelijkheid, de
wenselijkheid en de kostbaarheid van een spoorwegtelegraaf. Het advies van Conrad
was positief, niettegenstaande de begrote kosten van ƒ 8000, -. Er kon wat hem
betreft een proefneming plaatsvinden, hetzij bij de Rijnsspoorweg, hetzij bij de HIJSM.
Zodoende was het niet de overheid maar het spoorwegbedrijf dat het eerste tot
actie overging. Begin 1845 kreeg Conrad toestemming van de directie van de HIJSM
voor een proefneming met de telegraaf langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem.
Daarop werd een contract met Wenckebach gesloten, die de leiding over de aanleg
van de lijn op zich nam. In juni 1845 werd de lijn geopend, zodat de eerste
telegrafische verbinding in Nederland een feit was. De wijzertelegrafen waren door
Wenckebach in zijn werkplaats vervaardigd. De verbinding bestond uit een op palen
rustende metaaldraad. Het Spaame werd overgestoken door het leggen van een
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ijzeren buis op de bedding van het kanaal met daarin de geïsoleerde koperdraad.
De berichten werden met een snelheid van 15 à 28 letters per minuut verzonden.
De uitvoering van de dienst verliep ondanks de eenvoudige bediening
problematisch. Zowel de door Wenckebach geleverde toestellen als het bedienend
personeel leverden de nodige moeilijkheden op, wat mogelijk veroorzaakt werd door
26.
het feit dat de meeste spoorwegbeambten analfabeet waren. Ook de lijnisolatie
bleek minder doelmatig te zijn. Niettemin werd reeds in juni 1845 besloten de lijn
uit te breiden naar Den Haag en Rotterdam, een uitbreiding die begin 1847 werd
verwezenlijkt. In eerste instantie werd de telegraaflijn van de HIJSM gebruikt voor
alle dienstberichten, met uitzondering van het vertrek en de aankomst van de treinen,
27.
die nog steeds werden doorgeseind met behulp van optische telegrafen. Al in mei
1845 had de directie van de HIJSM het denkbeeld geopperd, de telegraaf ook voor
niet-dienstgebruik open te stellen. Hiertoe werd in juni 1845 een missive aan de
regering gezonden. In dezelfde maand werd een telegrafisch bericht verzonden
naar Amsterdam over de aankomst van de eerste nieuwe haring. Naar aanleiding
van de verlenging van de lijn naar Den Haag werd in 1847 andermaal door de HIJSM
aan de minister meegedeeld, dat de lijn tevens voor particuliere berichtgeving
gebruikt zou kunnen worden. De mededeling ging vergezeld van een ontwerp-tarief.
Zowel op de missive uit 1845 als op die uit 1847 kwam echter geen reactie. De
HIJSM besloot daarop naar eigen goeddunken te handelen. Op 18 maart 1847 werd
een eerste openbaar telegram verzonden naar Den Haag over het resultaat van de
in Amsterdam gehouden koffieveiling. De HIJSM besloot soortgelijke verzoeken
eveneens in te willigen volgens het aan de regering voorgestelde tarief. Eind maart
1847 werd de telegraaf zowel door het Alge-
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meen Handelsblad als door de Nieuwe Amsterdamsche Courant gebruikt voor de
28.
berichtgeving over de ziekte van Willem II.
De particuliere berichtgeving was geen onmiddellijk succes: ‘Het publiek was (...)
onbekend met dit snelle middel van communicatie en het begreep weinig het nut
daaruit voortvloeijende, terwijl onkunde en gehechtheid aan den ouden sleur, invloed
bleven uitoefenen op het weinige gebruik van deze inrigting.’ Het verlies dat in eerste
instantie op de lijn werd geleden, was voor de aandeelhouders reden om te spreken
29.
van ‘onnoodige verkwistingen.’ Na 1848 behoorde deze reserve evenwel tot het
verleden, en leverde de telegraaf de HIJSM jaarlijks een batig saldo van enkele
duizenden guldens op. In 1851 kon zelfs een tweede draad tussen Amsterdam en
30.
Rotterdam in gebruik worden genomen.
Beursberichten vormden een belangrijk onderdeel van het publieke verkeer over
31.
de telegraaflijn. In plaats van het eindstation van de telegraaf te vestigen in het
station bij de Willemspoort aan de rand van Amsterdam, was het ondergebracht in
het ‘bestelkantoor’ van de HIJSM aan het Rokin, ‘op herhaalden aandrang van het
publiek der beurs dat te groote moeijelijkheid en tijdverlies ondervond om de tijdingen
32.
uit het midden der stad te doen brengen naar het station bij de Willemspoort.’
Alhoewel de overheid dus indirect een bijdrage had geleverd aan de
totstandkoming van de telegraaflijn van de HIJSM, was haar houding ten aanzien
van de telegrafie in geen enkel ander opzicht coöperatief.
Wenckebach vroeg tussen 1845 en 1847 drie concessies aan voor de aanleg van
telegraaflijnen. In 1845 betrof het een lijn tussen Amsterdam en Den Helder, in 1846
een lijn Rotterdam-Brouwershaven en in 1847 zelfs een algemeen Nederlands
telegraafnetwerk met Utrecht als middelpunt en met eventuele aansluitingen op
buitenlandse lijnen. Net als op de verzoeken van de HIJSM werd in eerste instantie
door de regering niet gereageerd.
De houding van de overheid tussen 1845 en 1847 kan gekarakteriseerd worden
als tegelijkertijd afwachtend en wantrouwend. Ten dele viel deze houding te verklaren
uit de slechte financiële situatie van de overheid. Alhoewel het enorme
overheidstekort door minister van Financiën Van Hall in 1844 was opgeheven met
33.
behulp van de Leningwet, bleven bezuinigingen noodzakelijk. Het was in deze
situatie niet verwonderlijk dat de overheid geen grootschalig en kapitaalsintensief
staatsproject wenste op te zetten. Tevens is het begrijpelijk dat men de toch al
steeds minder opbrengende posterijen niet wilde beconcurreren door een nieuw,
34.
particulier communicatiemiddel. Voor een ander deel had het wantrouwen van de
overheid ook een politieke achtergrond. De optische telegraaf was ten dele een
militair instrument geweest. Dat ook de elektrische telegraaf deze rol kon vervullen
was duidelijk. Angst voor misbruik van de telegraaf door particulieren ten tijde van
politieke onrust was daarmee een tweede motief voor het afwachtende
overheidsbeleid.
De overheid kwam pas in beweging nadat Wenckebach zich in 1847 andermaal
tot de minister van Binnenlandse Zaken wendde. Hij herinnerde de minister aan zijn
eerdere verzoekschriften en hield een pleidooi voor de publieke openstelling van
35.
de HIJSM-lijn. Wenckebach, inmiddels inspecteur van het telegraafmateriaal van
de HIJSM, zette zijn verzoek kracht bij door te wijzen op het gevaar van buitenlandse
aanleg en exploitatie van telegraaflijnen in Nederland. Dat dit gevaar niet denkbeeldig
was, bleek uit een in datzelfde jaar uitgebracht rapport van Van der Kun. Daarin
werd gewag gemaakt van een Engels verzoek om een telegraafdemonstratie in
Nederland te mogen houden. Van der Kuns aanbeveling van Wenckebach als
specialist op telegrafiegebied werd door de minister overgenomen. In oktober 1847
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- de HIJSM had inmiddels op eigen initiatief haar telegraaf voor het publiek
opengesteld - bracht de minister van Binnenlandse Zaken advies uit aan de Koning.
Aan Wenckebach konden de concessies verleend worden, nadat bij Koninklijk
Besluit algemene regels waren opgesteld om de invoering van elektromagnetische
telegrafen te reguleren en om misbruik van de telegrafie te voorkomen. Een in die
zin opgesteld Koninklijk Besluit werd op 8 december 1847 ondertekend. Daarmee
36.
was nu ook officieel de openbare telegrafie in Nederland toegelaten. Op 19
december werden aan zowel Wenckebach als de HIJSM de gevraagde concessies
verleend: Wenckebach voor de lijn Amsterdam-Den Helder en
Rotterdam-Brouwershaven, de HIJSM voor publieke openstelling van haar telegraaflijn.
De door Wenckebach verkregen concessies betroffen telegrafische verbindingen
tussen de twee grootste Nederlandse handelssteden en hun zeehavens. De aanleg
van beide lijnen werd door Wenckebach gemotiveerd door te wijzen op het belang
van een snelle berichtgeving voor beurshandelaren, reders en assuradeurs. Berichten
over gezonken maar nog verzekerde schepen konden snel op de beurs bekend
worden gemaakt, en vertrekkende schepen konden op het allerlaatste moment ‘naar
de gunstigst gestelde markten’ worden gedirigeerd. Daarnaast wees Wenckebach
op het belang van de telegraaf voor de overheid, die een direct contact tussen
Amsterdam en de militaire haven aan het Nieuwe Diep tot haar beschikking zou
37.
krijgen.
De totstandkoming van de lijnen ontmoette dezelfde financiële aanloopproblemen
als die welke de HIJSM had gekend. In 1850 werd de NV De Nederlandsche
Telegraafmaatschappij (NTM) opgericht, die
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directeur Wenckebach opdroeg voor ƒ 35.000, - de beoogde lijn van Amsterdam
38.
naar Den Helder aan leggen. Het voor de onderneming benodigde kapitaal van ƒ
50.000, - kon slechts met veel moeite bijeengebracht worden. De voornaamste
oorzaak hiervan was dat de belangrijkste doelgroep het liet afweten. Van de 83
geplaatste aandelen à ƒ 500, - kwam slechts een bescheiden deel (30%) in handen
van reders, cargadoors, kooplieden en verzekeraars. Het overgrote deel van de
aandelen belandde bij een breed scala van uiteenlopende beroepsgroepen als
makelaars, fabrikanten, ingenieurs en advocaten. Instanties als de Nederlandsche
Handel-Maatschappij en het Departement van Koloniën waren met respectievelijk
2 en 5 aandelen vertegenwoordigd, terwijl minister Thorbecke en de Commissaris
39.
der Koning in Noord-Holland ieder twee aandelen voor hun rekening namen. Mede
dankzij hun steun konden in mei 1851 de eerste telegraafkantoren van de
Maatschappij in Amsterdam en Nieuwe Diep worden geopend. Voor de dienst werd
gebruikt gemaakt van toestellen van Morse, die door Wenckebach waren
40.
vervaardigd.
Ook de financiering van de lijn Rotterdam-Brouwershaven, waarvoor een kapitaal
41.
nodig was van ƒ 60.000, -, kwam moeizaam tot stand. De aan Wenckebach
verleende concessie werd in 1854 overgedragen aan een Rotterdamse notaris, die
nog in datzelfde jaar in samenwerking met de directeur van een
assurantiemaatschappij, de Rotterdamsche Telegraafmaatschappij (RTM) oprichtte.
Evenals de NTM was de RTM een naamloze vennootschap. Ze opende in 1854
kantoren te Hellevoetsluis, Brielle, Dirksland, Brouwershaven en Oud-Beijerland:
42.
de belangrijkste voorhavens voor de op Rotterdam varende zeeschepen. Het
Rotterdamse hoofdkantoor was gevestigd aan het Beursplein, naast de Grote Beurs
van Koophandel. Deze lokatie vormde een indicatie voor het soort klanten dat de
RTM wenste te bedienen: reders, assuradeurs en kooplieden. Net als op de lijn
Amsterdam-Den Helder werd gebruik gemaakt van toestellen van Morse, die werden
geleverd door de Berlijnse fabriek van Siemens & Halske. Op termijn waren daarmee
de door Wenckebach gewenste binnenlandse telegraaflijnen tot stand gebracht.
Beide ondernemingen kregen in de loop der jaren een toenemend aantal
43.
telegrammen te verwerken, en konden soms aanzienlijke dividenden uitkeren.
Wenckebach had in 1847 tevens een concessie aangevraagd voor de aanleg van
een telegraafnet met buitenlandse aansluitingen. Door nog nader te bespreken
omstandigheden was het Wenckebach in 1852 echter niet meer mogelijk zelf dit
plan te verwezenlijken. Van een groepje alternatieve kandidaten van Engelse afkomst
bleef uiteindelijk één serieuze kandidaat over. Door de minister van Binnenlandse
Zaken werd in 1852 aan A. Ruyssenaers toestemming verleend voor de aanleg en
het in werking brengen van een telegraaflijn tussen de Nederlandse en de Engelse
44.
kust. Een dergelijke verbinding was bijzonder aantrekkelijk, omdat al het verkeer
van Duitsland naar Engeland over deze lijn zou komen te lopen. Ruyssenaers trad
op als vertegenwoordiger van een groep Engelse ondernemers, die een Engels
45.
patent bezaten op een wijzertelegraaf. De onderneming werd dan ook voor een
aanzienlijk deel met buitenlands kapitaal gefinancieerd. Voor de uitvoering van de
concessie werd in 1853 de Internationale Telegraafmaatschappij (ITM) opgericht,
die in datzelfde jaar de verbinding tussen Den Haag, Scheveningen en Londen tot
stand bracht. In de daaropvolgende jaren werd de lijn doorgetrokken naar
Amsterdam, terwijl in 1858 een vergunning werd afgegeven voor de aanleg van een
telegrafische verbinding tussen de Britse kust en Zandvoort, waarna de lijn tussen
Scheveningen en de Britse kust kwam te vervallen.
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Door particulier initiatief was tussen 1845 en 1854 een viertal telegraaflijnen tot
stand gekomen. Belangrijkste initiatiefnemer was Eduard Wenckebach, een in eerste
instantie onafhankelijke ondernemer. Van een grootschaling telegrafie-systeem was
vooralsnog geen sprake. Vier geïsoleerde lijnen werden geëxploiteerd door vier
verschillende bedrijven. De ondernemingen - een spoorwegmaatschappij, twee NV's
en een groep buitenlandse ondernemers - richtten zich op een heterogene groep
gebruikers. De telegraaf werd gebruikt ten behoeve van de spoorwegdienst, de
koopvaardij, de beurshandel en de verzekeringswereld. Verder waren er nog
potentiële klanten. Door Wenckebach was gesuggereerd dat de telegrafie door de
overheid ingeschakeld kon worden bij 's lands defensie. De overheid daarentegen
zag de telegraaf eerder als een potentiële concurrent van de posterijen en als een
politiek machtsmiddel. In het volgende zal bekeken worden hoe en onder welke
invloeden de houding van de overheid ten opzichte van de telegrafie veranderde,
en hoe de basis werd gelegd voor een grootschalig telegrafie-systeem.

Overheidsinitiatief
Het Koninklijk Besluit van 1847 had een kader geschapen waarbinnen particuliere
telegraafexploitatie mogelijk was. Dit wilde niet zeggen dat het particulier initiatief
de vrije hand was gegeven: de telegrafie was integendeel aan veel regels gebonden.
Voor het oprichten van een telegraaflijn was toestemming van de Koning vereist.
Ook de gehanteerde tarieven moesten door hem goedgekeurd worden.
Overheidsberichten gingen vóór particuliere berichten. In oorlogstijd zouden de
telegraaflijnen onder het
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Het Morse-alfabet. Bij de telegraaf van Morse werden de letters en cijfers van het bericht
vertaald in een code die bestond uit een aantal punten en strepen. De code voor de letter
S was bijvoorbeeld ..., voor de letter O - - -. Met een elektrische schakelaar, de seinsleutel,
werden deze punten en strepen overgeseind: bij een punt werd de seinsleutel kort ingedrukt,
bij een streep wat langer.

beheer van de departementen van Oorlog of Marine geplaatst worden. In bijzondere
omstandigheden kon bovendien het publieke telegraafverkeer stopgezet worden.
Tenslotte diende de postadministratie financieel schadeloos gesteld te worden,
wanneer de opbrengsten onder de telegrafie zouden lijden.
Van exploitatie door de overheid was in het Besluit van 1847 nog geen sprake.
De aanvraag van nieuwe concessies en het succes van de telegraaflijn van de HIJSM
riepen evenwel de vraag op, of de overheid zelf niet zorg diende te dragen voor de
oprichting van een alomvattend telegraafnet waardoor aansluiting met buurlanden
mogelijk zou worden. Inmiddels was in het najaar van 1848 door het Ministerie De
Kempenaer-Donker Curtius de grondwetsherziening tot stand gebracht, en was in
november 1849 Thorbecke tot minister van Binnenlandse Zaken benoemd. Het
liberale ministerie trad aan in een periode van grootscheepse bezuinigingsplannen.
Van bezuinigingen voor een bedrag van ruim 2 miljoen gulden was tot dan to weinig
46.
terechtgekomen. Aan Thorbecke dus de taak hier wel ruimte voor te vinden. Juist
Thorbecke nam evenwel het initiatief tot een van staatswege op te richten
telegraafnet.
Op 13 april 1850 benoemde hij een commissie bestaande uit Conrad, Van der
Kun en Wenckebach om hem omtrent de wenselijkheid van een dergelijk project te
adviseren. Het rapport van de adviescommissie werd op 15 juli van hetzelfde jaar
47.
aangeboden. Geconstateerd werd dat de telegrafie in enkele jaren tijd enorme
vorderingen had gemaakt, maar dat Nederland met haar 83 kilometer
HIJSM-telegraaflijn tussen Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag, Delft
en Schiedam, nog steeds achterliep op het buitenland. De ‘Staat van afzondering
en die van uitzondering’ waarin Nederland zich bevond, zou om verschillende
redenen opgeheven moeten worden. ‘In een land, alwaar de handelsberigten zulk
een overwegenden invloed op het algemeene welzijn uitoefenen, behoeft het nut
of de noodzakelijkheid der oprigting van telegrafen geen wijdloopig betoog.’
Daarnaast vormden het staatsbelang en belangen van defensie eveneens een
belangrijk motief om tot de oprichting van telegrafische verbindingen over te gaan.
Gezien dus het economische en politieke belang van de telegraaf voor de handel,
nijverheid, spoorwegen, administratie, politie, staatsveiligheid en defensie werd
geadviseerd ‘dat de hoofdlijnen van een goed aaneengeschakeld net van
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Electromagnetische Telegrafen van Staatswege worden opgerigt en bediend.’ Den
Haag zou het administratieve centrum van het toekomstige netwerk worden.
De keuze voor staatsexploitatie werd als volgt gemotiveerd. Wanneer er wat de
telegrafie betreft louter sprake geweest zou zijn van een economisch belang, dan
zou particulier initiatief binnen afzienbare tijd de voornaamste ‘handelslijnen’ tot
stand hebben gebracht. Echter:
het zal Uwe Excellentie niet ontgaan, dat op die wijze nimmer een goed
aaneengeschakeld net over het geheele land zal worden verspreid; dat
de kapitalisten zich tot de rentegevende lijnen, tot de voordeel
aanbrengende stations zouden bepalen, en de andere lijnen onafgemaakt,
de andere stations onbediend zouden blijven, tenzij de Staat met geldelijke
opofferingen tusschen beide trad en de kwade kansen alleen voor zich
nam, zonder aandeel in de goede te hebben.
Hiermee was het idee verbonden dat Nederland te klein was voor meerdere
particuliere exploitanten. De kostenstructuur van het telegraafbedrijf - hoge vaste
kosten en lage variabele kosten - maakten dat de kosten per eenheid produkt bij
toenemende produktie zouden afnemen, en van deze situatie zou in een
48.
gemonopoliseerde markt het meeste profijt worden getrokken. Overigens zou
Thorbecke enkele jaren later bij de behandeling van het wetsvoorstel tot oprichting
van een Rijkstelegraaf erop wijzen, dat de overheid met een Rijkstelegraafnet geen
nieuwe inkomstenbron wilde creëren: de
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nieuwe overheidsdienst diende alleen kostendekkend te zijn, niet winstgevend.
Alhoewel niet expliciet door de adviescommissie vermeld, moet gezien het belang
van de telegrafie voor handel, nijverheid, bestuur en defensie door de commissie
toch reeds gedacht zijn aan een Nederlands telegraafnet dat aansluiting gaf op de
buitenlandse telegraafverbindingen. In dit licht wordt het namelijk verklaarbaar dat
al in juli 1851, voordat er dus sprake was van een wettelijke regeling van
staatstelegraafexploitatie, Nederland toetrad tot de Deutsch-Österreichischer
Telegraphenverein, een vanaf 1850 bestaand samenwerkingsverband tussen
49.
Pruisen, Oostenrijk, Beieren en Saksen. Doel van de toetreding was het veiligstellen
van een aansluiting op het Pruisische net langs de spoorlijn tussen Arnhem en
Oberhausen. Aangezien Pruisen had geweigerd haar verbindingen op een particulier
net aan te sluiten, was Nederland wel gedwongen, wilde ze een verbinding met
50.
Pruisen realiseren, de telegraaf van staatswege te exploiteren. De overeenkomst
was voor Nederland gesloten door de Nederlandse gezant bij het Pruisische Hof
en Van der Kun. De laatste opende in december 1851 tevens de onderhandelingen
over de voorwaarden voor de telegrafische verbinding tussen Nederland en België.
51.
Deze onderhandelingen werden op 28 januari afgesloten met een overeenkomst.
Al vóór er sprake was van een Telegraafwet en een door de Nederlandse overheid
aan te leggen Rijksnet waren er dus de nodige voorbereidingen getroffen, die de
buitenlandse verbindingen van een toekomstig Nederlands net verzekerden.
Het rapport van Conrad en Van der Kun viel in goede aarde. Het vormde de basis
van een door W.C.A. Staring, chef van de zesde afdeling Nijverheid van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken, opgesteld wetsontwerp, dat op 5 december 1851 door
Thorbecke aan de Tweede Kamer aangeboden werd. Het werd met enkele kleine
wijzingingen en door een overgrote meerderheid op 7 maart 1852 aangenomen als
52.
de ‘Wet tot regeling der gemeenschap door electro-magnetische Telegrafen’.
De Telegraafwet bleef tot 1904 in werking en vormde praktisch ongewijzigd ruim
een halve eeuw de basis voor het Nederlandse telegraafwezen, reden waarom het
hier enigszins uitvoerig zal worden besproken. De belangrijkste artikelen, 1 en 2,
grepen terug op het door Van der Kun en Conrad uitgebrachte rapport. Artikel 1
bepaalde dat ‘Van Staatswege electro-magnetische telegrafen [worden] aangelegd
en onderhouden, tusschen 's Gravenhage en de voornaamste steden, vestigingen
en havens van het Rijk. De rigtingen worden zoo genomen, dat de telegrafen zich
aan die van België, Pruissen en Hannover kunnen sluiten.’ Artikel 2 stelde dat een
koninklijke machtiging noodzakelijk was voor door

Morse-telegraaf met kraspen en papierstrook, circa 1852. Bij de Morse-telegraaf reageerde
een elektromagneet in het ontvangtoestel op de door de seinslentel veroorzaakte
stroomveranderingen. Deze stroomveranderingen werden doorgegeven aan een stalen stift,
die de punten en strepen grifte in een langzaam bewegende papierstrook. Aan het einde
van de jaren 1850 werd deze stalen stift in verschillende Europese landen vervangen door
een pen, die de tekens met inkt weergaf.
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bijzondere personen of maatschappijen aan te leggen telegraaflijnen. Tevens waren
voorwaarden ten aanzien van het dienstverkeer en de tarieven opgenomen, die
voor een belangrijke deel overeenkwamen met de voorwaarden in het Besluit van
1847.
In het algemeen gaf de Telegraafwet in zowel Eerste als Tweede Kamer geen
aanleiding tot verhitte discussies. Alleen de bepalingen met betrekking tot het
eigendomsrecht leverden in de Eerste Kamer stof tot beschouwingen. Zo werd er
gesproken over de ‘gevaarlijke inbreuk’ die gemaakt zou kunnen worden op het
eigendomsrecht. Thorbecke bezwoer deze angst evenwel:
Wat bij het opmaken van een ontwerp voor wegen, kanalen en dergelijke
werken meest altijd zal gevorderd worden, kan, bij uitzondering ook voor
het beramen eener telegrafische verbinding noodig zijn (...) In den regel
is aan onteigening geene behoefte, daar het vrije gebruik van den
eigendom in zeer geringen mate wordt belemmerd door het brengen van
53.
telegrafische draden over of door den grond.
Daarbij moet bedacht worden dat het overgrote deel van de telegraaflijnen langs
de openbare weg zou worden opgericht, en dat de telegraafpalen slechts een geringe
last van één of twee draden zouden behoeven te dragen.
Al deze belangen en overwegingen vroegen om een planmatige, gecentraliseerde
aanpak door de Rijksoverheid. Het is evenwel belangrijk te constateren dat de
overheid niet ontkende dat een binnenlands
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telegraafnetwerk door particulieren zou kunnen worden aangelegd. Dergelijke
plannen waren immers al in een vroeg stadium door Wenckebach geformuleerd. In
de totstandkoming van een goed en efficiënt netwerk was een dragende rol van de
overheid echter onontbeerlijk. Alleen al op technisch gebied was bij de aanleg van
grensoverschrijdende lijnen een centrale coördinatie noodzakelijk. Internationale
lijnen konden alleen met elkaar verbonden worden, als van technisch identieke
telegraafsystemen gebruik werd gemaakt.
De uitsluitende regelingsbevoegdheid die de staat ten opzichte van de telegrafie
naar zich toe trok, vloeide bovendien voort uit de perceptie van de telegrafie als een
openbaar verkeersmiddel: ‘Het Gouvernement zal doen wat gedaan kan worden
om het grootst mogelijk deel der natie van het nieuwe verbindingsmiddel genot te
54.
doen hebben.’ De exploitatie van een dergelijk verkeersmiddel diende ten behoeve
van het publiek en in het algemeen belang te geschieden. Zowel de staats- als de
particuliere telegrafie waren zodoende gebonden aan de behartiging van de belangen
van het publiek, afgezien van de vraag wie nu feitelijk de aanleg en exploitatie op
55.
zich nam. Recentelijk is door verschillende auteurs gewezen op de beperkte
56.
strekking van het begrip ‘algemeen belang’ in de negentiende eeuw. De
Telegraafwet vormde hierop geen uitzondering. De genoemde economische en
politieke betekenis van de telegrafie was in feite slechts van toepassing op een
relatief kleine groep van kooplieden, industriëlen, bestuurders en
overheidsambtenaren in de grote steden. In de opzet van het Rijkstelegraafnet werd
de particuliere gebruiker in de kleinere provinciestad en op het platteland buiten
beschouwing gelaten. Bovendien bleken in de praktijk de kosten van een telegram
zeker niet voor elke inwoner van het land op te brengen.

De aanleg van het Rijkstelegraafnet
De financiering van het Rijkstelegraafnet werd veilig gesteld door middel van de
57.
verhoging van de staatsbegroting over 1852 met een bedrag van ƒ 160.000, -.
Binnen de begroting werd uitgegaan van drie tracés met een totale lengte van 287
kilometer: een lijn van de Belgische grens via Breda en Dordrecht naar Rotterdam;
een lijn van Rotterdam naar Amsterdam; een lijn van Amsterdam over Utrecht naar
Arnhem. De eerste twee tracés vloeiden voort uit de met België gesloten
overeenkomst, de derde lijn was ter voorbereiding op de aansluiting met Pruisen
en Hannover. Het kortste traject, de 82 kilometer van de Belgische grens naar
Rotterdam, was gezien het bedrag van ƒ 50.200, - het meest kostbare in aanleg.
Waterovergangen bij Rotterdam, Dordrecht en de Moerdijk waren hier noodzakelijk.
Het grootste gedeelte van het telegraafnet zou evenwel bestaan uit bovengrondse
lijnen van op palen bevestigd gegalvaniseerd ijzerdraad. In de steden - er werd
58.
uitgegaan van een tracé ‘tot in het binnenste der steden’ - werden de lijnen,
bestaande uit twee met guttapercha en lood omwonden draden, ondergronds naar
de stations gevoerd. De benodigde ruimten zouden door de gemeentebesturen
kosteloos of tegen een geringe vergoeding ter beschikking gesteld moeten worden.
Gebeurde dit niet, dan zouden de lijnen naar een station buiten de stadspoorten
geleid worden. Voor wat de lijn Rotterdam-Amsterdam betreft zou of een eigen lijn
aangelegd worden, of zou na onderhandelingen met de HIJSM een lijn van deze
maatschappij overgenomen worden. Buiten deze te maken kosten voor de aanleg
van het net, waren tevens bedragen gereserveerd voor de aankoop van toestellen,
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de huur van magazijnen en werkplaatsen, de kosten van administratie, personeel,
onderhoud van de lijnen en exploitatie van de stations. Voor onvoorzien was tenslotte
een bedrag van ƒ 21.000, - uitgetrokken. Een groot bedrag, ‘omdat de raming onzeker
is, en niet anders zijn kan, bij de dagelijksche vorderingen welke de telegrafie
59.
maakt.’ De jaarlijkse kosten aan personeel en administratie werden beraamd op
ƒ 64.000, -.
Nadat de begroting was aangenomen kon een begin worden gemaakt met de
uitvoering van het werk. Door Thorbecke werd andermaal een beroep gedaan op
Conrad en Van der Kun, nu om zitting te nemen in een commissie die het beheer
over de Rijkstelegraaf op zich zou nemen. De zogeheten Commissie voor den zaken
60.
der Rijkstelegrafie werd op 16 april benoemd. De technische leiding berustte bij
het derde Commissielid Wenckebach, die per 1 juli 1852 benoemd werd tot Ingenieur
der Rijkstelegrafen, maar al daarvoor Van der Kun en Conrad terzijde had gestaan.
De keuze voor Wenckebach werd door Thorbecke als volgt gemotiveerd: ‘De heer
Wenckebach is een van de weinige practische werktuigkundigen, die eene streng
wetenschappelijke opleiding hebben gehad. Hij heeft zich daarenboven steeds
geheel op de hoogte gehouden van den voortgang der electromagnetische
61.
telegrafie.’ Inderdaad was Wenckebach op dat moment nog steeds een van de
weinigen in Nederland die zich als specialist op het gebied van de telegrafietechniek
kon beschouwen.
De benoeming van Van der Kun en Conrad lag eveneens voor de hand. Beiden
hadden een ingenieursopleiding gevolgd aan de Koninklijke Militaire Akademie te
Breda en stonden aan de top van het Corps Ingenieurs van Rijkswaterstaat, dat
bedoeld was als een dienstverlenende instantie voor Rijk en provincie op het gebied
van de ruimtelijke orde. Zowel Van der Kun als Conrad hadden bovendien
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ervaring opgedaan met de planning en aanleg van grote infrastructurele werken.
Van der Kun had bij de aanleg van de Rijnspoorweg de hoofd-ingenieur B.H.
Goudriaan geassisteerd, en was na de opening in 1843 van het traject tussen
Amsterdam en Arnhem ingenieur-directeur van de Rhijnspoorwegmaatschappij
geworden. Conrad was lid geweest van de adviescommissie inzake de Rijnspoorweg
62.
en was vanaf 1839 ingenieur-directeur bij de HIJSM. De verdeling van de taken
tussen Wenckebach enerzijds en Van der Kun en Conrad anderzijds was in een
vroeg stadium vastgelegd. Van der Kun en Conrad hielden zich bezig met het aan
te stellen personeel, de leveranties, de voorschriften, de regelingen met het
buitenland, en met de voortgang van het werk in het algemeen. Formeel had
Wenckebach de leiding over de feitelijke aanleg van het net en ging hij over alle
technische zaken. Niettemin kwam het voor dat Wenckebach bij Conrad en Van der
Kun om toestemming vroeg voor bepaalde zaken waarover hijzelf
63.
beslissingsbevoegdheid had. Deze ambivalentie lijkt te zijn veroorzaakt door het
feit dat Conrad en Van der Kun meenden dat Wenckebach ‘bepaaldelijk gesteld is
onder de orders van de Commissie die met het beheer belast is’, een mening waarin
64.
de Minster hen impliciet tegemoet kwam.
In maart 1852 reisden Van der Kun en Conrad naar België, Duitsland en
65.
Engeland. Daar werden contracten afgesloten voor de leverantie van de technische
onderdelen van het op te richten net. De kabels voor de waterovergangen richting
Breda (Maas en Hollands Diep) werden bij de Engelse firma Newall en Cie. besteld,
het bedrijf dat in 1851 een onderzeese telegraafverbinding tussen Engeland en
Frankrijk tot stand had gebracht. In België werden contracten afgesloten voor de
levering van gegalvaniseerd ijzerdraad (de firma J.M. Orban et fils te Luik),
porceleinen isolatoren (firma Fuiseaux te Baudour bij Bergen in Henegouwen) en
spantoestellen voor de bovengrondse lijn. Een Duitse fabrikant (Louis Fonrober en
Cie. te Berlijn) leverde koperdraad met guttapercha isolatie voor de kabel in de
bebouwde kom. Net als de NTM koos de Nederlandse overheid voor het toestel van
Morse. Een mogelijk alternatief, een door een instrumentenmaker uit Oud-Beijerland
ontworpen telegraaf, die het verzonden bericht onmiddellijk op papier afdrukte, bleek
uiteindelijk alleen op papier te bestaan en werd na een inspectie door Wenckebach
66.
als ondeugdelijk aangemerkt. De Telegraphenbauanstalt van Siemens & Halske
te Berlijn tekende voor de levering van 16 seintoestellen, 8 telegraaftafels en 8
67.
Daniell-batterijen.
Het Morse-toestel was rond 1852 het standaardtoestel binnen de telegrafie
geworden. Door de Deutsch-Österreichischer Telegraphenverein was

De wijzertelegraaf van Wenckebach. Het toestel was gebaseerd op de wijzertelegraaf van
Wheatstone, waarbij door het ronddraaien van een seinkruk een wijzer langs een schaal
met letters en cijfers ronddraaide en bij het over te seinen teken werd stilgezet. Daarbij
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werden stroompulsen verzonden, die op een ontvangtoestel eenzelfde wijzer stapsgewijs
deden ronddraaien en stilstaan bij de door de seiner aangegeven stand. Het aangegeven
teken werd door de telegrafist genoteerd.
68.

het in 1851 als het officiële toestel voor de internationale lijnen geaccepteerd.
Praktisch betekende dit voor Nederland dat, wilde men inderdaad een doorlopende
verbinding met Duitsland creëren, het toestel van Morse gebruikt moest worden. In
verband met de verbindingen met België werd in juni 1852 een overeenkomst
gesloten die de Belgische Staatstelegrafie verplichtte tot het gebruik van
69.
Morse-toestellen op de verbindingen richting Nederland.
In eerste instantie hadden Van der Kun en Conrad hun inspanningen op de lijn
Rotterdam-Belgische grens gericht. Eind maart had de minister evenwel aan Van
der Kun en Conrad bericht dat hem, na een onderhoud met de Pruisische minister
Van der Heijdt, was gebleken dat de Pruisische regering genegen was de
telegrafische verbinding van Oberhausen naar de Nederlandse grens tegelijk met
de Nederlandse verbinding naar de Pruisische grens tot stand te brengen. ‘Ik wensch
van deze gunstige stemming gebruik te maken en te toonen dat wij snel kunnen
70.
werken, wanneer slechts de uitvoering van eenen zaak is vastgesteld.’ Van der
Kun en Conrad werd opgedragen, een begin te maken met de voorbereiding voor
de aanleg van deze lijn. De lijn zou komen te lopen langs het toekomstige tracé van
de Rijnspoorweg. Aangezien de Rijnspoorwegmaatschappij voor het traject vanaf
Arnhem nog geen gronden had onteigend, werd besloten de telegraaf vanaf Arnhem
langs de gewone weg aan te
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leggen. De IJssel - de spoorbrug bestond nog niet - werd overgestoken door middel
71.
van een Engelse onderwaterkabel. Zodoende werd in de loop van 1852 gewerkt
aan zowel de totstandkoming van de ‘Belgische’ lijn als aan de ‘Duitse’ lijn.
Het plaatsen van de houten palen waarop de lijnen zouden komen te liggen
gebeurde tijdens de zomermaanden. Eind juli, begin augustus kon begonnen worden
met het spannen van de draad, een werk dat eind augustus tot aan Breda was
72.
gevorderd.
Het werk verliep echter minder snel dan verwacht was, enerzijds vanwege de
onbedrevenheid van de werklieden, anderzijds omdat het uit België afkomstige
ijzerdraad zwakke plekken vertoonde, die er uitgehaald moesten worden voordat
73.
de lijn daadwerkelijk gespannen kon worden. Voor de lijn Amsterdam-Duitse grens
werd dan ook in plaats van Belgisch, Engels ijzerdraad gebruikt. In september was
het grootste gedeelte van de Belgische lijn af, zodat begonnen kon worden met het
spannen van de draad op de lijn Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Pruisische grens. Op
het Belgische traject waren naast de bovengrondse lijn nu tevens de rivierkabels
gelegd tussen Rotterdam en Katendrecht, Zwijndrecht en Dordrecht en bij de
74.
Moerdijk.
Ook de ondergrondse buizen in de bebouwde kom van Dordrecht en Rotterdam
waren gelegd, terwijl de inrichting van de telegraafbureaus te Den Haag, Amsterdam
en Arnhem grotendeels voltooid was, zodat daar begonnen kon worden met het
75.
plaatsen van de seintoestellen. In de daaropvolgende maand was ook het bureau
te Breda bijna klaar:
Eene aldaar geplaatste batterij heeft (...) de galvanische stroom tot aan
de Belgische grenzen gebragt. Die batterij is vervolgens op de lijn naar
Dordrecht geplaatst; de kabel te Moerdijk is scherp onderzocht, goed
bevonden en vastgehecht aan de lijn, zoodat de stroom uit de batterij te
Breda toen voor de poort van Dordrecht zich zeer duidelijk deed gevoelen.
De laatste verbindingen der kabels te Dordrecht en Rotterdam werden
bewerkstelligd, alsmede het spannen van den draad om de stad
76.
Rotterdam.
Daarop kon, via een na moeizame onderhandelingen van de HIJSM overgenomen
77.
draad, van Den Haag naar Breda eenzelfde proef ondernomen worden.
Voor wat de plaats van de stations in de steden betreft had vanaf april overleg
plaatsgevonden tussen de minister, de Commissie, de Commissarissen van de
Koning in de verschillende provincies, de gemeentebesturen van de betreffende
plaatsen en de hoofdingenieurs van de Waterstaat; de laatsten als beheerders van
de gebouwen van de provinciale gouvernementen. Eis van de minister was namelijk
dat het op te richten bureau ‘zoo digt mogelijk bij den zetel van het bestuur’ diende
78.
te liggen. In praktijk vonden slechts in een tweetal steden de telegraafstations
onderdak in een overheidsgebouw: in Haarlem in het gebouw van het provinciaal
bestuur, in Den Haag in het gebouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
79.
aan het Binnenhof. Het Binnenhof bood tevens ruimte aan een
herstellingswerkplaats, die ingericht werd met de gereedschappen en werktuigen
80.
uit de voormalige werkplaats van Wenckebach.
In Rotterdam opperden Burgemeester & Wethouders aanvankelijk bezwaren
tegen de plaatsing van een station bij de Grote Beurs. Ten eerste wensten ze niet
de kosten van een kantoor in de binnenstad op zich te nemen. Ten tweede
koesterden ze bezwaren tegen het noodzakelijkerwijs opbreken van de straten in
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de binnenstad. Na tussenkomst van de Commissaris der Koning werd uiteindelijk
81.
toch gekozen voor een ruimte bij de beurs. Intussen was in juli 1852 de opleiding
van de telegrafisten van start gegaan. Aspirant-telegrafisten hadden in de
Staatscourant kennis kunnen nemen van de voorwaarden voor toelating. Kandidaten
dienden tussen de 18 en 30 jaar te zijn, moesten leesbaar kunnen schrijven (zowel
in het Nederlands als in het Duits, Frans en Engels), en moesten de beginselen van
de reken- en cijferkunst onder de knie hebben. Daar stond bij gebleken geschiktheid
82.
een salaris tegenover van maximaal ƒ 700, -. Een bestuurlijke innovatie vormde
het feit dat de opleiding afgesloten diende te worden met een examen. De
Rijkstelegraaf introduceerde daarmee als een van de eerste overheidsdiensten het
83.
ambtsexamen. De opleiding vond plaats op de kantoren van de Nederlandsche
Telegraaf Maatschappij te Amsterdam en Nieuwe-Diep, daar deze maatschappij
84.
eveneens toestellen van Morse gebruikte. Een deel van het groepje van 10
aanstaande telegrafisten werd, aangezien er vooralsnog geen sprake was van het
85.
openen van de dienst, ingezet bij het spannen van de lijnen.

De opening
In november 1852 was dus het grootste gedeelte van de Belgische lijn tot stand
86.
gebracht. Een regeling van de dienst kwam in die maand eveneens tot stand.
Naast de openingstijden van de kantoren te Amsterdam, Breda, Dordrecht, Den
Haag en Rotterdam bepaalde het reglement onder andere de volgorde van
verzending van telegrammen. Regeringsberichten gingen voor, waarna de
dienstberichten en de bijzondere particuliere berichten konden volgen. De tarieven
werden, zoals tabel 14.1 laat zien, vastgesteld naar de afstand in kilometers en het
aantal woorden. Als zodanig waren ze geënt op de Belgische en Franse
tarievenstelsels en gebaseerd op
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Naaldtelegraaf, circa 1855. Stroomveranderingen veroorzaakten wijzigingen in het magnetisch
veld van een elektromagneet. Hierdoor ontstonden afwijkingen van de daaraan gekoppelde
naald naar links of naar rechts. Elke letter had volgens afspraak een specificke naaldstand:
een A werd bijvoorbeeld gevormd door de magneetnaald tweemaal naar links te doen
bewegen, een B door een naaldbeweging naar links en naar rechts.
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De opening van de spoorlijn Den Haag-Rotterdam werd muzikaal omlijst door een
's-Gravenhaagsche spoorweg-galop, een dans van Hongaarse oorsprong. Het titelblad van
het muziekstuk toonde het Haagse stationsgebouw en een deel van de telegraafverbinding.

de Conventie tussen Nederland en Pruisen. De kosten voor een telegram naar
België lagen tussen de ƒ 2,40 en ƒ 14,40. De kosten van zowel een binnenlands als
buitenlands telegram waren, in vergelijking met een gemiddeld arbeidersweekloon
87.
in deze tijd van circa ƒ 6, -, hoog te noemen.
Zowel de Commissie als het kantoorpersoneel hoopten dat de opening van de
88.
Rijkstelegraaf uitgesteld zou worden tot in het voorjaar van 1853. In zekere zin
liep de techniek voor op het beheer en de organisatie: de lijnen en toestellen waren
klaar voor gebruik en de kantoren ingericht, maar pas in de middag van 30 november
werden de aanstaande telegrafisten ingelicht over de te heffen tarieven en de
gewenste dienstuitvoering, en voorzien van papier.
Daarop kon dan inderdaad de volgende dag, 1 december 1852, de Rijkstelegraaf
in werking treden. De drukte was die dag overrompelend en overtrof verre de
89.
verwachtingen. Dat wil niet zeggen dat het aantal telegrammen indrukwekkend
was. Te Amsterdam werden op de eerste dag 18 telegrammen verzonden en 19
stuks ontvangen. Daartoe had het personeel 15 uur vrijwel onafgebroken gewerkt.
Dat zo weinig telegrammen waren behandeld had verschillende oorzaken. Ten
eerste uiteraard het gebrek aan praktische ervaring van de telegrafisten. Ten tweede
had men veelvuldig te kampen met lijnstoringen, met name op het traject
Amsterdam-Rotterdam, waar de lijnen van het Rijk en de HIJSM naast elkaar liepen
en de slap gespannen HIJSM-lijn met de Rijkslijn in contact kwam. Bovendien legde
een te verzenden telegram een lange weg af. Een in Amsterdam aangeboden bericht
voor Breda werd, na genoteerd en betaald te zijn, naar Den Haag overgeseind.
Daar werd het telegram gecontroleerd, doorgestuurd naar Rotterdam, wederom
gecontroleerd en doorgestuurd naar Breda. Na een derde controle werd het bericht
genoteerd en in een envelop gedaan. Bericht en ontvangstbewijs werden aan de
besteller gegeven die daarop het telegram kon aanbieden. Dat ook bij de bestelling
van een bericht tijd verloren kon gaan, bleek uit een aantekening in de marge van
een brief van minister Thorbecke aan de Commissie, gedateerd 14 december 1852:
‘Vooral op spoedige bestelling der ontv. depeches streng toezien. De Min. v Fin.
beklaagt zich, dat hij de zijne 3/4 uur na de aankomst ontvangt.’
Bijzondere problemen deden zich voor in Dordrecht. Op de eerste dagen bleek
daar het verkeer tussen Amsterdam en Breda richting Antwerpen en Brussel alle
beschikbare tijd in beslag te nemen, zodat aangeboden berichten niet behandeld
konden worden. Op 9 december werden daarom tot nader order de kantoren in
Breda en Dordrecht gesloten. Het personeel van deze kantoren werd overgeplaatst
naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Een protest van de Kamer van
90.
Koophandel en Fabrieken te Dordrecht mocht niet baten.
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De openstelling van de dienst in december 1852 bracht dus organisatorische en
technische problemen met zich mee. Het was evenwel gelukt, met minister Thorbecke
als eindverantwoordelijke, Van der Kun en Conrad als uitvoerders en Wenckebach
als technisch specialist, in overleg met provincies, gemeentelijke overheden,
particuliere maatschappijen en buitenlandse overheden en fabrikanten, binnen een
periode van negen maanden een Staatstelegraafnet aan te leggen, dat - alhoewel
nog beperkt in reikwijdte - functioneerde. In de daaropvolgende jaren werd deze
bestuurlijke en technische samenwerking voortgezet en kwam het tot een verdere
uitbreiding en verfijning van het net.
De Telegraafwet van 1852 en de oprichting en uitbreiding van de Rijkstelegraaf
betekende niet automatisch het einde van de particuliere telegraafmaatschappijen.
Niettemin was vanaf 1852 overheidsexploitatie van de telegrafie regel en particuliere
exploitatie uitzondering. Dit bleek alleen al uit het feit dat de tarieven van de
particuliere maatschappijen zich dienden te richten naar de tarieven van de
Rijkstelegraaf. In de loop van de jaren zou de overheid bovendien overgaan tot de
overname van een aantal particuliere lijnen. De Nederlandsche
Telegraafmaatschappij deed in 1864 voor ƒ 35.000, - haar lijnen over aan het Rijk.
De Rotterdamsche Telegraaf Maatschappij werd na een lange periode van moeizame
onderhandelingen in 1884 eveneens door de overheid overgenomen. De
Internationale Telegraafmaatschappij hield in 1869 praktisch op te bestaan, nadat
als gevolg van de Telegraph Acts van
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Tabel 14.1: Binnenlandse telegraaftarieven in guldens.
Afstand
tot 75 km.

1-20 woorden
0,50

21-50 woorden
1,00

51-100 woorden
1,50

75-190 km.

1,00

2,00

3,00

Bron: Ringnalda, Rijkstelegraaf, 87.
1868-1869 de Britse telegrafie, inclusief de lijnen die Engeland met het vasteland
verbonden, in staatshanden waren overgegaan. De zeekabels van de Internationale
Telegraafmaatschappij werden overgenomen door de Post Office, terwijl de
Nederlandse landlijnen van de Internationale Telegraafmaatschappij in handen
kwamen van de Rijkstelegraaf.
De periode waarin naast exploitatie van de telegrafie door de Rijksoverheid tevens
sprake was van exploitatie door particuliere maatschappijen liep dus tot 1884.
Daarnaast hadden zowel de HIJSM als andere spoorwegmaatschappijen langs hun
91.
spoorwegen ten bate van het dienstverkeer telegraaflijnen aangelegd. Op de
meeste stations was het ook voor het publiek mogelijk telegrafische berichten te
verzenden, zodat strikt gesproken ook ná 1884 nog particulier telegraafverkeer
plaatsvond. Van particuliere maatschappijen die louter gericht waren op telegrafische
92.
berichtgeving was na 1884 evenwel geen sprake meer.

De uitbreiding van de Rijkstelegraaf
Naast de overname van bestaande particuliere lijnen werd het Rijkstelegraafnet na
1852 ook uitgebreid door de oprichting van nieuwe lijnen. Op 1 februari 1853 was
het traject Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Duitse grens gereed, waardoor er een directe
verbinding was gevormd tussen Amsterdam en Berlijn. Nog zonder tussenkomst
van de stations te Utrecht en Arnhem, omdat men de problemen die in december
1852 waren ontstaan op de stations van Dordrecht en Breda wenste te vermijden.
Utrecht en Arnhem kregen echter per 1 juli 1853 een aparte verbinding met
93.
Amsterdam.
In 1853 waren dus verbindingen tot stand gebracht tussen een aantal belangrijke
Nederlandse en buitenlandse steden. Reeds in 1852 was daarnaast de beslissing
genomen tot een verdere uitbreiding van het telegraafnet in de provincies Utrecht,
Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland en vertakkingen naar de provincies
94.
Overijssel, Drenthe, Groningen en Limburg. De kosten voor dit in totaal
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De predikant en schrijver C.E. van Koetsveld werd in de bloemlezing ‘Snippers van de
schrijftafel’ geïnspireerd door de telegrafie. De houtgravure toonde een telegrafist aan een
wijzertelegraaf in een spoorwegstation. In de inleiding van het boekwerkje uit 1852 trok Van
Koetsveld een vergelijking tussen de telegrafie en het creatieve bewustzijn van de schrijver.
Het boekje besloot met een wetenschappelijke beschouwing van de elektromagnetische
telegraaf.

511 kilometer lange net werden geraamd op ƒ 215.000, -. Daarbij waren de kosten
inbegrepen van de inrichting van 24 stationsruimten en 24 Morse-telegraaftoestellen
uit de fabriek van Siemens & Halske.
Met de toename van de ruimtelijke complexiteit van het Rijkstelegraafnet werd de
bestuurlijke organisatie complexer en bureaucratischer. Het beheer van de
Rijkstelegraaf werd vanaf 1853 opgesplitst in verschillende afdelingen. Er vormde
zich een hiërarchische bestuursstructuur met W.C.A. Staring aan het hoofd en
95.
controleurs, ingenieurs, opzichters en telegrafisten daaronder. Typerend voor
deze fase in de opbouw van het telegrafie-systeem was dat een ‘selfmade’ man als
Wenckebach, door Thorbecke in 1871 als ‘den stichter van het telegraafwezen hier
te lande’ gehuldigd, gaandeweg op de achtergrond
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Morse-telegraaf van Siemens & Halske, circa 1855. Hoewel Werner Siemens een patent
bezat op een door hem verbeterde versie van de wijzertelegraaf van Wheatstone, was de
firma Siemens & Halske in 1850 overgeschakeld op de vervaardiging van Morse-telegrafen.
In 1848 had de Pruisische Commissie voor de telegrafie besloten het staatstelegraafnet aan
te leggen met deze toestellen.
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raakte. Personen als de referendaris en bestuurder pur-sang Staring namen zijn
96.
plaats in.
De uitbreiding van het Rijkstelegraafnet na 1852 had tot gevolg dat rond 1855 de
belangrijkste plaatsen van Nederland telegrafisch met elkaar verbonden waren. In
grafiek 14.1 is voor de gehele negentiende eeuw de groei van het Rijkstelegraafnet
weergeven naar het aantal kilometers lijnen en draden en naar het aantal kantoren.
Financieel gezien was de uitbreiding van het Rijkstelegraafnet vanaf de tweede
helft van de jaren 1860 geen succes. Tot 1867 lagen, met uitzondering van de jaren
1852 en 1862, de exploitatielasten lager dan de ontvangsten. Vanaf 1866 leverde
97.
de exploitatie van de telegrafie evenwel consequent een nadelig saldo op. Dit was
opmerkelijk, daar zowel het binnenlands als buitenlands telegraafverkeer, over het
algemeen, een stijgende lijn vertoonde, gemeten naar het aantal verzonden en
98.
ontvangen telegrammen. Tabel 14.2 geeft een overzicht van het aantal verzonden
en ontvangen telegrammen in binnenen buitenland in de negentiende eeuw.
Een verklaring voor het nadelige saldo van de Rijkstelegrafie kan gevonden
worden in de kostenstructuur van het telegrafiebedrijf. Aan de hand van grafiek 14.1
kan geconstateerd worden dat naarmate het Rijkstelegraafnet werd uitgebreid, de
afstand tussen de kantoren werd verkleind. In 1854 bedroeg deze afstand nog 46
km, tegen slechts 10 km in 1900. Een kleine vermeerdering van het aantal verzonden
99.
telegrammen maakte een uitbreiding van het personeel en het materieel op
bestaande kantoren noodzakelijk, wat, gecombineerd met de opening van nieuwe
kantoren, voor een verhoging van de exploitatielasten zorgde. De gelden die
binnenkwamen door de groei van het telegraafverkeer wogen niet op tegen de
100.
verhoogde kosten, zodat per saldo de netto inkomsten daalden.
Alhoewel de Rijkstelegrafie niet was opgezet vanuit een winstoogmerk, was de
situatie vanaf 1867 dus zo dat de Rijkstelegraaf verliesgevend was. Op verschillende
manieren werd getracht hier een einde

Tabel 14.2: Aantal verzonden en ontvangen telegrammen, 1857-1897.
Jaar
1857

Aantal telegrammen
224.803

1867

1.113.037

1877

2.382.599

1887

3.703.024

1897

4.672.142

Bron: Verslag 1897, 5.
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Boven: het Nederlandse telegraafnet in februari 1855. Zowel de Rijkstelegraaflijnen als de
particuliere lijnen zijn aangegeven.

Onder: de omvang van het Nederlandse telegraafnet in 1864. De lijn van de Internationale
Telegraafinaatschappij naar Londen was inmiddels verlegd van Scheveningen naar Zandvoort.
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aan te maken. Ter bevordering van het telegraafverkeer werd per 1 januari 1868
een uniformtarief ingesteld dat de kosten voor een telegram met 1 tot 20 woorden
101.
op ƒ 0,30 bracht; voor elke 10 woorden daarboven werd ƒ 0,15 gerekend. Alhoewel
deze tariefsverlaging inderdaad leidde tot een toename van het binnenlands verkeer,
werd hierdoor alleen maar de ongunstige kostenstructuur versterkt. Op technisch
gebied vond in 1868 eveneens een verandering plaats, die in direct verband stond
met de tariefsverlaging. In 1868 werden door de Rijkstelegraaf de eerste
proefnemingen genomen met de typendruktelegraaf van de Amerikaan D.E. Hughes,
zo genoemd omdat de Hughes-telegraaf het verzonden bericht direct in drukschrift
102.
op een papierstrook zette. De proefnemingen bleken zo succesvol dat meerdere
toestellen in gebruik werden genomen op de drukste lijnen. Als zodanig kwam het
nieuwe toestel, dat bijna twee maal zo snel werkte als de Morse-telegraaf, tegemoet
aan de door de tariefsverlaging gestimuleerde groei van het telegraafverkeer. In
1874 werd naast de toestellen van Morse en Hughes een derde toesteltype
103.
ingevoerd. Dit door de Fransman B. Meyer ontworpen toestel maakte het mogelijk
meerdere berichten vrijwel gelijktijdig over dezelfde lijn te verzenden. Met het
meervoudige stelsel van Meyer konden zodoende 140 telegrammen per uur
verzonden worden, tegen 50 met behulp van het Hughes-toestel en 30 met de
Morse-telegraaf. Alhoewel de Meyer-telegraaf een bediening door vier personen
104.
vereiste, lag het grote voordeel van het apparaat in de besparing op draden. De
snelheid van het Meyer-toestel maakte het, evenals de Hughes-telegraaf, alleen
rendabel op de drukste lijnen. Het Morse-toestel bleef het meest gebruikte toestel.
Zowel de tariefverlaging van 1868 als de introductie van nieuwe, snellere
apparatuur, kunnen gezien worden als pogingen om het telegraafverkeer te
stimuleren en daarmee de inkomsten te verhogen. De technische differentiatie
vormde tevens een bewijs van het streven naar een optimalisering van het door de
overheid opgezette telegrafie-systeem.
Daarnaast bestond er de mogelijkheid om de exploitatiekosten te verminderen.
Als voorbeeld kon Pruisen dienen, waar reeds vanaf 1849 de Post- en Tele-

GRAFIEK 14.1: OMVANG VAN HET RIJKSTELEGRAAFNET, 1854-1900.
Bron: Verslag aan den Koning over de openbare werken. 1854. ('s Gravenhage 1855);
Verslag aan den Koning over den toestand der Telegrafen in Nederland (1855-1900; onder
afwijkende titels). Alle cijfers zijn per 1 januari van het jaar.
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graafdienst waren samengevoegd en waar in kleinere plaatsen met weinig verkeer
105.
beide diensten in één gebouw waren verenigd. Aldus konden aanzienlijke bedragen
op personeel en huisvesting bespaard worden.
In 1869 werd ook in Nederland bij een tweetal Koninklijke Besluiten besloten tot
106.
een vereniging van posterijen en telegrafie. Het Duitse voorbeeld werd echter
slechts gedeeltelijk overgenomen. De Besluiten behelsden alleen de formele
vereniging van de twee diensten, zonder de benoeming van één Hoofdbestuurder.
Het gevolg was dat weliswaar de administratie van de Rijkstelegraaf en de
behandeling van zaken, die de telegrafie in het algemeen betroffen, onder het
Departement van Financiën kwamen te vallen (waar de Posterijdienst al onder viel),
maar dat beide diensten nog strikt gescheiden ambtenarenkorpsen en administraties
107.
bleven houden. Niettemin kwam het tot de oprichting van verenigde post- en
telegraafkantoren: op 1 maart 1870 werd het eerste kantoor geopend te Oss. In de
daaropvolgende jaren werden geleidelijk over het gehele land verenigde kantoren
geopend.
Enerzijds door de halfslachtige vereniging van de beide diensten, anderzijds door
de nog steeds hoge kosten van apparatuur en personeel, bleven de financiële
resultaten van de samenwerking achter bij de verwachtingen. Tot een ombuiging
van het negatieve saldo van de Rijkstelegraaf in een positief saldo kwam het niet.
Uiteindelijk werden de zelfstandige afdelingen Posterijen en Telegrafie pas in 1886,
nadat beide in 1877 onder het nieuwe Departement Waterstaat, Handel en Nijverheid
108
waren gebracht, verenigd tot één afdeling Posterijen.
De uitbreiding van het Rijkstelegraafnet na 1855, het jaar waarin de belangrijkste
plaatsen van Nederland door middel van de telegrafie met elkaar verbonden waren,
stond dus voor een belangrijk deel in het teken van het streven ook de rest van
Nederland in het telegraafverkeer te betrekken. Dit lukte slechts ten dele en tegen
een hoge prijs: vanaf 1867 kampte de Rijkstelegraaf met een jaarlijks verlies.
Ook de ontwikkeling van de Rijkstelegraaf na 1877 werd beheerst door het
gecombineerde streven naar een grotere verbreiding van de telegrafie over
Nederland en een beperking van de Rijkstelegraafkosten. Aan de basis van dit
streven lag de reeds in 1850 geformuleerde visie waarbinnen de telegraaf gezien
werd als een algemene nutsvoorziening. In ruimtelijk opzicht was de telegraaf dit
niet. Kleine gemeenten bleven om financiële redenen verstoken van een
109.
telegraafkantoor. Ook in sociaal opzicht was de telegraaf geen algemene
nutsvoorziening.
Zowel in de jaren 1850 als 1860 vormden telegrammen met een zakelijke inhoud
het overgrote deel van het telegrafisch verkeer. In functioneel opzicht had de telegraaf
zich opgeworpen tot een instrument
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Het Amsterdamse Rijkstelegraafkantoor in 1876. Het kantoor telde in dat jaar 232 ambtenaren,
58 bestellers en 83 telegraaftoestellen van verschillende typen.

in de effectenhandel, de nijverheid, de scheepvaart en het dagbladbedrijf.
110.
Regeringstelegrammen maakten slechts een zeer klein deel uit van het totaal.
Aan het einde van de jaren 1870 was het Nederlands telegraafwezen een
belangrijke alhoewel niet algemene voorziening, die bovendien in haar streven naar
een het gehele land omvattend net, door financiële problemen werd geplaagd. Tegen
deze achtergrond van een omvangrijk en groeiend technisch systeem dient de
introductie van de telefoon gezien te worden.

Transmissie van spraak
Net als de telegraaf kende de telefoon een lange en internationale voorgeschiedenis.
Een eigenlijke ‘uitvinder’ is dan ook moeilijk te noemen. In tegenstelling tot de
telegraaf was het onderzoek niet gericht op de studie van elektriciteit en magnetisme,
waarvan de basisprincipes immers al bekend waren, maar meer op die van de
111.
spraak en het gehoor. Al in de eerste helft van de negentiende eeuw werd het
woord telefoon gebruikt voor diverse apparaten die

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

292

Drukte op een telegraafkantoor. De papierstrook met de ontvangen Morse-seinen heeft zich
tot een kluwen opgehoopt. De tekening van H.B. Wolbert verscheen in 1952 naar aanleiding
van het 100-jarig bestaan van de Rijkstelegraaf in het programmablad van de Vrijzinnig
Protestantse Radio Omroep.

op de een of andere manier geluiden over een langere afstand wisten over te
brengen. Dergelijke apparaten waren meestal akoestische constructies.
Het was de Duitser Philipp Reis die in 1861 voor het eerst een toestel construeerde
112.
dat de benaming telefoon in de huidige zin van het woord verdiende. Zijn toestel
bestond uit twee apparaten, een zender en een ontvanger waarmee het hem lukte
zuivere tonen over te brengen. Als gevolg van een constructiefout, waardoor de
contacten in de zender de stroom niet verbraken maar veranderden, kon het toestel
113.
ook spraak overbrengen. Reis heeft echter nooit geclaimd de telefoon te hebben
uitgevonden.
Anders lag dat voor Alexander Graham Bell, een Amerikaanse fysioloog. In 1872
begon Bell met de eerste experimenten die uiteindelijk zouden leiden tot een
114.
praktisch bruikbare telefoon. Bells onderzoek was aanvankelijk gericht op een
apparaat dat de menselijke stem voor doven zichtbaar zou kunnen maken. Aangezien
dit onderzoek geen directe resultaten opleverde, raadde zijn schoonvader hem aan
om een ander - financieel relevanter - onderwerp te kiezen. Samen met Thomas A.
Watson, begon hij te werken aan een telegraaf, waarmee verschillende berichten
gelijktijdig over één draad konden worden verzonden: een zogenaamde harmonische
telegraaf. Bij toeval ontdekte het duo dat spraak kon worden omgezet in
stroomveranderingen die op hun beurt weer in spraak konden worden omgezet.
Het was weer Bells schoonvader, Hubbard, die in februari 1876 een patent voor zijn
115.
schoonzoon indiende, getiteld Improvements in Telegraphy. Alhoewel Bell zijn
methode van spraakoverdracht maar zeer summier uitlegde, vormde het wel de
basis voor de telefonie.
Twee uur na Bell werd door Elisha Gray, een van de oprichters van de Western
116.
Electric Company, een caveat ingediend dat een meer uitvoerige beschrijving gaf
117.
van telefonie met behulp van een weerstandsmicrofoon. In maart 1876 gelukte
het Bell - met behulp van een aan Gray ontleende microfoon - daadwerkelijk spraak
over te brengen. Dezelfde maand werd ook Bells patentaanvraag gehonoreerd. In
april 1876 behaalde Bell met een elektrodynamische microfoon hetzelfde resultaat.
118.
Het bijzondere van de uitvinding van Bell was, dat als opnemer en als weergever
hetzelfde apparaat werd gebruikt. Als weergever was de dynamische telefoon zeer
succesvol. Als opnemer voldeed het echter niet. Al snel werd in plaats daarvan de
119.
weerstandsmicrofoon, waarvoor Gray de basis legde, gebruikt. De
weerstandsmicrofoon werd in de daaropvolgende jaren verbeterd door William
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Preece, Emile Berliner, Thomas Alva Edison en David Hughes. Uiteindelijk was
121.
het de koolmicrofoon van de laatste, die de beste resultaten bleek te geven.
De koolmicrofoon bestond uit een trilplaat die rustte op een bakje koolgruis of
zeer kleine koolkorrels. Door het koolgruis, dat een vrij hoge elektrische weerstand
heeft, liep een kleine gelijkstroom. Bewoog de trilplaat door geluid, dan werd het
gruis een beetje samengedrukt en veranderde de weerstand ervan. In het circuit
had dit stroomveranderingen tot gevolg. Aan de andere kant van de verbinding
122.
werden deze stroomveranderingen door de telefoon weer omgezet in geluid.
De in 1877 opgerichte Bell Company bezat in de Verenigde Staten een monopolie
op de telefonie tot aan het aflopen van de patenten in 1893. Op het Europese
continent en in Engeland werden beperkte patenten aan Bell verleend. In Engeland
bijvoorbeeld behield Edison zijn patent, zodat daar de combinatie van een
123.
Bell-telefoon met een Edisonmicrofoon geen bezwaren opleverde. In Duitsland
werd de Bell-telefoon in zijn geheel niet gepatenteerd, zodat de firma Siemens &
124.
Halske deze kon namaken en verbeteren. In Nederland was de Octrooiwet in
125.
1869 buiten werking gesteld.
De voorgeschiedenis van de telefoon vertoont dus overeenkomsten met die van
de telegraaf. Ook de telefoon was het resultaat van langdurige internationale
onderzoeken en experimenten. Alhoewel Bell als de ‘uitvinder’ van de telefoon naar
voren werd geschoven en hijzelf zich ook als zodanig zag, blijkt uit het voorafgaande
dat zijn claim vanaf het begin omstreden was en in de hand werd gewerkt door de
bestaande patentsituatie. Er was geen sprake van de telefoon, veel meer van een
breed scala aan technische mogelijkheden.
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De Rijkstelegraaf en de telefoon
Op het moment dat de telefoon in 1877 in Nederland werd geïntroduceerd was de
telegrafie uitgegroeid tot een grootschalig technisch systeem. Het systeem had een
grote reikwijdte gekregen en vertoonde bovendien een aanzienlijke dynamiek. De
telefonie werd dan ook vrijwel onmiddellijk gezien in relatie tot de telegrafie. De
vragen die in dit kader aan de orde zullen komen zijn de volgende. Hoe reageerde
het bestaande telegrafie-systeem op de komst van de telefonie? Welke
veranderingen traden op in het systeem en welke invloed had het telegrafie-systeem
op de ontwikkeling van de telefonie?
De telefoon bereikte Nederland waarschijnlijk via Duitsland, waar reeds in
november 1877 bij de Rijkstelegraafdienst een voorschrift met betrekking tot het
126.
gebruik van de telefoon was uitgevaardigd. Het is mogelijk dat het contact tussen
de twee landen tot stand is gebracht via de beide telegraafdiensten, dan wel via de
127.
Nederlandse gezant aan het keizerlijk hof te Berlijn. Eind 1877 werden in ieder
geval door zowel particulieren als door de Rijkstelegraaf proefnemingen met het
128.
nieuwe medium gedaan. De Rijkstelegraaf wenste enerzijds de algemene werking
van de telefoon te onderzoeken, anderzijds was men geïnteresseerd in de
mogelijkheden van de telefoon in het telegraafverkeer. Onduidelijk is wie binnen de
Rijkstelegraaf het initiatief heeft genomen. Mogelijk was het directeur Staring zelf,
maar het is zeker niet onwaarschijnlijk dat het initiatief van J.M. Collette uitging. Het
was in ieder geval de laatste die het onderzoek leidde. Collette was in 1853
aangesteld als leerling-telegrafist en werd in 1871 benoemd tot chef van het
Technisch Beheer, als opvolger van Eduard Wenckebach. In die functie had hij zich
129.
beziggehouden met de Hughes- en Meyer-telegraaf.
De door Collette uitgevoerde experimenten waren niet onverdeeld bemoedigend.
Een tussen het Binnenhof en het hulpkantoor van de Rijkstelegraaf in de Parkstraat
gespannen draad bevestigde ‘de reeds tamelijk vast staande opinie, dat de
telephoon, zooals hij thans zamengesteld is en werkt, voor het overbrengen der
telegrammen op onze groote verkeerswegen en in het algemeen waar eenige
130.
levendigheid van beweging heerscht, niet kan in aanmerking komen.’ In de eerste
plaats trad er inductie op door de aanwezigheid van telegraafdraden. In de tweede
plaats was de verstaanbaarheid slecht door het lawaai op de seinzalen. Alleen voor
zeer rustige, afgelegen kantoren vormde de telefoon misschien een nuttig instrument:
het toestel vergde weinig oefening en was relatief goedkoop. De in februari 1878
op andere plaatsen voortgezette proeven ‘ten einde het hooren gemakkelijker te
maken en ook

Model van de eerste Bell-telefoon uit 1875. Zowel de opnemer als de ontvanger bezaten
een membraan met een dun ijzeren plaatje en een elektromagneet. Geluidstrillingen
veranderden de afstand tussen het membraan, het ijzeren plaatje en de elektromagneet in
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de opnemer zodanig, dat het magnetisch veld werd gewijzigd. De veranderingen in het
magnetisch veld resulteerden in stroomveranderingen, die weer tot een wijziging in het
magnetisch veld in de ontvanger leidden. Het ijzeren plaatje op het membraan werd hierdoor
op een zodanige wijze in trilling gebracht dat het geluid werd gereproduceerd.

tot in de rede vallen gelegenheid te geven’, bevestigden deze ideeën. Veel van de
gesproken boodschappen kwamen verminkt over, dienden herhaald of omschreven
te worden of konden alleen in morse-tekens overgebracht worden. Het spellen van
letters was geen oplossing, omdat deze niet van elkaar onderscheiden konden
worden. In bepaalde situaties zou de telefoon evenwel dienst kunnen doen, zodat
het nieuwe toestel in dit stadium in ieder geval niet afgeschreven werd: ‘De aandacht
blijft op dezen alleszins merkwaardigen toestel en op de toepassing daarvan
131.
gevestigd.’
Zowel in 1878 als in 1879 werd de telefoon gebruikt door de technische dienst
van de Rijkstelegraaf. In het laatste jaar werd de telefoon echter tevens intensief
gebruikt tussen Vlieland en Terschelling. Tussen de directeur van het
telegraafkantoor op Vlieland en de opzichter van de bouw van een nieuw
telegraafkantoor op Terschelling vond veelvuldig telefonisch contact plaats via de
reeds gelegde telegraafkabel. De telefoons kwamen uit de fabriek van Siemens en
132.
Halske en werkten naar verluid uitstekend.
Ondanks dit succes bleef een voorstel van Collette, om in afwachting van het
gereedkomen van het kantoor op Terschelling de telegraafdienst alvast per telefoon
te openen, zonder gevolg. In 1880 leidde evenwel een ten bate van de postdienst
tussen de Texelse plaatsjes Den Burg en De Cocksdorp aangelegde
telefoonverbinding tot het verzoek van de
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eilandbewoners, deze verbinding voor het publiek open te stellen en door te trekken
naar Oudeschild. De minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Jhr. G.J.G.
Klerck, willigde dit verzoek ten aanzien van de bestaande verbinding in, ‘zonder dat
133.
de dienst zich verantwoordelijk stelt voor nauwkeurige overbrenging der berigten.’
Naar aanleiding van het Texelse verzoek diende de minister een ontwerp-besluit
in bij de koning ‘betrekkelijk het overbrengen van berigten door middel van den
telefoon.’ De discussie over dit ontwerp-besluit vormde de opmaat tot de uiteindelijke
juridische en organisatorische regeling van het gebruik van de telefoon in het
telegraafverkeer. Tot tweemaal toe bracht de Raad van State een negatief advies
over het ontwerp-besluit uit, de eerste keer op principiële gronden, de tweede keer
134.
op inhoudelijke.
In eerste instantie keerde de Raad zich tegen het bij Koninklijk Besluit regelen
van het gebruik van de telefoon door de Rijkstelegraaf, daar zij dit zag als ‘eene
nieuwe en andere dienst dan die van den hier te lande bestaande Rijkstelegraaf’.
Overeenkomstig de wettelijke regeling van de in 1850 op nieuwe grondslagen
opgerichte postdienst, diende ook het overheidsgebruik van de telefonie wettelijk
te worden geregeld. Dit niet alleen omdat ‘eigenaars van gronden niet zouden
behoeven te dulden gravingen of andere verrigtingen in of op hunnen grond ten
behoeve van de telefoondienst’, maar ook omdat de nieuwe dienst de post- en
telegraafopbrengsten zou kunnen doen verminderen. In zijn antwoord aan de koning
bestreed de minister uitvoerig het idee, dat de telefoon principieel iets anders was
dan een telegraaf en dientengevolge een aparte wettelijke regeling vereiste:
Mijns inziens is de Raad, met een groot deel van het publiek, door het
wonderbaarlijke van de uitvinding en door den naam dien men aan den
toestel gegeven heeft, op het denkbeeld gekomen, dat men hier met iets
geheel anders te doen heeft dan met de tegenwoordig in gebruik zijnde
telegrafen, terwijl toch het verschil alleen gelegen is in de inrigting van
de toestellen waarmeede de tekens worden gegeven en ontvangen,
geenszins in de natuurkrachten die daarbij in het spel zijn en volstrekt
niet in de inrigting van den door de teekens te volgen weg.
Na een historisch overzicht van de in de telegrafie gebruikte toestellen
concludeerde de minister dat de telefoon alleen van deze toestellen afweek door
haar eenvoudige, geen speciale vaardigheden vereisende bediening. De telefoon
was een ‘spreektelegraaftoestel’ waarbij, net als bij telegrafische inrichtingen, ‘door
elektrische stroomen, langs een geïsoleerden metaaldraad van de eene plaats naar
de andere geleid, magneetkracht opgewekt of gewijzigd wordt, waardoor het op de
eene plaats gesproken woord op de verwijderde plaats kan gehoord worden.’ Een
aparte wetgeving voor de telefonie was dan ook niet noodzakelijk; het ontwerp-besluit
diende uitsluitend om ‘de wijze te regelen waarop de Rijkstelegraafdienst van den
spreektoestel zal gebruik kunnen maken om telegrammen te wisselen met kleine
plaatsen’.
Nadat de koning accoord was gegaan met het Ministeriële Rapport van 8
december, werd het ontwerpbesluit voor de tweede keer aan de Raad van State
aangeboden, nu evenwel om het inhoudelijk te toetsen. Andermaal bracht de Raad
een negatief advies uit. Wanneer aangenomen moest worden dat de telefoon een
soort telegraaf was, een hulptoestel voor de Rijkstelegraaf waarvan het ‘een bloot
mechaniek onderdeel’ vormde, dan diende in het Besluit het woord ‘telephoon’ zo
weinig mogelijk gebruikt te worden. Met andere woorden: ‘telephonische berigten
135.
zijn telegraphische berigten’.
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Nadat de minister zijn ontwerp-besluit in deze zin had aangepast, werd op 27
januari 1881 een Koninklijk Besluit afgekondigd, waarin het Rijkstelegraafreglement
van toepassing werd verklaard op de telefoon. Vervolgens werd op 25 april 1881
het Koninklijk Besluit uitgevaardigd, ‘houdende regeling van de medewerking der
gemeenten, ter vestiging van Rijkskantoren met vereenvoudigde telegraphische
136.
inrigting, door middel van telefonen of andere toestellen.’
Bij de indiening van het tweede ontwerp-besluit wees de minister op het feit dat
de laatste tijd door verscheidene gemeenten, die de voorwaarden die aan de
oprichting van een verenigd telegraaf- en postkantoor te bezwarend vonden, was
aangedrongen op de vestiging van een telegraafkantoor met telefoonverbinding.
Omdat evenwel niet élke gemeente van een dergelijk kantoor voorzien kon worden,
bepaalde artikel 1 van het Besluit dat een plaats niet verder dan 5 kilometer van
een Rijkstelegraaflijn en niet verder dan 15 kilometer van een Rijkstelegraafkantoor
mocht liggen om in aanmerking te kunnen komen voor een Rijkskantoor met
‘vereenvoudigde telegraphische inrigting’. In feite waren dit dus
Rijkstelegraafkantoren met een telefoon in plaats van een telegraaf: telegrammen
werden telefonisch aangeboden aan het dichtstbijzijnde telegraafkantoor.
Het KB van april 1881 trad in werking op 1 juni. De Ministeriële Beschikking van
18 juni bepaalde dat, terwijl het Rijk de telefoontoestellen (en een wapenbord)
leverde, de gemeenten de lokalen ter beschikking moesten stellen. De door de
gemeente aangestelde ‘kantoorhouder’ was financieel verantwoording schuldig aan
het Rijkstelegraafkantoor waarop het aansluiting had. Voor de benaming
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‘kantoorhouder’ was gekozen omdat de term ‘telefoonklerk’ teveel associatie opriep
137.
met de telefoon, ‘alsof de man die met den telefoon seint geen telegraafman ware.’
Het eerste Rijkstelegraafkantoor met ‘vereenvoudigde telegraphische inrigting’
werd op 15 februari 1881 te De Cocksdorp (Texel) geopend. In datzelfde jaar werden
138.
nog 4 soortgelijke kantoren geopend. De stormachtige groei van het aantal
Rijkstelegraafkantoren met telefonische bediening in de daaropvolgende jaren is af
te lezen uit grafiek 14.2. Aan de hand van de in grafiek 14.2 gepresenteerde cijfers
kan geconstateerd worden dat de toename van het totaal aantal
Rijkstelegraafkantoren in de jaren 1880 en 1890 voor het grootste deel toegeschreven
kon worden aan de kantoren met telefonische dienst. Vanaf 1894 overtrof dit type
kantoor zelfs het aantal reguliere Rijkstelegraafkantoren. De groei van het aantal
Rijkskantoren met vereenvoudigde telegrafische inrichting werd nog gestimuleerd
door een Koninklijk Besluit uit 1886, dat aan meer dan 5 kilometer van een
Rijkstelegraaflijn verwijderde plaatsen de gelegenheid tot aansluiting bood, mits ze
de kosten van het aanleggen van die lijn op zich namen. In ditzelfde Besluit werd
niet meer gesproken van Rijkstelegraafkantoren met vereenvoudigde inrichting,
maar van ‘Rijkstelephoonkantoren’.
Vanaf 1897 nam, in overeenstemming met een in dat jaar vastgesteld Koninklijk
Besluit, het Rijk alle kosten van aansluiting en technische inrichting op zich.
Gemeenten dienden alleen nog de kosten van de lokaliteit en de bediening op zich
te nemen. Deze wijziging had tot gevolg, dat in de laatste maanden van 1897 16
139.
aanvragen van gemeentebesturen binnenkwamen.
De inschakeling van de telefoon in het telegraafverkeer was in technisch opzicht
betrekkelijk eenvoudig: nodig waren alleen (goedwerkende) telefoontoestellen en
enkeldraadstelefoonlijnen. Het belang van de oprichting van Rijkstelefoonkantoren
was evenwel nauwelijks te overschatten. De verdere verbreiding van de telegrafie
tot aan het einde van de negentiende eeuw kon vrijwel geheel aan dit ty-

GRAFIEK 14.2: AANTAL RIJKSTELEGRAAFKANTOREN EN RIJKSKANTOREN MET
TELEFONISCHE DIENST, 1881-1900.
Bron: Verslagen 1881-1900. Alle cijfers zijn per 1 januari van het jaar.
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pe kantoor worden toegeschreven. In 1887 werd vastgesteld dat ongeveer 80% van
de inkomsten van de Rijkstelegraaf was terug te voeren op het verkeer van en met
140.
Rijkstelefoonkantoren. Op 1 januari 1888 maakte daarentegen het aantal kantoren
van dit type slechts ongeveer de helft van het totale kantorenbestand uit. Voor veel
kleinere gemeenten ontstond door de ingebruikname van de telefoon door de
Rijkstelegraaf voor het eerst de mogelijkheid aansluiting op het landelijke telegraafnet
te krijgen. De kosten van een dergelijk kantoor lagen aanzienlijk lager dan die van
een gewoon telegraafkantoor, zowel als gevolg van de relatief lage prijs van een
telefoontoestel (ongeveer ééntiende deel van dat van een telegraaftoestel), als
vanwege de besparing op de kosten van een telegrafistenopleiding: in principe kon
141.
iedereen een telefoontoestel bedienen. Bovendien bestond er door de gestadige
uitbreiding van het telegraafnet in feite een constant gebrek aan voldoende geoefend
142.
telegraafpersoneel.
Tot 1881 waren de bij de technische dienst van de Rijkstelegraaf in gebruik zijnde
telefoontoestellen uitsluitend afkomstig geweest uit de fabriek van Siemens & Halske
143.
te Berlijn. Een in februari 1881 door Collette ondernomen dienstreis naar Duitsland
144.
resulteerde evenwel in een negatief rapport inzake de Siemens-telefoon. De
telefoon, die zowel gebruikt werd voor het afluisteren als voor het overspreken,
vereiste door het optreden van neus- en bromgeluiden, gegons en inductie, zeer
hard spreken. Illustratief is dat Collette door een Duitse beambte aan de andere
kant van de lijn voor een Fransman werd gehouden. Het is waarschijnlijk dat dit
rapport, samen met de aanstaande oprichting van Rijkstelefoonkantoren, in 1881
leidde tot uitgebreide proefnemingen met diverse andere Franse, Amerikaanse en
Engelse telefoonsystemen. Naast de reeds bekende telefoons van Bell en Siemens
& Halske werden tevens de telefoons beproefd van Ader, Berliner, Bötcher, Crossley,
145.
Gower, Hipp, De Locht en Theiler. Zowel de toestellen van Berliner en Theiler
als de microfoon en ontvanger van respectievelijk Blake en Bell werden goed
146.
bevonden en door de Rijkstelegraaf in gebruik gesteld. Enkele jaren later had
zich nog steeds geen standaardtoestel aangediend: ‘Intusschen wordt niet uit het
oog verloren, dat nog dagelijks op het gebied der telephonie verbeteringen en nieuwe
vindingen plaats hebben en men dus omzichtig behoort te werk te gaan bij de
147.
invoering van toestellen naar het een of ander systeem.’
Niettemin had de telefoon zich rond 1883 een vaste plaast verworven binnen het
telegrafie-systeem. Juridisch gezien was ze onder de Telegraafwet gebracht. Vanuit
een financieel-economisch perspectief leverde ze een belangrijke bijdrage aan de
opbrengsten van de Rijkstelegraaf. En in technisch opzicht vormde ze een welkom
alternatief voor een slechts door deskundigen te bedienen telegraaftoestel. Dit alles
wil niet zeggen dat de telefonie in deze periode louter als complement van de
Rijkstelegraaf werd gezien.

De telefoon in particuliere handen
De inschakeling van de telefoon bij de Rijkstelegraafdienst bracht geen verandering
in de wijze waarop telegrammen werden aangeboden of afgeleverd. De telefonische
berichten werden conform de reglementen als telegram genoteerd en behandeld.
148.
Hierin kwam verandering door particulier initiatief. Directeur Van Marken van de
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft had op 13 november 1880 Koninklijke
Machtiging verkregen tot het aanleggen en gebruik van een telefoonverbinding
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tussen zijn woning en de fabriek. Het jaar daarop had hij om toestemming gevraagd
om zijn woning per telefoon aan te sluiten op het Rijkstelegraafkantoor in Delft, zodat
het mogelijk werd telefonisch telegrammen aan te bieden en aangeboden te krijgen.
Met een verwijzing naar de ervaring op Texel, waaruit bleek dat ‘na eenige oefening,
de juiste overbrenging voldoende verzekerd is’, stemde de minister hierin toe. Het
telefoontoestel werd tegen een jaarlijkse huurprijs van ƒ 25,- door de Rijkstelegraaf
ter beschikking gesteld, terwijl een Rijkstelegraafambtenaar de bediener van de
telefoon op de hoogte bracht van de behandeling van het toestel.
De verwachting van de minister dat er waarschijnlijk meer van soortgelijke
aanvragen binnen zouden komen, leidde tot het Koninklijk Besluit van 11 mei 1881,
‘tot vaststelling der voorwaarden betreffende het verbinden van particuliere
electrische geleidingen met Rijkstelegraafkantoren’, dat in de daaropvolgende jaren
toegepast werd op een stijgend aantal aanvragen. Vergunning werd evenwel alleen
verleend, wanneer het aan te sluiten pand meer dan 500 meter van het
149.
Rijkstelegraafkantoor was verwijderd.
Overigens was Van Marken niet de eerste met een ‘particuliere electrische
geleiding’ richting Rijkstelegraafkantoor. In 1878 was namelijk aan de firma Nijgh
en Zoon, directie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, vergunning verleend tot
de aanleg en het gebruik van een ondergrondse telegraaflijn tussen het kantoor van
de krant en het Rijkstelegraafkantoor. Bepaald was dat uitsluitend telegrammen
150.
mochten worden verzonden van en voor de redactie van de krant. Een kleine tien
jaar later werd beschreven hoe inmiddels een netwerk was ontstaan van telegrafische
nieuwscorrespondentie tussen de voornaamste Nederlandse plaatsen en de kantoren
van dagbladen en periodieken, zodat
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bijvoorbeeld een correspondent in Den Haag in verkiezingstijd één telegrafisch
verslag kon uitbrengen aan diverse krantenredacties verspreid over het land. Het
prestige verbonden aan telegrafische berichtgeving en de concurrentieslag tussen
de kranten maakte evenwel dat niet alleen verkiezingsuitslagen, maar ‘bijna alles
151.
wordt getelegrapheerd’.
In 1882 werd wederom door particulier initiatief de inschakeling van de telefoon
152.
in het telegraafverkeer bevorderd. Aan de te Amsterdam gevestigde
Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij (NBTM) was een kamer in het gebouw
van de Rijkstelegraaf afgestaan, waarop de Maatschappij deze ruimte door middel
van vijf telefoondraden met haar centrale had verbonden. De NBTM adverteerde
voor haar nieuwe dienst met de zin: ‘De aansluiting aan het telegraafkantoor geeft
153.
aan alle geabonneerden een telegraafstation aan huis.’ Dit was mogelijk doordat
abonnees van de Maatschappij per telefoon een telegram aan de beambte van de
NBTM konden opgeven, dat vervolgens aan de Rijkstelegraaf ter overseining werd
aangeboden. Andersom werden de voor de abonnees van de NBTM bestemde
telegrammen op het Rijkstelegraafkantoor ontvangen en door de beambten van de
NBTM ter overbrenging en bezorging afgeleverd. De door de Bell Maatschappij geïnde
seinkosten werden daarop aan de Rijkstelegraaf uitgekeerd. Voor het Rijk had dit
systeem het voordeel dat het aanbieden van telegrammen voor het publiek werd
vergemakkelijkt, terwijl de besteldienst van de Rijkstelegraaf werd vereenvoudigd.
Vanaf de opening van de telefoonruimte in het Rijkstelegraafkantoor op 3 juli 1882
tot aan het einde van het jaar werden op deze manier 2990 telegrammen
154.
aangeboden en 2618 afgeleverd.
Op verschillende manieren werd door overheid en particulieren de telefoon dus
dienstbaar gemaakt aan de telegrafie. Tot de oprichting van een nieuwe
staatstelefoondienst kwam het vooralsnog evenwel niet. Gezien het feit dat de
telefoon als een soort telegraaf werd gezien en de telegrafie inmiddels vrijwel volledig
155.
in overheidshanden was gekomen, lag overheidsexploitatie zeker voor de hand.
Een aantal factoren kan ter verklaring van het niet tot stand komen van
156.
overheidsexploitatie gegeven worden. Ten eerste zal de overheid wellicht gekeken
hebben naar de Verenigde Staten, waar de telefonie zich in vergelijking met Europa
zeer voorspoedig ontwikkeld had, en waar de exploitatie in particuliere handen was.
Ten tweede was er het gegeven dat door velen de telefoon, in tegenstelling tot de
telegraaf, gezien werd als van beperkt, niet-algemeen belang. De telefoon kon
beschouwd worden als een eenvoudig correspondentiemiddel tussen een klein
157.
aantal aangeslotenen. De werkkring van de telefoon was dus per definitie beperkt.
Een derde verklaring
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De snelheid van de telegrambezorging werd in het laatste kwart van de negentiende eeuw
aanzienlijk verhoogd door de fiets. De foto uit 1901 toont een telegrambesteller met het
Rijkstelegraaf-uniform. Om zijn middel een riem met het telegrambestellerstasje.

die gegeven kan worden voor het niet tot stand komen van staatsexploitatie van de
lokale telefonie is het gegeven dat de overheid door middel van de Rijkstelegraaf
de telefonie dienstbaar had gemaakt aan het telegraafverkeer, en dat daarmee haar
taak gedaan was. Het opzetten van een nieuwe staatstelefoondienst was dus niet
alleen niet noodzakelijk, maar tevens niet wenselijk, gezien de verliezen die reeds
geleden werden op de telegraafdienst en de mogelijkheid dat de nieuwe dienst
eveneens voor verliezen zou gaan zorgen. In dit licht is het dan ook begrijpelijk dat
met de oprichting vanaf 1888 van particuliere, interlokale telefoonverbindingen de
overheid - de opbrengsten van de Rijkstelegraaf in gedachte - voorwaarden aan de
exploitatie stelde. Reeds in 1881 waren verschillende lokale telefoonnetten opgericht.
De netten werden geëxploiteerd door particuliere ondernemingen, waarvan de
158.
Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij de belangrijkste was. De oprichting
van lokale en interlokale telefoonnetten wijst erop, dat de telefoon ook een innovatie
was met een geheel eigen dynamiek. Zij kan niet uitsluitend als een afgeleide van
de telegrafie gezien worden.
Elders is beschreven hoe de zelfstandige ontwikkeling van de telefonie op lokaal
en interlokaal gebied
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sterk is bepaald en beperkt door de houding van de overheid ten opzichte van de
159
telefonie. In een breder verband kan hier geconstateerd worden dat de gedeeltelijke
incorporatie van de telefonie in de telegrafie, in eerste instantie de meeste voordelen
heeft gebracht voor het bestaande systeem. De groeiende dynamiek van het
telefonie-systeem verstoorde echter deze balans. Van een complementair systeem
ontwikkelde de telefonie zich naar een sterk met de telegrafie concurrerend systeem.
Deze ontwikkeling behoort evenwel tot de twintigste eeuw.

Een systeem in ontwikkeling
In de inleiding van dit hoofdstuk is de ontwikkeling van het telegrafie-systeem
omschreven als een dynamisch proces van interne interactie en externe beïnvloeding.
Tot besluit zal hier gepoogd worden dit proces te faseren en te karakteriseren.
In de Nederlandse ontwikkeling van de telegrafie en telefonie in de negentiende
eeuw is een drietal fasen aan te wijzen. Tijdens de introductiefase van 1845 tot aan
de oprichting van de Rijkstelegraaf in 1852 hielden zowel particulieren als de overheid
zich met de telegrafie bezig. De laatste deed dit echter pas na lang aandringen,
terwijl binnen de eerste groep problemen ontstonden rond de financiering van
telegraaflijnen. Beide groepen actoren bezaten een beeld van de telegrafie dat
afwisselend de economische, politieke en infrastructurele mogelijkheden van het
nieuwe medium naar voren bracht. Door particulier initiatief werden onder andere
lijnen aangelegd van Rotterdam en Amsterdam naar hun zeehavens. Mede als
gevolg van de bestaande technische variatie stonden de vanaf 1845 aangelegde
lijnen vooralsnog niet met elkaar in verbinding. Zowel wijzer- als Morse-telegrafen
werden gebruikt. Vanaf 1852 werden door de in dat jaar opgerichte Rijkstelegraaf
systematisch belangrijke telegraafverbindingen aangelegd, met als doel te komen
tot een alomvattend Nederlands telegraafnetwerk dat aansloot op het buitenland.
Rond 1855 waren de belangrijkste plaatsen van Nederland inderdaad in een
telegrafisch netwerk opgenomen. In zowel technisch als organisatorisch opzicht
trad vanaf 1852 een zekere stabilisatie op. Staatsexploitatie werd de dominante
beheersvorm. In eerste instantie dwong de overheid een algemeen geldend
telegramtarief af. Vervolgens werden de particuliere telegraafmaatschappijen door
de Rijkstelegraaf overgenomen. Het Morse-toestel werd het standaard-toestel in de
telegrafie.
Gaandeweg werden de bestuurlijke structuren complexer. De Rijkstelegraaf kreeg
een duidelijke hiërarchische en bureaucratische organisatie. De beslissingsprocessen
werden formeler. Als gevolg van het streven naar een optimalisering van het systeem
nam de technische differentiatie weer toe. Op financieeleconomisch vlak werd deze
optimalisering evenwel niet bereikt. Aan de verbreiding van de telegrafie over het
land waren kosten verbonden, die niet door de opbrengsten werden gedekt. De
telegrafie werd gezien als een openbare nutsvoorziening. In praktijk fungeerde zij
evenwel grotendeels als een zakelijk communicatiemiddel voor een beperkte groep
van handelaren, fabrikanten en journalisten. De overheid zelf maakte relatief weinig
gebruik van de telegraaf. Niettemin was de telegrafie inmiddels uitgegroeid tot een
grootschalig technisch systeem, zowel wat betreft het aantal bestuurlijke en
technische componenten, als het aantal quantitatieve operaties.
De introductie van de telefoon in 1877 vormde een belangrijke uitdaging van
buitenaf en luidde de derde fase in de ontwikkeling van het telegrafie-systeem in.
Het systeem toonde haar flexibiliteit door de telefonie in technisch, juridisch,
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bestuurlijk en organisatorisch opzicht te integreren in de bestaande structuren. De
betekenis daarvan was groot. Na een voorzichtige start van de telegrafie in de jaren
veertig en een periode van sterke groei in de jaren vijftig, volgde een periode van
beperkte groei in de jaren zestig en zeventig. Met behulp van de telefonie vond
vanaf het begin van de jaren tachtig een verdere infrastructurele uitbreiding en
economische optimalisering plaats van de telegrafie. Een nieuwe periode van sterke
groei werd ingezet. Aan het einde van de eeuw telde Nederland circa 600
Rijkstelegraaf- en Rijkstelefoonkantoren, werden er jaarlijks ruim 4½ miljoen
telegrammen verzonden en hing er ruim 20.000 km telegraafdraad.
De incorporatie van de telefoon in het telegrafiesysteem oefende een negatieve
invloed uit op de ontwikkeling van de telefonie als zelfstandig systeem.
Pas in de twintigste eeuw zou de telefonie zich ontwikkelen tot een serieuze
concurrent van de telegrafie. Een beschrijving van deze ontwikkeling blijft hier
evenwel achterwege.
O. DE WIT
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levensbericht in De Ingenieur (1899), 613-614.
130. ARA, Archief Rijkstelegraaf, Waterstaat, Handel en Nijverheid (WHN), inv. nr. 190, brief d.d. 9
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136. Ibidem, brief d.d. 22 april 1881, Min. WHN aan de Koning. Vergelijk Ten Brink, Geschiedenis
Rijkstelegraaf, 395, 404.
137. Ibidem, Ministeriële Beschikking d.d. 18 juni 1881 (plus bijlagen).
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153. Geciteerd in H. Baudet, Een vertrouwde wereld. 100 jaar innovatie in Nederland (Amsterdam
1986), 69.
154. Ten Brink, Geschiedenis Rijkstelegraaf, 50.
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Lijst van afkortingen
ASM

Amsterdamsche Stoomvaart
Maatschappij

Bé

Baumé, een concentratiemaat voor zuren
als zwavelzuur

CLZ

Commissie van Landbouw te Zeeland

HIJSM

Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij

ITM

Internationale Telegraafmaatschappij

KB

Koninklijk Besluit

KNSM

Koninklijke Nederlandse Stoomboot
Maatschappij

KPM

Koninklijke Pakketvaart Maatschappij

NASM

Nederlandsch-Amerikaansche
Stoomvaartmaatschappij

NBTM

Nederlandsche Bell Telephoon
Maatschappij

NHM

Nederlandsche Handel-Maatschappij

NSBM

Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij

NTM

Nederlandsche Telefgraafmaatschappij

NV

Naamloze Vennootschap

RTM

Rotterdamsche Telegraafmaatschappij

SMN

Stoomvaart Maatschappij Nederland

VOC

Verenigde Oostindische Compagnie

ZLM

Zeeuwsche Landbouwmaatschappij
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Noten en geraadpleegde archieven bij hoofdstuk 14

Archieven
Algemeen Rijksarchief, Den Haag
Archief Rijkstelegraaf, 1852-1893
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natuurlijke grootte voorgesteld (Amsterdam 1855).
289 Het Nederlandse PTT Museum te 's-Gravenhage.
289 Het Nederlandse PTT Museum te 's-Gravenhage.
291 Eigen Haard (1876), 381.
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Register
Register van personen, firma's, organisaties en schepen
Aberson, J. (smid) 59
Ader-telefoonmaatschappij 296
Ainsworth, Th. (textieltechnicus) 43, 192
Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij 16, 27
Akzo (chemisch concern) 263
Alban (werktuigkundige) 119
Alberda, Dr. (medicus) 167
Alewijn, C. (comm. v. publ. werken) 194
Allen 119
D'Alphonse, F.J.B. (intendant van binn.zaken) 171
Ambon (schroefstoomschip) 83
Amortisatie Syndicaat 16
Ampère, A.M. (natuurkundige) 274
Amsterdamsche Droogdok Maatschappij 49
Amsterdamsche Kanaalmaatschappij 61
Amsterdamsche Sodafabriek N.V. 202
Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij 41, 79
Amsterdamsche Stoomvaart Maatschappij (ASM) 75, 76, 79, 80, 86
Arkwright, R. (textielfabrikant) 37, 38
Atjeh (kruiser) 92-94
Atlas (stoomschip) 78, 86
Baan, K. (meekrapfabrikant) 228
Backer & Rueb (machinefabriek) 59, 64
Bake, W.A. (direct. v. gieterij) 40, 74
Bakker, B. (vlashandelaar) 47
Banda, later Etna (stoomboot) 77, 80, 83
Barneveld, W.v. (apotheker) 162, 165, 175
Barrault, E. (ingenieur) 215, 216
Barth, J. Chr. (mijnbouwkundige) 186
Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte 114, 132, 134,
135, 137, 143, 168, 214
Batavia (stoomschip) 77, 96
Baumhauer, E.H. von (chemicus) 268, 269
Baumé, A. (apotheker/chemicus) 168, 188
Bauwens, L. (textielfabrikant) 39
Bavinck & Zoon, B. (textielblekerij) 192, 194
Becher, J.J. (oeconoom/chemicus) 160
Becker, C. (mach. fabrikant) 42
Begemann, E.H. (mach. fabrikant) 49, 51
Beijerinck, M.G. (ingenieur) 141, 143
Beins, Dr., H. (sodafabrikant) 269
Beins & Brouwer (sodafabriek) 202
Belgique (stoomschroefschip) 84
Bell Company 292, 293, 296
Bell, A.G. (uitvinder) 292
Bell, H. (scheepsbouwer) 72
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Benkoelen (kruiser) 94
Berewout (vermiljoen- en salpeterfabrikanten) 185
Berg, D. van den (reder/stearinefabrikant) 250, 255, 256
Bergman, T. (natuurkundige/chemicus) 159, 186, 211
Berkel, Lehr en Comp. (chem. fabriek) 232
Berliner telefoonmaatschappij 296
Berliner, E. 292
Bernhardt, J.C. (medicus/chemicus) 186
Berthollet, C.L. (chemicus) 166
Berzelius, J.J. (chemicus) 217
Beuningen, D.G.v. (handelaar) 269
Bicker, L. (medicus) 134, 137, 138
Bicker, jhr. Mr., H. (koopman/belastingontvanger) 215
Bicker, jhr. P.H. (loodwitfabrikant) 215, 216, 218-221, 267
Black, J. (medicus/chemicus) 159, 166, 175, 186, 210, 211
Blackwall Railway 276
Blake-telefoonmaatschappij 296
Blanc, A. le (zwavelzuurfabrikant) 167, 191
Blanken, A. (ingenieur) 135
Blanken, J. (inspect. gen. waterstaat) 135, 138
Bleekrode, S.A. (medicus/technoloog) 181, 230, 231, 251, 255, 269, 277
Bleierheide (mijn) 15
Blijdenstein-Willink (textielfabriek) 192
Bloedhond (rammonitor) 91, 94
Blussé, A. (uitgever) 163
Boddendijk, B.L.C. (handelaar) 194
Boekel, P. (schoolmeester) 139
Bogaert, P.J.J. (ingenieur mijnwezen) 26, 127
Boissevain, J. (reder) 95
Bolk, F.W. (techn. adviseur) 64
Bolstra, M. (waterbouwkundige) 139
Boon (brander) 134
Boon Mesch, A.H. van der (chemicus) 152, 266, 269
Borneo (raderboot) 83
Borsig (locomotievenfabriek) 38
Bos, P.A. (aannemer) 61
Bosch, I.G.J. van den (grootgrondbezitter/meekrapfabrikant) 228, 230, 235
Bosch, J. van den (minister v. koloniën) 43, 44
Bosch, W.D. (lakmoes- en loodwitfabrikant) 215
Bötcher-telefoonmaatschappij 296
Boudier, J.B. (garancinefabrikant) 233
Boulton, M. (mach. fabrikant) 38, 112
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Boulton & Watt (mach. fabriek) 37, 38, 71-73, 112, 115, 132, 134, 135
Bour, M.E. (garancinefabrikant) 233, 235, 268
Braconnot, H. (apotheker/botanicus) 244, 245
Bramah, J. (werktuigkundige) 38
Brandon Mondolpho, M. (palmoliehandelaar) 250, 255
Brandon, N.D. (stearinefabrikant) 247-252, 255, 256, 265, 269
Brandt, C. (drogist/vermiljoenfabrikant) 185
Brechoz en Roard (loodwitfabriek) 211
Bridgewater Foundry (machinefabriek) 39
Brouwer (natuurkundige) 137
Brugelman, C. (fabrikant) 246
Bruijn Prince, J.J. de (roodverver) 230
Bruijn, W. de (meesterknecht/zwavelzuurfabrikant) 197, 198, 266
Bruyn Kops, de (mach. fabrikant) 53
Brunel, I.K. (ingenieur) 73, 82
Brunings, Chr. (ingenieur) 135
Buffel (ramtorenschip) 91, 94
Cail, Halot & Cie. (machinefabriek) 53, 63
Caland, P. (ingenieur) 61
Cambacérès, J. de (stearinefabrikant) 245
Cartier (zwavelzuurfabrikant) 195
Cate, ten (textielfabrikanten) 194
Caulier-Mathy 26
Cerberus (raderschip) 79, 91
Ceuvel, J.C. (hfd. constructeur) 84
Charles X (koning) 245
Charlotte Dundas (stoomschip) 71
Chappe, C. (uitvinder) 274
Chaptal, J.A.C. (chemicus) 166, 208, 211, 212, 219
Chenevix, R. (chemicus) 210
Chevalier & Co. (mach. fabriek) 54
Chevremont (ingenieur) 20-23, 26
Chevreul, M.E. (chemicus) 243-245, 250
Christie, D. (scheepsbouwer) 46, 87
Christie, Nolet & De Kuyper (scheepswerf) 61
Clément, N. (chemicus) 189
Clermont (stoomschip) 72
Cockerill, J. (industrieel) 26
Cockerill (machinefabriek) 39, 40, 74, 75, 79, 80, 135
Coenen en Schoenmakers (kunstmestfabriek) 263
Cohen, E.J. (chemicus) 259, 260, 263, 270
Cohen, J. (chem. fabrikant) 259, 268, 269
Colin, J.J. (apotheker/chemicus) 223
Colette, J.M. (chef techn. bureau) 293, 296
Comet (stoomschip) 72
Commissie van Landbouw te Zeeland (CLZ) 225-227
Comissie van Landbouw in Zuid-Holland 227
Conrad, F.W. (ingenieur) 105, 135, 277, 280-283, 286
Constitution (stoomschroefschip) 84
Cores de Vries (schroefstoomschip) 76
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Corliss, G.H. (uitvinder) 119, 120, 122
Coppenaal & Co., Gebr. v. (loodwitfabriek) 215, 216, 218, 219, 221
Cosyn (mach. fabrikant) 54
Coster, Hofkes & Comp., L. (textielfabriek) 194
Coster Lzn., E. (textielbleker) 194
Coster, L. (textielfabrikant) 194
Couvreur van Maldeghem, L.S. (textielfabrikant) 43, 44
Craanen, D. (apotheker) 164, 165, 169
Crossley-telefoonmaatschappij 296
Cruquius (stoomgemaal) 139, 141, 142
Cullen, W. (medicus/chemicus) 186
Cunard Lijn 73
Curaçao (stoomschip) 78, 79
Curtius, F.W. (zwavelzuurfabrikant) 193
David, P. (uitgever) 34
Davy, H. (chemicus) 13, 20-29
Dean (ingenieur) 142
Defiance (stoomschip) 74
Delpaire (mijningenieur) 21
Denny (scheepsbouwer) 86
Derosne, Cail & Cie. (machinefabriek) 42
Desaguliers, J.Th. (natuurkundige) 134
Desormes, C.B. (chemicus/fabrikant) 189
Depillion (marineofficier) 274
Didam (pakketboot) 97
Dienst der Domeinen 25
Dienst voor het Stoomwezen 56, 123, 127, 128, 131
Diepeveen, Lels en Smit (mach.fabriek) 54
Dijk, C.M.v. (apotheker) 210, 215
Dirkse, C.J. (chemist) 233, 267
Dixon & Co. (machinefabriek de Atlas) 40, 43, 45, 49, 52, 54, 58, 86, 142
De Domaniale (mijn) 15, 16, 18, 19, 21-33, 35, 40, 127
Dommer, G. (fabrikant/koopman) 167, 168
Dommer & Co., G. (chem. fabriek) 167, 168, 170, 172, 185, 191, 267
Dommer, N.G. (koopman/fabrikant) 167
Donker Curtius, D. (minister) 280
Dossie, R. (apotheker/chemist) 188
Drenthe (stoomschip) 99
Driessen, P. (medicus/chemicus) 163, 165-167, 169
De Drij Engelen (meekrapdrogerij) 226, 234
Druijvenstijn, J.C.L. (stearinefabrikant) 255
DSM (chemisch concern) 263
Dubbeldam (pakketboot) 97
Du Croo & Brauns (mach. fabriek) 64
Dudok van Heel, A.E. (machinefabrikant) 75
Duhamel de Monceau, H.L. (technoloog/chemicus) 159
Duister, J.J. (smid) 132, 135
Dumas, J.B. (chemicus) 181
Dumont, G. (mijnbouwkundige) 26
Dundonald, Lord (chem. fabrikant) 211, 212, 215, 219
Dupuy de Lôme, S. (marine-ingenieur) 89, 90
Duyvis & Co., P.M. (mach. fabriek) 46
Dwars, P. 198
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Edam (pakketboot) 97
Edison, Th.A. (electrotechnicus) 292
Egells (machine fabriek) 38
Eischweiler Bergwerksverein 26
Elder & Co., J. (scheepswerf) 87, 93, 95, 96, 98, 99
Elst, P. en D. van der (chem. fabriek) 191, 192
Elst, E. van der (mijningenieur) 19, 26-28
Elst, van der, & Matthes (salmiakfabriek) 259, 264
Enschedese Katoenspinnerij N.V. 43, 44
Enthoven & Co., L.J. (metaalwarenfabriek) 41, 48, 58, 62, 255
Etablissement Fijenoord (mach. fabriek) 40, 42-44, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 60,
62, 75, 87, 97, 99, 134, 135, 141
Evans, O. (uitvinder) 117, 122
Evrard & van Duyl (mach. fabriek) 64
Fairbarn, W. (werktuigkundige) 120
Faraday, M. (natuurkundige/chemicus) 274, 276
Fardon, J. (loodwitfabrikant) 216
Fargharson en Comp., J. (sterkwaterstokerij) 191
Farquharson, J. (zwavelzuurfabrikant) 191
Faschamps (mijningenieur) 22, 23, 25
Faure, P.J.(waskaarsenmaker) 246-249, 269
Fentener van Vlissingen, F.H. (handelaar) 269
Fentener van Vlissingen, P. (katoendrukker) 197
Ferber, J.J. (mijnbouwkundige) 188
Figee & Co., Th. (machinefabriek) 54, 61
Fisler, A.W. (suikerraffinadeur) 198, 269
Fonrober & Cie., L. (koperdraadfabriek) 283
Fothergill Cooke, W. (telegraaftechnicus) 276
Fransen van de Putte & Co. (garancinefabriek) 233
Fremery, N.C. de (medicus/chemicus) 163, 247, 248
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Fremery, P.J.I. de (medicus/chemicus) 247, 248, 252, 267
Frémy, E. (chemicus) 250, 251
Froude, W. (ingenieur) 92
Fuiseaux (isolatorenfabriek) 283
Fulton, R. (scheepsontwerper) 72
Galen en Roest, v. (mach. fabriek) 54
Gall, M. (technicus) 192
Garbett, S. (zwavelzuurfabrikant) 188, 191
Gauss, C.F. (wiskundige) 276, 277
Gay-Lussac, J.L. (chemicus/natuurkundige) 244, 245
Geesink, C.A.J. (zeepzieder) 269
Gelder, de (ingenieur) 61
Gelder, J. de (wiskundige) 140
Gelder, van (papierfabriek) 129
Gelder, Schouten & Co., v. (papierfabriek) 14
Gerritsma, W. (salmiakfabrikant) 167-169, 267
Gibbs 142
Giesbers & van Deun (machinefabriek) 58
Giljam, H. (boer) 225, 226
Gips, C. (scheepsbouwer) 75
Girardin, J.P.L. (chemicus) 268
Gladstone, W.E. (Engels premier) 44
Glauber, J.R. (chemist) 160, 161
Glavimans, G.J. (constructeur) 71, 74
Glywn, J. (ingenieur) 140
Goedkoop, P. (machinefabrikant) 61
Goldberg, J. (econoom/minister) 151, 164-166, 170, 171
Göttling, J.F.A. (farmaceut/chemicus) 219
Goudriaan, B.H. (ingenieur) 139, 283
Gouverneur van Ewijck (stoomschip) 76, 84
Gower-telefoonmaatschappij 296
Graebe, C. (chemicus) 238
Gravenhorst, Gebr. (salmiakfabriek) 168
Gray, E. (uitvinder) 292
Great Britain (stoomschip) 73, 82
Great Eastern (stoomschip) 82
Great Western (stoomschip) 73
Great Western Railway Company 39, 73, 276
Great Western Steamship Company 73
Greve, A. (ingenieur) 121-123, 132, 134, 138, 143-145
Grootes & Comp., P. (loodwitfabriek) 207
Großmann, H. (privaat-docent) 260, 270
Grundel, J. 63
Gudde, H.J. (meekraphandelaar) 227, 235
Gueritault, H.F.J. (stearinefabrikant) 255, 268
Guinea (ramtorenschip) 91, 94
Gunning, J.W. (chemicus) 266, 268
Hall, F.A. van (minister) 278
Harburger Maatschappij (rederij) 76
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Harmens & Penning (mach. fabriek) 54
Hartogh, L.A.H. (stearinefabrikant) 255-257
Harvey en Fox (machinefabriek) 142
Hawks & Co., W. (machinefabriek) 216
Heel & Holtzman (plaat- en staafijzerfabriek) 54
Heemskerk Azn., J.(minister) 265
Heesterman, A. (meekrapfabrikant) 228
Heijdt, van der 283
Heiligerlee (rammonitor) 91
Heineken, G. (bierbrouwer) 58
Henderson, Coulborn & Co. 95
Hendrik, Prins der Nederlanden 76, 79, 95
Hercules (sleepboot) 75, 78, 86
Herzeele, van (salpeter- en vermiljoenfabrikanten) 185
Heus, H. de (koperpletter) 134, 193
Heyder & Co, De (katoenfabriek) 192
Hipp (telefoonmaatschappij) 296
Hodson, J. (machinefabrikant) 40
Hoff, J.H. van 't (chemicus) 259
Hofkes, L. & Zonen (textielfabriek) 192, 194
Hofkes, L. & Co. (textielfabriek) 43, 44
Holker, J. (zwavelzuurfabrikant) 188
Hollandia (scheepswerf) 75
Hollandsche Chemische Fabriek N.V. 257
Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij 185
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 226
Hollandsche Spoorweg Maatschappij 127
Hollandsche Stearine Fabriek N.V. 255, 257
Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) 278, 280, 282-284, 286,
287
Holleman, A. & W. (garancinefabriek) 233
Holleman, F.A. (garancinefabrikant) 233, 268
Holtzman, J.J. 148
Hölze, G. (textieltechnicus) 44
Home, F. (medicus) 186, 187
De Honingbij (waskaarsenmakerij) 246
Hoogen, Th.A. (loodwitfabrikant) 215, 216, 218
Hoogendijk, S. (horlogemaker) 134, 137
Hoogendijk, W. en J. (scheepswerf) 74, 75, 78
Hoogeveen, C. (loodwitfabrikant) 215
Hoogeveen & Co., C. (loodwitfabriek) 216
Hoogeveen, K. (loodwitfabrikant) 215, 216, 218, 221
Hoogewerff, S. (chemicus) 259, 260, 263, 268, 270
Hoppe (machinefabriek) 38
Hornblower, J.C. (werktuigkundige) 114, 117
Hout, J.v. (mach.fabrikant) 42
Hubbart, (uitvinder) 292
Hubert (stearinefabrikant) 246
Hughes, D.E. (uitvinder) 290, 292, 293
Huichelbos van Liender, J.D. (koopman) 134, 135
Huijgens (inspecteur) 79
Hulls, J. (scheepsbouwer) 71
Huygens Chr. (natuurkundige) 111
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Ihle, J.J.H. (fabrikant/apotheker) 168
Imperial Continental Gas Association 264
Institut de France 176
Internationale Telegraafmaatschappij (ITM) 279, 286, 287
Insinger & Co. (hars -, zwavel- en vermiljoenstokerij) 185
Iterson, A.A.G. van (stearinefabrikant) 265, 267, 269
Jackson, W. (technicus) 40, 75, 86
Jacobson, E.L. (textielfabrikant) 44
Jacobson A.B. Zn., G.J. (chemicus/stearinefabrikant) 257, 267, 268
Jarman, J.L. (zwavelzuurfabrikant) 193-195
Jay, H. le (loodwitfabrikant) 216, 217
Jongh & Co., G.J.W. de (machinefabriek) 46, 61
Jordens, P.L. (loodwitfabrikant) 216, 217
Jouffroy, C. (constructeur) 71
Jurjans, J. (zwavelzuurfabrikant) 199
Kalis Hzn, L. (aannemer) 61
Kam, J.B. (ingenieur) 49
Karsten, K.J.B. (metallurg) 221
Kasteleyn, P.J. (apotheker/chemicus) 163-166, 170, 266
Keir, J. (chem. fabrikant) 211, 212
Kempenaer, J.M. de (minister) 280
Kerdijk & Pincoffs (garancinefabriek) 233
Ketjen, G.T. (zwavelzuurfabrikant) 193-195, 200
Ketjen, G.T. & Co. (zwavelzuurfabriek) 195, 198-200, 202, 203, 266, 267, 269
Ketjen, Jarman en Cie. (zwavelzuurfabriek) 181, 193-195, 197, 198, 199
Ketjen, L. (zwavelzuurfabrikant) 200, 202, 203, 269
Ketjen & Mahlstede (glauberzoutfabriek) 202
Ketjen & Smits (glauberzoutfabriek) 200
Kingston, H. (tekenaar) 86
Klaling (suikerfabrikant) 63
Klaproth, M.H. (apotheker/chemicus) 210
Klerck, jhr. G.J.G. (minister) 294
Klinkenberg, Gebr. J. en P. (smederij) 46
Koning der Nederlanden (ramtorenschip) 91, 92
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Koning der Nederlanden (pakketboot) 95
Koning Willem II (stoomschip) 83
Koninklijke Academie van Wetenschappen 93
Koninklijke Chemische Fabriek N.V. 199, 202, 203
Koninklijke Fabriek van Stoom en andere Werktuigen N.V. 49, 63, 75-77, 80,
81, 84, 87, 91, 94, 96-98, 100, 101
Koninklijke Fabriek van Waskaarsen N.V. 247, 248, 255-257
Koninklijke Maatschappij De Schelde N.V. 96, 97, 99
Koninklijke Nederlandsche Machinefabriek N.V. 49
Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek N.V. 26
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM) 76, 84, 86, 94
Koninklijke Pakketvaart Maatschappij (KPM) 97
Koopmans, J.A. (meekrapfabrikant) 230
Koopmans, K. (assuradeur) 230
Koopmans, Zocher en Comp. (meekrapfabriek) 230, 235
Kops, J. (landhuishoudkundige) 164, 165
Koppeschaar, W.F. (chemicus) 181
Kornbeck, Dr. (vermiljoenfabrikant) 161
Krecke, F.W. (chemicus) 268
Krokodil (rammonitor) 91, 200
Kun, L.J.A. van der (ingenieur) 277, 278, 280-283, 286
Laar, J.C.v. (waskaarsenmaker) 246
Lady Landsdown (raderschip) 81
Laird, J. (scheepsbouwer) 81, 90-92
Lambert, G. (mijnbouwingenieur) 26
Lambert (loodsuikerfabrikanten) 185
Landeweer (mach. fabrikant) 54
Lauwerenburgh, A. (apotheker) 164, 165
Lavoisier, A.L. (chemicus) 159, 164, 166, 175, 210
Leblanc, N. (sodafabrikant) 211
Leeghwater Azn., J. (waterbouwkundige) 139, 141, 142
Leembruggen G. Zn., J. (zwavelzuurfabrikant) 199
Leerdam (pakketboot) 96, 99
Leeuw, W. van der (medicus) 163
Liebermann, C. (chemicus) 238
Liebig, J. (chemicus) 181
Lijnden van Hemmen, F.G.v. (hfd. adm. domeinen) 139, 141, 142
Lipkens, A. (regerings-adviseur) 135, 141, 143, 216, 274
Livadia (jacht) 93
De Locht-telefoonmaatschappij 296
Logan, M. (monteur) 132
Löhnis, Th.P. (machinefabrikant) 46
Lookeren Campagne, W.v. (garancinefabrikant) 233, 267
Luden, H. (bankier/koopman) 235
Maanen, F.J.v. (medicus) 163
Maas (stoomschip) 95
Maatschappij Felix Meritis 164
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid 151, 152, 231, 249, 269
Maatschappij tot Bevordering van den Landbouw 162
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Maatschappij tot Exploitatie van Oliebronnen in Ned.Indië 15
Maatschappij tot Nut van't Algemeen 162
Maatschappij van Nijverheid 259, 263, 270
Maatschappij van Verbeterde Meekrapbereiding in Zeeland 230, 231
Maatschappij van Weldadigheid 43, 44
Macassar (schroefstoomschip) 83
Madura (kruiser) 94
Maria Theresia (keizerin) 161
Maris en Schippers (meekraphandel) 239
Maritz & Comp., E.B.L. (pletterij) 41
Marken, J.C.v. (gist- en spiritusfabrikant) 269, 296
Martin, W.H. (ingenieur) 99
Marum, M.v. (natuurkundige/chemicus) 163, 165, 175
Marx, K. (filosoof) 187
Mastenbroek, T. (apotheker) 267, 269
Maudsley, H. en J. (mach. fabriek) 38, 41, 72, 74, 75, 93, 94
Medusa (oorlogsschip) 79
Meijer, B. (uitvinder) 290, 293
Meijer, J. (chemicaliënhandelaar) 269
Meijling, J. (smid) 46
Mendel, Bour en Comp. (garancinefabriek) 233, 235, 238
Mentz (inspect. rijkswaterstaat) 140, 141
Mercer, J. (machinebouwer) 44
Mercurius (stoomschip) 127
Mercx, J.A. (smid) 41, 42
Mesnidot, V.B. (horlogemaker) 246
Middelburgsche Garancinefabriek N.V. 233
Miller, P. 71
Milly, A. de (stearinefabrikant) 245, 246, 250
Minister van Staat Rochussen (schip) 76
Mitchel & Co. (scheepswerf) 95
Moll, G. (natuurkundige/wiskundige) 140
Molyn, F.A. (vernisfabrikant) 266, 269
Mond, L. (chemicus) 202, 266, 268
Monitor (pantserschip) 89
Moré, J.B.A. (zwavelzuurfabrikant) 191
Morse, S. (uitvinder) 276, 279, 283, 284, 290, 298
Moss (reder) 86
Motard (stearinefabrikant) 245, 246
Mouthaan, Dr. N. (zwavelzuurfabrikant) 198-200, 267, 269
Mueseler (mijningenieur) 24
Mulder, G.J. (medicus/chemicus) 199, 267
Muller & Co., H. (palmoliedestillateur) 257
Müller (reder) 76
Müller, L.A. (koopman) 255
Mushet, D. (hoogovenbouwer) 40
Muston, P.I. (loodwitfabrikant) 215-217
Napier & Sons, R. (scheepswerf) 90, 91, 94, 95, 99
Napoleon (keizer) 18, 128, 167, 168, 176, 211
Nasmyth, J. (machinebouwer) 38, 39, 51
Nederburgh, Nering Bögel & Co. (ijzergieterij) 41, 42, 48, 54, 58
Nederland (pakketboot) 96
Nederlander (stoomschip) 74
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Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij (NASM) 95, 96, 97,
99
Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij (NBTM) 297
Nederlandsche Chemische Fabriek N.V. 199, 200, 203
Nederlandsche Fabriek van Stoomwerktuigen N.V. 49
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek N.V. 296
Nederlandsche Grofsmederij N.V. 40
Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) 43, 69, 81, 99, 192, 279
Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij 214
Nederlandsche Koolteerstokerij N.V. 259
Nederlandsche Palmitinefabriek N.V. 256
Nederlandsche Soda- en Chemicaliën Fabriek N.V. 202
Nederlandsche Sodafabriek N.V. 202
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (NSBM) 40, 42-44, 48, 74-84, 86, 87,
91, 94-102, 141
Nederlandsche Telegraafmaatschappij (NTM) 278, 279, 283, 284, 286
Nederlandsch-Indische Stoomvaartmaatschappij N.V. 76, 97
Nemnich, P.A. (jurist) 171, 241
Neuprick (mijn) 15, 16, 24, 26
Newall & Cie. (kabelfabriek) 283
Newcomen, Th. (uitvinder stoommachine) 111, 112, 114, 115, 117, 120, 121,
131
Nieuwburg (chem. fabriek) 167, 168
Nijgh en Zoon (uitgever) 296
Noordhollandsche Maatschappij tot de Cultuur en Bereiding van Meekrap N.V.
235
Norton, Th.H. (Amerikaans consul) 259, 260, 270
Ochtman, J.H. (garancinefabrikant) 232-234, 269
Ochtman, van der Vliet & Comp. (garancinefabriek) 236, 237, 267
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Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen
162, 166, 168, 185, 191
Onrust (raderboot) 83
Oordt, v. (suikerraffinaderij) 255
Ooster & Co. (loodwitfabriek) 199, 221
Oppenheim (bankiershuis) 256
Oranje-Nassau (mijn) 166
Orban et fils, J.M. (ijzerdr. fabriek) 283
Orsoy en Zonen, C.v. (vermiljoenfabriek) 185
Φrsted, H.C. (natuurkundige) 274
Ouwerkerk & Comp., P. (garancinefabriek/handelshuis) 232, 233
Overgaauw, P. (garancinefabriek) 232
Pairou (technicus) 24
Paixhans, H. (generaal) 88
Panhuys, van 277
Papin 111
Payen, A. (chemicus) 195
P. Caland (stoomschip) 95, 96
Pearce, W. (reder) 93, 99
Penn (machinefabriek) 79, 93
Perier (bankier) 23
Philipse (verver) 128, 129
Phoenix (raderschip) 79
De Phoenix (katoenspinnerij) 44
Plate, Reuchlin & Co. (rederij) 95, 96
Polytechnische School (Delft) 56, 63, 267
Polytechnische Schule (Hannover) 267
Le Poole (spinnerij) 44
Poortman en Visser (loodwitfabriek) 218-221
Porter 119
Pott, J.H. (medicus/chemicus) 159
Prechtl, J.J. (technoloog) 215, 216
Précorbin, E. de (octrooihouder) 246
Preece, W. (uitvinder) 292
Prévinaire, J.B.T. (katoendrukker) 43, 44, 192
Price's Patent-Candle Company 251
Priestley, J. (theoloog/chemicus) 175, 210
Prince, J. en G. (loodwitfabriek) 218
Prince, Zocher en Comp. (meekrapfabriek) 230
Prinses Amalia (pakketboot) 95
Prins Hendrik (pakketboot) 95
Prins Hendrik der Nederlanden (ramtorenschip) 90-93
Prins van Oranje (pakketboot) 95
De Prins van Oranje (ijzergieterij) 49, 54
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Konsten en Weetenschappen 151,
162, 163
Pyroscaphe (raderschip) 71
Quanonne, Ch.A.F. (stearinefabrikant) 246
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Railton, Dixon & Co. (scheepswerf) 95
Ramann (reder) 76
Rankine, W.J.M. (natuurkundige) 87
Regout, P. (industrieel) 16
Regteren Altena, J.Q.v. (zwavelzuurfabrikant) 199
Reineveld (machinefabrikant) 63
Reis, Ph. (uitvinder) 292
Rembrandt (schilder) 58
Renterghem & Co., C.A.v. (garancinefabriek) 233, 237
Repelaer van Driel, jhr. O. (directeur-generaal waterstaat) 139
Rhijn Spoorweg-Maatschappij 37
Rhyn, D.v. (medicus) 163, 164
Rijksstoomvaartdienst 79
Rijkswaterstaat 60, 62, 134, 139, 141
Rijkswerf 77-79, 88, 90-94, 96, 101
Rijkswerven 67, 79, 80, 84, 86, 88, 101
Rijn (fregat) 78
Rijn-IJsselstoomboot Maatschappij 60
Roberts, R. (machinebouwer) 38
Robinson (reder) 76
Robiquet, J.P. (apotheker/chemicus) 223
Rochussen, J.J. (minister) 76, 77
Roebuck, J. (zwavelzuurfabrikant) 188, 191
Roëll, baron W.F. (voorzitter Eerste Kamer) 139
Roentgen, G.M. (mach. fabrikant) 14, 40, 42-44, 67, 74, 75, 77, 78, 83, 86, 87,
127, 135, 141
Roode, J.C. de (octrooi-agent) 215, 216
Roos, F.W. (meesterknecht) 197, 266
Rossijn, J.Th. (natuurkundige) 132
Rotterdam (stoomschip) 95, 96
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V. 46
Rotterdamsche Garancinefabriek N.V. 233
Rotterdamsche Lloyd (rederij) 95, 97, 99
Rotterdamsche Telegraafmaatschappij (RTM) 279, 286
Roubaix, Jenar & Co., de (stearinefabriek) 253, 255
Rouppe, H.W. (medicus/chemicus) 163-167, 184
Royal Mail Steam Company 73
Ruby (oorlogsschip) 84
Rue, Th. de la (boekdrukker) 216
Ruys, D.T. (reder) 95
Ruys, W. (reder) 95
Ruyssenaers, A. (aannemer) 279
Ruyter, M. de (admiraal) 58
De Ruyter (zeilfregat) 90
Salomonson & Co. (garancinefabriek) 233
Sanders, N.J. (zeepzieder) 269
Savery, Th. (uitvinder stoompomp) 111, 112, 114, 117
Schalwijk, H.W. (chem. fabrikant) 257
Scheele, C.W. (apotheker/chemicus) 211, 215, 218, 243
Scheepswerf en Werktuigenfabriek Conrad 61
De Schelde (scheepswerf) 51
Schermacher en Maleys (salmiakfabriek) 170
Schiebe, P.H. (chem. fabrikant) 169
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Schilling von Canstatt, baron (diplomaat) 276
Scholl (auteur) 122
W.A. Scholten (stoomschip) 95
Schonck, Th.P. (apotheker) 163-166
Schoneveld, Westerbaan & Co. (stearinefabriek) 252, 253
Schretlen, D.A. (machinefabrikant) 42, 44, 54
Schümmer, J. (dir. domaniale mijn) 23, 27, 28
Schutte & Weiler, Gebr. (mach.fabriek) 42, 54
Scott Russel, J. (scheepsbouwer) 82
Seetzen, U.J. (technoloog) 169
Sell, C. (chef tekenaar) 94
Seppings, R. (scheepsbouwkundige) 71
Serrurier, L. (sodafabrikant) 203
Seydlitz, C.L. (meestoofeigenaar) 227
Seydlitz en van Waesbergen (meekrapfabriek) 226
Sharp, Roberts & Co. (machinefabriek) 39
Siemens & Halske (electro. fabriek) 279, 287, 293, 296
Siemens, W. (ingenieur) 276
Simmonnin (apotheker) 244
Simonis & Biolley (lakenfabriek) 39, 40
Simons, G. (regerings-adviseur) 121-123, 132, 135, 138, 141, 143-146
Simon Thomas, J.A.E. (zwavelzuurfabrikant) 198, 199, 269
Sint Eustatius (kruiser) 94
Slotemaker, Lantinga & Co. (mach. fabriek) 54
Smallman, J. (monteur) 132
Smeaton, J. (werktuigkundige) 112
Smit, A. (scheepsbouwer) 96
Smit, E.J. (mach. fabrikant) 54
Smit, F. (scheepsbouwer) 42, 75, 83, 96
Smit, J. en K. (scheepswerf) 41, 61
Smit & Zn, L. (scheepswerf) 61
Smith, F.P. (uitvinder scheepsschroef) 73
Smith, Gardner & Co. (loodwitfabriek) 215, 216
Smith, H.J.F. 193
Smits, D. (architect) 132
Smits, G.W. (zwavelzuurfabrikant) 195, 197, 198, 200, 202, 203
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Smits-Jung, wed. P. (fabrikant) 197, 200
Smits, P. (fabrikant/handelaar) 195, 197-200
Smits, W.W. (handelaar) 197
Smits en De Wolff (sodafabriek) 202, 203
Smits & Zn., wed. P. (beenzwart- en zwavelzuurfabriek) 202, 264
Smulders, W.H. (mach. fabrikant) 42
Snellen, C.F. (loodwitfabrikant) 215, 216, 218, 219
Société Céramique (aardewerkfabriek) 26
Soemmering (uitv. telegraaf) 276
Soerabaja (pakketboot) 96
Soetermeer, C., (constructeur) 71, 74, 77, 78
Someren, R.H.v. (verfstoffenfabrikant) 215, 216, 218, 219, 221
Someren & Co., R.H.v. (loodwitfabriek) 216
Spindel, W. (zwavelzuurfabrikant) 192-195, 197
Staatsmijnen 29, 34
Staatstoezicht op de Mijnen 20, 23, 24, 26, 27, 34
Stahl, G.E. (medicus/chemicus) 159, 210
De Star (loodwitmolen) 216, 217
Staring, W.C.A. (ambtenaar) 19, 281, 287, 293
Stearine-Kaarsenfabriek Apollo N.V. 257
Stearine-Kaarsenfabriek Gouda N.V. 252, 257
Stearine-Kaarsenfabriek Rotterdam N.V. 257
Steenstra, P. (wiskundige) 137
Steger, A.M.A.A. (chemicus) 259, 260, 263, 270
Steinheil, K.A. (natuurkundige) 276, 277
Stella (ijzeren schip) 84
Stephenson, G. (technicus) 20
Stipriaan Luïscius, A.v. (medicus/chemicus) 163, 164, 175
Stolk, D.v. (zwavelzuurfabrikant) 203
Stoomvaart Maatschappij Insulinde N.V. 96
Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) 95-99
Stoomschroefschooner Rederij 76
Stork & Co. (machinefabriek) 45, 54, 55, 63-65
Stork, C.C. (ingenieur) 46
Stork, C.T. (machinefabrikant) 54
Storm Buysing, D.J. (ingenieur) 145
Stratingh & Co. (loodwitfabriek) 216-219, 221
Stratingh, R.P. (hagelgieter) 218
Stratingh Ezn, S. (chemicus) 214-218, 277
Strick van Linschoten, A. (salmiakfabrikant) 169
Strick van Linschoten, van Hasselt en Cranen (salmiakfabriek) 169, 170
Strutt, J. (textielfabrikant) 37
Suriname (raderschip) 78, 79, 83
Swart, W. (chemicus/farmaceut) 193
Symington (uitvinder) 71
Taureau (pantserschip) 90
Teerlink, Dr. C.J.J. (chemicus) 269
Tennant & Co., C. (chem. fabriek) 181
Ternate (later Hekla) (stoomboot) 77, 80, 83
Theiler-telefoonmaatschappij 296
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Thenard, L.J. (chemicus) 211, 212, 214, 215, 217, 219
Thomassen/GCO Beelaerts (mach. fabriek) 54
Thorbecke, J.R. (minister) 265, 279-283, 286, 288
Tideman, B. (notaris) 193-195, 265
Tideman, B.J. (marine-ingenieur) 91-93, 95, 96
Tideman, B.W. (marine-ingenieur) 91
Tieboel, B. (apotheker) 163, 166
Tielsche Garancine- en Meekrapfabriek N.V. 233
Tilkin & Comp., L. (machinefabriek) 60
Tresfon, A. (technicus garancinefabriek) 233
Trevithick, R. (uitvinder) 117, 120, 122
Trommsdorff, J.B. (apotheker/chemicus) 162
Tromp, A.E. (constructeur) 77, 79
Turner, J. (chem. fabrikant) 210, 211, 215, 218, 219
Twiss en Zonen, R. (garancinefabriek) 233
Utrechtsche IJzergieterij 49, 54, 58
Vauqelin, L.N. (chemicus) 166
Verdam, G.J. (natuur- en werktuigkundige) 122, 124
Vereinigungs-Gesellschaft für Steinkohlenbergbau im Wurm Revier 16, 26, 27
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 53, 68
Verhagen, O. (meekrapfabrikant) 230, 237, 269
Verhagen & Co. (garancinefabriek) 233
Verkerk, J.A. (smeersmelter) 246-249, 267, 269
Verloop & Co., J. (ijzergieterij) 41, 42
Vermeulen, Boudier & Comp. (garancinefabriek) 283
Verplancke, J.A. (meekrapfabrikant) 226-228, 234, 235
Verveer & Co. (machinefabriek) 40, 42, 48, 58, 83, 134, 135, 142
Vessum, L.v. (racinefabrikant) 234
Vincken (mijningenieur) 22-25
Virginia (pantserschip) 89
Visser, A.W. de (zwavelzuurfabrikant) 197, 266, 267, 269
Visser & Comp., A.W. de (beenzwart- en zwavelzuurfabriek) 181, 197, 218,
219, 264
Vliet, D. van der (meekraphandelaar) 232
Vlissingen, F.H.v. (baksteenfabrikant) 197
Vlissingen, F. en P.v. (rederij) 75
Vlissingen, P.C.v. (machinefabrikant/scheepsbouwer) 87
Vlissingen, P.v. (machinefabrikant) 42, 75, 76, 84, 86, 87, 91, 101, 197
Vlissingen & Dudok van Heel, v. (mach. fabriek) 37, 41, 44, 46, 47, 49, 51, 52,
54, 58, 60, 62, 63, 121, 122, 134, 135, 142
Vollenhoven, Duthil & Co., v. (rederij) 74
Vondel, J van den (dichter) 58
Vorsselman de Heer, P.O.C. (natuurkundige) 277
Vries Robbé, A.A.C. de (inspecteur stoomwezen) 123, 127, 135
Vuurst, W. van der (auteur) 214
Waesbergen, A.P. van (meestoofeigenaar) 227
Wagner, J.R. (technoloog) 268
Wall Bake, H.A. van den (muntmeester) 198
Waller, F.G. (industrieel) 269
Waltman, M. (stadsopzichter) 137
Ward, Dr. J. (zwavelzuurfabrikant) 187, 188, 190, 191
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Warrior (pantserschip) 86, 89, 93
Watson, G. (loodwitfabrikant) 216
Watson, Th.A. (uitv. telefoon) 292
Watson, W. (machinebouwer) 40
Watt, J. (technicus) 38, 112, 114, 115, 117, 119-121, 211
Weber, J.A. (chemicus/fabrikant) 161, 166, 276, 277
Weel & Comp., Gebr. van (garancinefabriek) 233
Wenckebach, E. (fabrikant) 277-280, 282-284, 286, 287, 293
Werk, A. van der (garancinefabrikant/notaris) 233
Werkspoor (machinefabriek) 52, 64
Western Electric Company 292
Westindische Stoomvaartmaatschappij N.V. 96
Wheatstone, C. (natuurkundige) 276
White, J. (meesterknecht) 187
Whitworth, J. (machinebouwer) 38
Wiegleb, J.C. (apotheker/chemicus) 162
Willem I (koning) 40, 43, 68, 73-75, 77, 78, 80, 100, 135, 138-141, 178, 191,
193, 197, 213, 247, 266
Willem III (koning) 96
Willem III (pakketboot) 95
Willem V (stadhouder) 132
Willink (textielfabrikanten) 194
Wilson, G.F. (stearinefabrikant) 251
Wilson, Th. (katoenfabrikant) 192
Wingate & Co., Th. (scheepswerf) 61
Wispelwey & Co. (ijzergieterij) 47, 53, 55
Wissekerke, W. (eigenaar smederij) 46
Wohlert (machinefabriek) 38
Wolfson (dir. NSBM) 95, 96
Woltkamp, J.M. (chem. fabrikant) 170
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Wolvekamp & de Bruijn (zwavelzuurfabriek) 198, 199, 203
Wolvekamp, G.H. (zwavelzuurfabrikant) 198, 199
Woolf, A. (uitvinder) 118, 122
Wouters 128, 129
De IJssel (machinefabriek) 49
IJssel de Schepper, Dr. H. (stearinefabrikant) 256, 268
Ypey, A. (medicus/chemicus) 184
Zaandam (pakketboot) 96, 97
Zeeman, Th.J. (stearinefabrikant) 246, 249
De Zeeuw (stoomschip) 74
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 226
Zeeuwsche Landbouwmaatschappij (ZLM) 228
Zeeuwsche Maatschappij voor Meekrapbereiding N.V. 230, 231, 233
Zierikzeesche Garancinefabriek N.V. 239
Zocher, J.D. (architect/meekrapfabrikant) 230

Register van geografische namen
Achterhoek 40, 259
Afrika 252
Aken 15, 16, 28, 30, 31, 34
Albany 72
Alblasserdam 75
Alkmaar 163
Almaden 161
Almelo 43, 192, 194
Alphen 123, 175
Alphen a/d Rijn 192
Amerika 33, 34, 72, 73, 80, 89, 90, 95, 96, 117, 119, 120, 200, 202, 203, 218,
221, 238, 239, 259, 276, 277, 290, 294, 296
Amersfoort 263, 264
Amstel 169
Amsterdam 14, 37, 40-42, 43-45, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 63, 64, 68, 75, 76, 79,
83, 84, 88, 89, 91-94, 96, 101, 124, 126, 134, 137, 139, 142, 152, 160-170,
174-178, 182, 191-195, 197, 198-200, 202, 203, 205, 208, 213-215, 218, 221,
230, 233, 235, 238, 241, 242, 246, 248, 250-252, 254-257, 259, 263-266, 268,
274, 277-280, 282-284, 286, 287, 297, 298 Anna Paulowna 46
Antwerpen 41, 74, 79, 83, 84, 127, 182, 255, 274, 276, 286
Anzin 23
Argentinië 61
Arkel 135
Arnhem 277, 281-284, 287
Atjeh 92
Atlantische Oceaan 72, 73, 78, 79
Avignon 183, 223, 225, 226, 230
Avon 71
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Baltimore 96, 276
Banska Stiavnica 112
Batavia 77, 79
Baudour 283
Beieren 281
België 13-16, 18, 24-26, 30, 34, 35, 37, 39-44, 56, 60, 62, 75, 79, 80, 84, 109,
135, 182, 183, 191, 192, 195, 199, 200, 203, 213, 226, 247, 251-253, 274, 276,
281-284, 286
Beneden Weser 61
Bergen 21-23, 283
Berlijn 14, 38, 259, 260, 276, 279, 283, 287, 293, 296
Beverwijk 230
Bingen 56
Birkenhead 81
Birmingham 37, 188, 191
Blijdorp 132, 134, 138
Boerenwetering 246
Bogenhausen 276
Bonn 28
Borinage 112
Borne 45, 46
Den Bosch 215, 274
Brabant 42, 183, 191, 235, 242
Breda 59, 64, 246, 249, 282-284, 286, 287
Brielle 68, 279
Bristol 73
Brouwershaven 278, 279
Bruinisse 234
Brunswijk 168
Brussel 42, 188, 191, 192, 246, 252, 253, 255, 274, 276, 286
Den Burg 293
Capelle a/d IJssel 74, 78, 233
Chatham 86
Chemnitz 38, 259
Cherbourg 89
Chester 221
Clichy 211, 212, 214, 217, 218, 220
Clyde 72
Cocksdorp 293, 295
Cornwall 112, 117, 120, 141, 142
Curaçao 78, 79
Cuxhaven 277
Cyprus 223
Dartmouth 111
Delfland 144
Delft 26-28, 46, 56, 63, 163, 231, 259, 267, 280, 296
Delftshaven 61
Denemarken 76, 274
Deventer 41, 42, 53, 58
Devonshire 111
Dirksland 233, 279
Dnjepr 89
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Dordrecht 62, 75, 163, 282, 284, 286, 287
Dordtsche Kil 74
Doubs 71
Drente 43, 287
Dresden 46
Dreumel 123
Drongen 226, 228, 231
Duinkerken 61
Duisburg 193, 197, 266
Duitsland 13-16, 18, 20-23, 25-28, 30, 33, 35, 37, 38, 42, 46, 50, 56, 58, 61,
62, 69, 119, 124, 151, 152, 156, 159-162, 166-168, 170, 182, 188, 193, 195,
199, 202, 203, 208, 210, 211, 215, 221, 223, 238, 239, 241, 247, 256, 259,
260, 263, 264, 267-269, 276, 277, 279, 283, 284
Düren 18
Edinburgh 168, 188
Egypte 88, 168, 170
Elba 274
Elzas 16
Engeland 13-16, 19, 20, 22, 23, 30-35, 37-46, 50, 58, 60-62, 65, 68, 70-80,
82-84, 86-102, 105, 109, 112, 114, 117, 124, 131, 132, 134, 135, 137, 140-142,
144, 151, 156, 159, 161, 167-170, 172, 181-192, 198, 199, 203, 205, 208-215,
219-223, 225, 235, 238, 247, 250, 251, 260, 269, 270, 276-279, 283, 284, 287,
292, 296
Enkhuizen 74
Enschede 44, 192
Erfurt 162
Esens 74
Europa 13, 18, 30, 34, 73, 152, 155, 159, 161, 162, 166, 168, 182, 184, 188,
195, 199, 303, 206, 208, 221, 238, 245, 250, 276, 292, 297
Frankfurt am Main 276
Frankrijk 13-16, 18, 20, 22, 23, 30-32, 34, 35, 39, 41-43,
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60, 62, 68, 69, 72, 73, 76, 79, 88-91, 111, 112, 123, 128, 134, 137, 151, 152,
156, 159, 161, 163, 165, 168, 170, 173, 174-176, 178, 181-185, 188-190, 192,
195, 199, 205, 208, 211, 212-215, 221, 223-228, 230, 233-235, 237-239,
243-247, 250, 251, 252, 255, 268, 274, 283, 284, 290, 296
Freiberg 228
Friesland 45, 74, 114, 132, 166, 167, 169
Fürth 276
Gelderland 45, 287
Gemert 44
Gent 39, 127, 192, 226
Genua 217
Gibraltar 88
Glascow 61, 72, 87, 90, 95, 99, 112, 226
Goes 230, 231, 233, 237
Goor 192
Goslar 183
Göttingen 256
Gouda 192, 218, 241, 252-257, 267, 269
Gouwe 147
Greenock 72
Groningen 42, 45, 49, 147, 163, 165-167, 169
Gülick (Jülich) 18
Den Haag 21, 23, 41, 49, 129, 163, 171, 176, 181, 255, 274, 277, 279-281,
284, 286, 297
Haarlem 42-44, 58, 61, 163, 175, 186, 192, 230, 231, 235, 277, 280, 284
Haarlemmermeer 131, 132, 135, 138-142, 147, 148, 230
Haarlemmermeerpolder 143, 230, 235
Hamburg 39, 61, 75, 76, 208, 277
Hannover 233, 256, 267, 281, 282
Harburg 76
Harlingen 167, 169
Harz 183
Heerlen 15
Den Helder 46, 79, 278, 279
Helensburgh 72
Hellevoetsluis 78, 80, 96, 135, 279
Helmond 49, 51
Henegouwen 18, 26, 283
Hengelo 45, 55
Herve 25
Hodimont 191
Hollands Diep 283
Hongarije 112
Hontenisse 226, 227, 231
Hudson 72
Hulst 227
Idria 161
Ierland 186
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Italië 160, 223, 251
Japan 60
Java 63, 80, 95, 97
Kaap de Goede Hoop 88
Kampen 49
Kanaal van Voorne en Putten 96
Katendrecht 276
Katwijk 135
Kerkrade 15, 18, 20-24, 30, 40, 127
Keulen 16, 18
Kinburn 89
Kinderdijk 41, 42, 83
Kloosterrade 16
Kolhorn 235
Koog aan de Zaan 46, 172, 207
Kralingen 174, 183, 191, 198
Krim 88, 123
Krimpenerwaard 135
Krommenie 46
Laag Boskoop 147
Lancashire 37, 39, 112, 120
Langensalza 162
Lapland 163
Leiden 40, 42, 44, 54, 139, 140, 192, 267, 280
Leuven 192
Levant 168
Lille 274
Limburg 13-16, 18, 20-30, 40, 45, 49, 58, 242, 259, 263, 287
Liverpool 39, 90, 155
Loire 16
Londen 14, 37, 38, 40, 43, 73-76, 79, 84, 111, 119, 137, 211, 215, 251, 279
Lui 30
Luik 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 40, 56, 74, 135, 191, 192, 283
Maas 40, 283
Maastricht 16, 18, 22, 25, 26, 30, 129
Maasvallei 16
Makkum 167, 169
Malakka 88
Manchester 38, 39
Meersen 18
Merwede 60
Meppel 175
Middelburg 44, 230, 231, 233
Middellandse Zee 68, 73, 76, 84, 86, 88
Middlebrough 95
Mijdrecht 132, 135
Mittweida 56
Moerdijk 74, 282, 284
Monnikendam 207
Montpellier 211
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München 276
München-Gladbach 16
Nancy 244
Nederlands-Indië 42, 43, 60-64, 68, 69, 74, 76-80, 83, 84, 88, 91, 92, 94-97,
100, 101, 152, 156, 182, 185, 208, 218, 249
Nedermaas 15
New Castle 95, 155, 216
Newcomen 71
New York 72, 73, 84, 95, 96
Nieuwe Diep 284, 287
Nieuwer-Amstel 167, 169, 170, 172, 174, 191, 192, 202, 203, 257
Nieuwe Waterweg 60-62
Nieuwkoop 132, 148
Nijmegen 128
Noordatlantische Oceaan 96
Noord-Brabant 45, 223, 235, 262, 263, 287
Noord-Holland 14, 41, 46, 135, 143, 144, 230, 231, 235, 242, 279
Noordhollands Kanaal 92, 96,
Noordzee 96, 99
Noordzeekanaal 60-62, 92, 96
Nootdorp 132, 135
Northumberland 112
Nürnberg 276
Oberhausen 281, 283
Oisterwijk 233
Olst 59
Oostenrijk 44, 58, 161, 208, 211, 215, 221, 251, 281
Oostzee 68, 76, 99, 242
Oss 291
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Oud-Beijerland 279, 283
Oude IJssel 171
Ouder-Amstel 202, 203
Oudeschild 294
Oudewater 46, 61
Ouwerkerk 225
Overijssel 45, 63, 64, 287
Pampus 96
Parijs 16, 111, 168, 182, 183, 194, 195, 218, 223, 243-246, 248, 251, 252, 274
Pennsylvania 72
Polen 192
Portmouth 74
Portugal 167, 208
Potsdam 276
Pruisen 15, 18, 20-24, 26, 27, 38, 122-124, 163, 276, 281-284
Puttershoek 233
Reims 40
Rhöne 155
Rijn 16, 155, 208
Rijnland 132, 135, 142, 144, 198, 213, 221
De Rijp 46
Rode Zee 88
Roer 15
Roermond 18
Rotte 174
Rotterdam 16, 42-44, 46, 53, 56, 61, 64, 68, 74, 79, 83, 87, 95, 96, 114, 132,
134, 135, 137, 138, 161-165, 169, 171, 175, 183, 184, 191, 192, 198, 205, 208,
213, 214, 218, 220, 221, 223, 224, 230, 232, 233, 252, 255, 257, 266, 277-280,
282, 284, 286, 298
Rouen 188
Ruhrgebied 15, 16, 18, 19, 22, 31, 32, 34, 35
Rusland 42, 88, 89, 93, 242, 274
Saargebied 18
Sabang 64
Saksen 28, 160, 186, 281
Saône 71
Scandinavië 69, 208
Scheveningen 279
Schie 174
Schiedam 218, 241, 257, 280
Schieland 132
Schneeberg 160
Schotland 40, 71, 87, 91, 93, 95, 98, 99, 101, 166, 186, 188
Seine 71
Seraing 19, 74, 75, 135
Silezië 186
Singapore 77
Slikkerveer 61
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Sloten 139
Sloterdijk 215
Sloterdijkermeerpolder 139
Smyrna 223
Soerabaya 63, 83, 84
Southampton 84
Spaarndam 142
Spaarne 277
Spanje 161, 167, 208
Staffordshire 112
Steenbergen 233
Suez 88
Suez-kanaal 88, 94, 102
Sumatra 64
Suriname 27
Tandjong-Priok 60
Terschelling 293
Texel 171, 293, 295, 296
Thames 72
Tiel 233, 235, 239
Tilburg 41, 42
Toulon 89
Tsjecho-Slowakije 112
Twente 43, 45, 65, 194, 263
Turkije 88
Tyne 155
Uithoorn 199, 202, 203
Utrecht 42, 45, 56, 132, 135, 162, 163, 169, 175, 176, 178, 192, 195, 197-200,
202, 203, 209, 215, 218, 221, 246-248, 252, 259, 264, 266-268, 278, 282, 287
Valenciennes 23
Valkenburg 18
Vaucluse 223
Vecht 174, 197
Veenhuizen 43, 44
Venetië 156, 160, 161, 182, 207, 208
Venlo 16
Verenigde Staten 13, 35, 215, 223, 292, 297
Verviers 25, 39
Vijfheerenlanden 135, 144
Vlaanderen 23, 43, 183, 226, 227
Vlaardingen 233
Vlieland 293
Vlissingen 51, 77-79, 90, 91, 96, 274
Waal 60
Waardpolder 235
Wales 188
Wamek 123
Washington 276
Wenen 161, 215
West-Indië 42, 44, 63, 78, 83, 91, 100, 208, 249
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Wietze 15
Wilhelminapolder 230, 231, 233
Winkel 235
Wolga 42
Worm 13, 18
Wormerveer 46
Wormgebied 15, 16, 18-21, 23, 35
Het IJ 68
IJssel 284
IJsselmonde 75
Yorkshire 112
Zaan 68
Zaanstreek 46, 175, 208, 213, 214, 221
Zandvoort 279
Zeeland 45, 198, 223, 225-228, 230, 235, 262, 274
Zeeuws Vlaanderen 226, 227
Zeist 252
Zevenbergen 228, 231
Zierikzee 276, 232-234, 237-239
Zuid-Amerika 61
Zuid-Beveland 227
Zuiderzee 60, 75, 96, 99
Zuid-Holland 14, 41, 45, 143, 144, 148, 223, 227, 235, 242, 287
Zuidplaspolder 148
Zurich 56
Zutphen 128, 129
Zwarte Zee 88
Zweden 16, 112, 211, 217, 243
Zwolle 47, 53, 55, 60
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Summary
Mining, machine building, shipbuilding

Chapter 1. Mining.
Mining was only a minor activity in the Netherlands before 1900, coal-mining being
the most important. Coal seams existed in the extreme south of the country. Minig
was relatively deep and, as in the nearby coalfields of Aachen and Liège, steam
engines were introduced early. During the first half of the 19th century the State
Bureau of Mines and its Mining Engineers tried hard to enforce modernization.
However, innovation turned out to be rather unmanageable, as the example of
Davy's safety lamp demonstrates. It shows the technical incompatibilities, institutional
and social forces that shaped the acceptability of a modest device, which became
the very symbol of mining. Developments in mining technology and productivity
were path dependent processes requiring adaptation to local circumstances. Although
there was an overall technological drift, mining regions were locked in to a specific
level of productivity. The old Dutch mines improved their competitiveness by sudden
leaps, which is characteristic for innovation strategies in the entire sector.

Chapter 2. Machine building.
Due to a limited demand for machinery and a lack of iron and coal, Dutch machine
building had a slow start in the early 19th century. The Belgian Secession of 1830
turned out to be a stimulus to the construction of steam engines for ships and industry
in the country, which until then had relied on machinery from the Belgian provinces.
In textile machinery British competition frustrated several Dutch attempts to enter
the market. After 1850 home demand for machinery grew rapidly. Industry, pumping
stations and ships used Dutch boilers and engines. In some fields, like dredging
equipment and brickmaking machinery, Dutch manufacturers obtained a very firm
position, whilst foreign competitors continued to dominate in agricultural machinery
and industrial plant. The import of machines had never been hindered by tariff
barriers, and industrial development in the Netherlands took place with a relatively
small home machine building industry.

Chapter 3. Shipbuilding.
Two major changes occurred in 19th century shipbuilding: the development of steam
propulsion and transition from wooden to iron and steel shipbuilding. In cooperation
with two large engineering firms (Fijenoord in Rotterdam en Van Vlissingen in
Amsterdam) the Dutch Navy was a pioneer in employing steamships between 1830
and 1865. For the merchant navy sailing vessels continued to be more profitable
than steamships until well after 1850.
The Navy and the engineering industry also took the lead in the use of iron and
steel in shipbuilding. Only in the 1880s Dutch shipyards began to launch iron packets.

Steam
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Chapter 4. Steam as a symbol.
‘Steam is the symbol of the Industrial Revolution’. This notion has long thwarted an
adequate analysis of the use of steam technology in the Netherlands. Compared to
other countries, Holland was rather late in adopting steam engines, which led to the
harsh verdict of ‘backwardness’ without further research into the technical aspects
of this peculiar development. Various chapters in Vols. IV, V

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

350
and VI of this series will analyse steam power in comparison with the ‘classical’
sources of energy, water, wind, and muscle power.

Chapter 5. Steam in development.
This chapter deals with the history of 18th century steam technology in Britain and
the international development in the 19th century. Changes in general technological
characteristics, like pressure, piston speed and rotational speed are combined with
data concerning efficiency and costs per hp as they appear from Dutch sources.
Attention is also paid to the operation, nuisance and safety of steam technology.

Chapter 6. Steam and drainage.
The transition from windmills to steam driven pumping stations demonstrates the
complexity of steam technology, both in a technical and in a social sense. For the
drainage of the Haarlemmermeer in the 1840s a very large scale use of steam was
preferred above a vast number of windmills. For smaller polders the advantages of
steam were less obvious, due to the ambiguity of various cost-benefit analyses. It
appears that personal convictions within polder boards for or against modernisation
often decided the issue. A fundamental change in attitudes towards
watermanagement and seasonal flooding helped steam technology in the end to
gradually replace that characteristic of Dutch landscape, the windmill.

Chemistry

Chapter 7. Chemical industry in the 19th century.
At first glance the 19th century was for the Dutch chemical industry a difficult and
unspectacular era, clenched between two relatively prosperous and dynamic periods
in the 18th and 20th centuries. A closer look reveals a ‘paleotechnic transition’
(Mumford, Clow) that revolutionized the chemical industries of all European nations
between 1800 and 1890. Specific for the Dutch chemical industry were the so-called
‘trafieken’, industries processing foreign or colonial raw materials and working mainly
for exports. They were based on the trading networks of the early-modern period.
These industries went through the process of change that will be the subject of the
next chapters.

Chapter 8. Industry, chemistry, and the environment (1750-1815).
This chapter outlines the world of chemistry in de Dutch Republic in the decades
around 1800. Small companies dominated the chemical industry, but they covered
an exceptionally wide range of activities. The largest sections were the madder,
candle, white lead, soap, and pigments industries. Technologically and commercially
the most advanced industries were cinnabar, borax, campher, nitre, litmus, aqua
fortis, smalt, mercury compounds, and white lead. During the second half of the
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18th century the second group, show-pieces of the Dutch chemical ‘trafieken’, fell
slowly into decline, and their situation deteriorated rapidly during the years of French
occupation (1795-1813). In 1795 chemical courses were organized in the ten largest
Dutch towns. Partly from this intensified interest in chemical science, resulted the
short period of recovery of the Dutch chemical industry during the years 1795-1805,
when several new factories and production processes were installed. In the
concluding sections of this chapter an overview is presented of the ways in which
local and _ during the French period _ central government reacted to air and water
pollution caused by the early-modern chemical factories.

Chapter 9. Sulphuric acid.
In several applications sulphuric acid was the successor of aqua fortis. Probably
because of the fact that the Dutch factories of aqua fortis were in the hands of
wealthy merchants without any chemical knowledge, and because of the decline of
Dutch bleaching, dyeing and calico printing at the end of the 18th century (where
acids were used), factories of sulphuric acid were founded only after Belgian
Secession (1830), which is late, compared to other countries. In the 1850s the
industry prospered because of the spectacular growth of the garancin and the stearic
candles industries. Ten years later the cotton crisis caused a sharp decline of the
garancin industry, which affected also the sulphuric acid market. The Dutch acid
manufacturers reacted by building their own soda factories (1863/64). These were
the first soda factories in the Netherlands, ranking among the largest chemical
factories of the country. Strong competition by British firms, and protectionist
government policies in Germany, caused a complete collapse of the Dutch soda
industry by 1874.

Chapter 10. White lead.
During the early modern period the Dutch white lead industry dominated world
markets. This was due partly to the Dutch dominance in overseas trade in general,
and partly to innovations in production technology that had taken place sometime
in the 16th century, giving rise to what was called ‘the Dutch process’. From the late
18th century onwards the old production technology was challenged times and again
by new production me-
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thods, rooted in a new understanding of the chemical composition of white lead.
Some of the manufacturers continued to bring the old Dutch process to perfection,
while others tried to introduce new British technology into their factories. The
competition between the old and the new technologies shows how in the long run
all attempts failed to put white lead production on the newly discovered scientific
basis, both in the Netherlands and abroad. The old ‘empirical’ process produced a
white lead with superior qualities in painting. Several Dutch firms that had innovated
only recently, returned to the old methods. It was only after 1850 that a third type
of process, which was a semi-scientific, large scale variety of the Dutch process
(the German ‘chamber process’) became the most successful production technology
for white lead. After 1880, the few Dutch companies that had managed to survive,
took up the chamber process, without abandoning their established methods entirely.

Chapter 11. Madder and garancin.
Contrary to the case of white lead, the case of the madder industry shows that
chemical discovery sometimes does overthrow a branch of industry. In the early
19th century a sophisticated symbiosis between agricultural production, industry,
the merchant sector, and government regulation had put Dutch madder industry
into an internationally leading position. This position was challenged by the rise of
the French madder industry after 1830. French chemists had discovered a madder
preparation, called garancin, made with sulphuric acid. After 1845 the Dutch madder
industry went through a rapid process of change. Government regulation was
abandoned, garancin factories were set up, and large madder factories partly took
over the role of the traditional madder stoves. The spectacular rise of the garancin
industry caused very serious water pollution with sulphuric acid. When the technical
causes of that pollution were eventually solved, it was too late. The discovery in
1868 of the synthesis of the colouring matter of the madder root, alizarin, and after
1874 of the new synthetic alizarin ruined the garancin industry within a few years.
In 1880, the last Dutch garancin factory closed down. One of the largest companies
managed to survive, because it was converted to a superphosphate factory which
made use of sulphuric acid like its predecessor.

Chapter 12. Stearic candles.
The stearic candle factories were the other large consumers of sulphuric acid in the
country. Between 1833 and 1837, only some ten years after the first factory of stearic
candles was founded in France, a few entrepreneurs started the production of these
candles in the Netherlands. At first the colonies were an important niche market for
the new product, which could stand higher outside temperatures than the common
tallow candles. In the 1850s a new production process was introduced in which
sulphuric acid replaced milk of lime as the saponification agent. Parallel to that, palm
oil was introduced as a raw material instead of tallow. Dutch entrepreneurs began
to import palm oil from Africa and other tropical regions, thereby making the Dutch
stearic candle industry practically independent from the expensive European supply
of tallow. Between 1850 and 1870 the stearic candle industry grew dramatically. It
developed into a new type of large scale, and science dependent ‘trafiek’ that
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imported its raw materials and exported the candles to foreign countries. Large
investments were made to install new saponification and destillation technology.

Chapter 13. A changing industry.
On the basis of the preceding chapters, the transformation of the Dutch chemical
industry in the 19th century is analysed, by taking into account (1) the supply of raw
materials, (2) the relation between the chemical industry and the environment, and
(3) the role of chemical knowledge. The main periods of strong innovative activity
were the 1830s (white lead, sulphuric acid and stearic candles), and the 1850s and
early 1860s (garancin, stearic candles and soda). After 1870 many small scale
innovations in many different industries resulted in a strong consumer orientation
of the chemical industry, with a large share of luxury products (perfumes, soaps,
pharmaceuticals, tooth powder, and the like). Being a country without abundant
natural resources, import of raw materials remained of vital importance during the
entire period. With the growth of the chemical industry in the 1850s, water and air
pollution grew considerably. Together with a greater public health awareness this
led to a more active government policy concerning the terms on which permits were
granted. Several town councils appointed expert committees - with medical doctors,
chemists, and architects - to investigate the pollution caused by industry. More than
before chemical knowledge played a role in formulating the problems of, and the
remedy for environmental problems. After 1850 a new type of entrepreneur, trained
in chemistry or engineering, started to determine the course
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of the Dutch chemical industry. This group has also strongly dominated the industry's
historiography, in which the situation before 1850 was depicted as obsolete and
uninteresting. The research in this Volume shows the one-sidedness of that picture.

Telegraphy and telephony

Chapter 14. Telegraphy and telephony.
In 1845 the first telegraph line was opened along the Amsterdam-Haarlem railway
track, soon followed by a number of lines operated by private companies. Telegraphy
developed into a large scale technical system after the State took over all lines in
1852 and set up a network which linked all towns. From 1877 onwards the telephone
first played a role as an extension of telegraphy into rural areas. Due to technical,
juridical and organisational integration of telephony, it greatly added to the economical
viability of the telegraph network. Only after a number of years telephony developed
into a system of its own, independent of telegraphy.
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