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rioofdstuk 1 : Inleiding 
------------------------------------------------

In het kader van de Kursus Maatschappij-wetenschappen die deel 
uitmaakt van de K2-studie elektrotechniek aan de THE, hebben we 
Reprobeerd een beeld te vormen van de rol van stoomkracht in de 
ontwikkeling van de Nederlandse industrie in de 19e eeuw. We 
heboen ons hierbij beperkt tot de volgende bedrijfstakken: 

- suikerindustrie (hfdst 3) 
- textielkleurstofindustrie (hfdst 4) 
- leerindustrie (hfdst S) 
- machineindustrie (hfdst ó) 
en daarbij de opkomst van de stoomgemalen (hfdst7) die gebruikt 
werden in de waterhuishouding. 

Na een grondig literatuuronderzoek waarbij we ons georienteerd 
hebben op de materie zijn we gestart met een archiefonderzoek 
dat plaats vond in de archiefkelders van het Eindhovens 
lierneentehu is. 

Het literatuuronderzoek kunnen we opsplitsen in twee delen. 
Allereerst was er de algemene achtergrondinformatie (o.a 
Industrialisatie van Nederland in de 19e eeuw door J.A de Jonge) 
die iedereen heeft oestudeerd. 
Hierna heeft ieder zich ijeorienteerd binnen zijn eigen 
deelonderwerp, hetKeen gebeurde ~et de voor het deelonderwerp 
specifieke, literatuur. Object van het archiefonderzoek was het 
arcnief van de Ingenieur van het Stoorawezen, die destijds 
gevestigd was in Ede (Gld). Het hier voor u liggende verslag is 
de schriftelijke weergave van ons totale onderzoek. 
l'l'ij hopen dat dit werk zal bijdragen tot een verbreding van het 
inzicht in de ontwikkeling van de industrie in Nederland. 

Savery's fire engine at 
Kensington, 1712. 
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Hoofdstuk 2: Het archief van de dienst voor het Stoomwezen 

------------------------ ·2--------------------------------
2.1 Inleiding 

liet hier gepresenteerde onderzoek is hoofdzakelijk gebaseerd 
op het archief van de dienst voor het Stoomwezen. Deze dienst 
had tot taak stoomketels te keuren alvorens ze in bedrijf 
genomen mochten worden. Ook nadien werden ketels nog periodiek 
gekeurd. Deze controles werden centr~al opgetekend in wat nu het 
archief van de dienst voor het Stoomwezen heet. Dit 
handgeschreven archief bestaat uit 12 leggers formaat A3. Deze 
beslaan de periode 18~6 tot 189~ (In bijlage 1 is een precieze 
indeling is te vinden). 

Bij ons onderzoek hebben we ons moeten beperken tot leg~ers 2 
t/m 6. 

Een probleem bij ons onderzoek echter bleek het interpreteren 
van de gegevens. Het archief is duidelijk niet bedoeld als 
naslagwerk, wat bijvoorbeeld blijkt uit het volledig doorhalen 
van vervallen stoomketels. Begrijpelijk is dat bij een 
handgeschreven archief niet boven elke kolom opnieuw wordt 
aangegeven wat deze betekent. Jammer genoeg ontbreekt elke 
aanduiding omtrent de kolommen zodat voordat met het doorwerken 
van de twaalf leggers kon worden begonnen eerst moest worden 
uitgezocht wat deze aanduiden. Een summiere aanduiding van de 
indeling is te vinden in de inventarislijst welke bij het 
archief hoort. 

De indeling is niet voor alle leggers hetzelfde. De leggers 2 
en 3 hebben een simpelere en minder volledige indeling dan de 
leggers 4, Sen 6. In de volgende paragrafen is de vermoedelijke 
indeling van de door ons bestudeerde leggers beschreven. Bij 
sommige verklaringen zijn verwijzingen te vinden naar de 
leggers. Hier is dan iets te vinden dat ons vermoeden omtrent 
het een of ander bevestigd. 

2.2 Indeling Leggers 4,~ en 6 

Vanaf legger 4 wordt er niet meer per stoomketel maar per 
fabriek ingeschreven. Een fabriek met bijvoorbeeld vier 
stoomketels heeft dan kolomen 1 t/m 4 eenmaal geschreven en 
verder aangehaald, en de andere kolomen ingeschreven per 
stoomketel. 

Kolom 1 : Inschrijvingsnummer (ins) 

Fabrieken werden chronologisch ingeschreven met oplopend 
inschrijvingsnummer. Dit nummer is blijvend verbonden met de 
fabriek ook als bij overname in volgende leggers er fabrieken 
verdwijnen. 
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Kolom 2: Vestigingsplaats 

Vermeld is de vestigingsplaats en, daar waar 
gehuchten, de gemeente waaronder deze valt. 
straatnaam vermeld, vooral bij de grotere steden. 

Kolom 3: Naam Fabriek of Eigenaar 

sprake is van 
Soms is ook de 

Omdat de fabriek vaak naar de eigenaar is genoemd is het niet 
altijd duidelijk op welke van de twee gedoeld wordt. 

Kolom 4: Fabriekstype 

Algemene aanduiding van 
nadere aanduiding van de 
"waterpomp" e.d.). 

het soort fabriek. Soms ook een 
toepassing van het stoomtuig (zoals 

Kolom~: Specificatie ketel(groepen) 

Deze specificatie bestaat uit het aantal ketels van een 
groep. Soms wordt met een indexletter onderscheid gemaakt tussen 
verschillende ketelgroepen. 

Kolom 6: Verwarmd oppervlak 

Pas nadat een inventaris van de inboedel van een 
suikerraffinaderij (Amsterdamsche Suikerraffinaderij, legger 4, 
Noord Holland, ins 27) werd vergeleken met de inschrijving in 
archief stond vast dat deze getalswaarde het verwarmd oppervlak 
moet zijn. 

Kolom 7: Bouwjaar en eventuele jaren van verbouwing/reparatie 
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Kolom 8: Stoomdruk 

Deze kolom gaf enige verwarring. Het leek heel aannemelijk 
dat dit de stoomdruk moest zijn. Bij de controles komen 
herhaaldelijk berichten voor als "beproefd op 2 x 4.13 en i.o.". 
wat overeenkomt met de verplichte beproevingen van de ketel op 
een druk welke een veelvoud is van de werkdruk. Wat echter 
vreemd aandoet zijn de opgaven in 3. zelfs 4 cijfers. wat absurd 
is aandoet voor de opgave van een druk. In legger 2. Zuid 
Holland. inschrijvingsnummer 72. eerste controle staat echter 
voluit geschreven dat er wordt beproefd op 3 atm. wat geen 
twijfel meer overlaat. De oplossing is echter eenvoudig als men 
bedenkt dat Engeland de bakermat was van de industrieele 
revoluti e . Hi eronder een tabel met de meest voor komende dru kk en 
in atrn, en omgerekend naar pound per square inch: 

Atm P/inch2 Fout Aannemelijk 
0.2, 3.6, 0% 
1.2 17., 0.11 + 
1.37 20 0% ++ 
1.~4 22., 0.1% + 
2.06 30 0.2% ++ 
2.4 3s 0.1% ++ 
2., 36., os 
2.,8 37., 0.4% 
+ 2.8 40 2% ++ 

3.1 4, o.,i ++ 
3.3, 49 0.2% 
3.6 ,2., 0.1% ++ 
4 ,8.4 
4.1 60 0.2% ++ 
4.13 60.3 
S.17 1, 0.6% ++ 

Bij berekening van dit tabel is de omrekeningsfactor 1 
pound/square inch: 0.068S atm gebruikt (Deze is overgenomen uit 
Piepers blz 98). De "aannemelijkheid" is een zuiver 
subjectief oordeel over kans dat deze druk inderdaad uit de 
engelse druk is omgerekend. 

Kolom 9: Naam bouwer en eventuele verbouwers/reparateurs 

Kolom 10: Aantal aansloten werktuigen 
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Kolom 11 : Vermogen 

Hoewel er eigenlijk geen twijfel was over de betekenis van 
kolom 11, was het toch moeilijk een duidelijke aanwijzing te 
vinden dat is het vermogen in pks is. In legger 6, Zuid Holland, 
ins. 176, controle 1877 wordt echter vermeld dat er een machine 
van 14 pk wordt bijgeplaatst, en inderdaad wordt voor het 
laatste stoomtuig een vermogen van 14 opgegeven. 

Kolom 10 en 11 vormen een specificatie van de belasting van de 
ketel(s). Deze is vaak erg onduidelijk. Vaak was niet te 
achterhalen of het opgegeven vermogen per stoomtuig was, of als 
totaal voor een groep van stoomtuigen. Ook werd vaak de 
belasting alleen gespecificeerd bij de eerste ketel van een 
groep, en voor de andere ketels aangehaald met quotes. Ook hier 
vaak de onduidelijkheid of de gespecificeerde belasting per 
ketel is of voor de groep. Bij het overnemen naar meer recente 
leggers moeten er haast wel fouten zijn gemaakt, vooral wanneer 
de aangehaalde ketels niet meer op volgorde staan. 
Waarschijnlijk is het beter uit te gaan van ~e vuistregel 
"vermogen in PK= 46 1 van verwarmd oppervlak in M ", dan van de 
gegeven belastingsspecificatie. 

Kolom 12: Een datum 

De betekenis van deze datum was niet te achterhalen. 
Waarschijnlijk is deze datum de datum van de eerste controle, of 
van afgifte van de eerste akte. 

Verder kolommen: De periodieke controles 

Verder worden er een aantal afkortingen gebruikt, waarvan 
sommige duidelijk zijn: 

M/C Met condensor 
2/C Zonder condensor 
Cp en Comp Compound machine 
Bin Binnenshuis• (Niet zeker, mogelijk ook 

binnenlands) 
Bt Buitenshuis.(Niet zeker, mogelijk ook 

buitenlands) 
Opgez Opgezonden 
Afk Afkomstig 

• zie Piepers, blz 144, eerste alinea. 

F.en aantal andere, zoals "BC:", "bl·I", "All", zijn ni~t <1u1<1fll1jk. 
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2.3 Indeling leggers 2 en 3 

Er wordt hier volstaan met verwijzingen 
overeenkomstige kolommen bij leggers 4, 5 en 6. 

naar 

Kolommen 1-5: Identiek met de kolommen in leggers 4, 5 en 6. 

Kolom 6 Specificatie van het vermogen 

Kolom 7 komt overeen met kolom 5 in de andere leggers 

Kolom 8 komt overeen met kolom 12 

Verder kolommen De periodieke controles. 

~ ;i,,,t,;l\i...·; {t~;;:. 
•.-r: ' -:-; r-o : ·' . ~. ;:.~- : ~ . 
.-1 ... :'"' ·\ . .' . ; -; -~, 
:' :. . ~ • .. 
.. ' 

·_ .. ·, . ' .. ... . ~ 

. .. . . 
" ·' . 

·: ... -~ · .. \ . • ·.\·. "t ··, ·, •. . (' 

:~·:ttL;:~ ·t 
SA VER Y'S fl RE ENGI NE, 1699 

de 
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Bijlage ). 

::c Algemeen overz icht legger Inhoud 
0 
0 -------------------------------..., 
0. 
(/1 

CT 
C: ,._. 
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ID 
CT 
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:,-.... 
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ID 

C. .... 
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CT 
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0 
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BIJ l11ge 2: Overzicht van verz11melde geqovons uit leggers 2,3,4 5 en 6 

Gelderl11nd 
Utrecht 
Noord Hol l11nd 
Drente 
Frlesl11nd 
Groningen 
Over IJssel 
Zuid Hol land 
Zeel11nd 
Limburg 
Noord Brabant 

18XX 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

*********************************** 
*********************************** 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

*************** 
*************** 
••••••••••••••• 

Hierboven staat vermeld In welke jaren er controles zijn vermeld. Natuurlijk kan 
men ook Informatie halen uit het bouwjaar/bouwer etc. 
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Hoofdstuk 3: De Suikerindustrie 

1.1 Historie van de rietsuiker 

Al sinds mensenheugenis werden mensen aangetrokken door zoete 
sappen en stoffen. De oorsprong van enkele familieleden van de 
huidige rietsuikerplant is terug gevolgd tot enkele duizenden 
jaren voor Christus. Men neemt aan dat er in India voor het 
eerst een suikerachtige vloeistof gewonnen werd uit deze 
planten. Door veroveringen van Alexander de Grote werd ook 
Europa in 327 v Chr. deze plant bekend. Het eerste gebruik 
bestond slechts uit het kauwen op de stengel van de plant. Later 
werd er getracht de zoete stof te scheiden van de plant. Kortweg 
bestaat het proces uit de volgende stappen: 

• Het van bladeren ontdoen van de plant 
• Het malen van de stengels 
• Het uitpersen 
• De hierdoor gewonnen vloeistof werd ingedikt en gezuiverd 

Het eindproduct werd, als vloeistof of uitgekristaliseerd, 
gebruikt voor het zoeten van voedsel. De Perzen gebruikten als 
eerste rond 600 n Chr. ronde toelopende vormen om de siroop in 
te laten kristaliseren. Deze typische vorm van de "suikerborden" 
werd nog tot in deze eeuw gebruikt. 

De suikerindustrie heeft in Nederland altijd een belangrijke 
plaats gehad. Dankzij de kolonieen bloeiden vooral in de 
havensteden de "Suyckerbackeryen", zoals de suikerrafinaderijen 
(ofwel afgekort tot SF) toen genoemd werden. Ter illustatie: 
Amsterdam, door de eeuwen heen de "suikerstad" van Nederland, 
bezat 19 raffinaderijen in 1~~0, 40 in 1640, en zelfs 60 in 
1661. Vrijwel alle suiker werd geimporteerd vanuit Java. 

Het moeilijkste deel van de suikerbereiding is de raffinage. 
Verschillende methoden werden toegepast om de onzuiverheden uit 
te siroop de verwijderen. Toevoegen van kalkwater, het 
wegscheppen van het onstane schuim, en het filtreren door zijden 
doeken is er een. Ook werd ossebloed dat enkele dagen had 
gestaan toegepast. Het werken in raffinaderijen was dan gezien 
de stank ook niet bepaald plezierig. 

3.2 Historie van de Beetwortelsuiker 

Hoewel het allang bekent was dat ook sommige wortels zoet 
smaken duurde het tot 1747 totdat er een methode werd gevonden 
om suiker te winnen uit wortelen. Deze ontdekking door de 
duitser Andreas Sigismund Marggraf (1709-1782) werd echter niet 
direct op grote schaal toegepast, deels omdat de mening heerste 
dat dit slechts surrogaat suiker zou zijn, en deels omdat het 
proces tamelijk duur wa~, en daardoor niet erg geschikt was om 
op grote industriele schaal te worden toegepast. De opvatting 
dat beetwortelsuiker :,lechts surrogaatsuiker is niet zo vreemd: 
ondanks dat de suiker inderdaad chemisch gelijk is aan 
rietsuiker zijn het de verontreinigingen, die wegens de niet 
volledige raffinage nog aanwezig zijn, die de suiker een 
karakteristieke smaak geeft. 

Het was de duitser Franz Karl Achard die in 1799 ontdekte dat 
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beetwortelen (beta vulgaris) zeer geschikt waren om suiker uit 
te winnen. Hij wees erop dat door het kruisen van soorten de 
suikeropbrengst kon worden verhoogd. Het rendement van de 
suikerwinning uit beetwortelen lag op ongeveer 2,63 
gewichtsprocenten. 

Hiermee was een koncurrent voor de rietsuiker een feit. Een 
tweede grote klap voor de rietsuiker was het continentale 
stelsel, ingesteld door Napoleon Bonaparte in 1806. Engelse 
schepen werden niet meer toegelaten tot europese havens. Daar 
Engeland echter toen welhaast een monopolie bezat op het gebied 
van rietsuiker onstond er een grote vraag naar beetwortelsuiker. 
De al eerder genoemde Achard bezat op dat moment als enige een 
beetwortelsuiker fabriek. De beetwortel productie steeg van S9 
ton in 1806 tot 267 ton in 1809! Napoleon heeft een actief 
beleid gevolgd om onafhankelijk te worden van de rietsuiker. Hij 
bepaalde dat in het totaal 32000 hectare grond moest worden 
gebruikt voor beetwortelteelt (waarvan 12000 in Nederland), en 
stichte zes scholen voor suikerbereiding uit beetwortelen. 
Hoewel zijn plan niet volledig lukte (in 1811 werd slechts 6785 
hectare gehaald) gaf zijn inzet een enorme impuls aan de 
productie 

Het tij leek echter in 1813 weer te keren toen na de val van 
Napoleon het kontinentaalstelsel werd opgeheven. De vraag naar 
"echte" rietsuiker was groot en de productie van 
beetwortelsuiker storte in elkaar. Ter illustratie: De 
verwerking van een grote fabriek liep binnen 4 jaar terug van 
545 ton tot 80 ton beetwortelen! Toch kwam de productie niet 
helemaal stil te liggen. Veel bedrijven bleven draaien op een 
laag pitje. Technische verbeteringen verspreidden zich vanuit 
Engeland over Europa. Het vacuum-indampen bijvoorbeeld werd voor 
het eerst toegepast in 1818 toegepast. Langzaam nam de betekenis 
van de beetwortelsuiker weer toe. Rond 1838 is er zelfs sprake 
van een "Suikeroorlog". Er werden in Frankrijk op aandrang van 
de kolonieen belastingen op beetwortelsuiker ingesteld om de 
rietsuiker te beschermen. 

Hoewel er in Nederland wel beetwortelen werden verbouwd 
werden deze blijkbaar niet in Nederland verwerkt: pas in 1858 de 
eerste hollandse beetwortelsuikerfabriek (afgekort tot BSF) 
"Azelma" door de firma De Bruin & Co opgericht. (Vanaf de 
oprichting af is er op grote schaal gebruik gemaakt van 
stoommachines: zie legger 5, Noord Brabant, ins 120). De 
ontwikkelingen verliepen daarna vrij snel getuige de volgende 
tabel: 

Jaartal 
1864/1865 
1869/1870 
1874/1875 
1879/1880 
1884/1885 

Aantal Fabrieken 
6 

18 
30 
31 
30 
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Productie (ton) 
3700 

11000 
23882 
23537 
44851 
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3.3 Vervaardiging van suiker uit beetwortelen 

Hoewel er in de loop van de tijd wel enige technische 
verbeteringen in het proces zijn aangebracht verloopt de 
productie van de beetwortelsuiker grotendeels als volgt: 
* De beetwortelen worden gewassen 
* De kop word afgesneden: deze bevat slechts weinig suiker 
• De wortelen worden gemalen, er onstaat een witte brei, die aan 

de lucht verkleurt tot zwart 
• De brei wordt in wollen zakken gestopt en in een hydraulische 

pers uitgeperst 
• Het langzaam naar zwart verkleurende sap wordt in grote ketels 

tot 80• C verwarmd. 
* Kalkwater wordt toegevoegd en de vloeistof wordt verder verhit 

tot het kookpunt. 
*Onderuit de ketel kan nu een heldere vloeistof worden 

afgenomen. 
• Deze wordt verder gereinigd door er koolzuurgas door te 

leiden 
* De vloeistof wordt ingedikt door het onder lage druk te koken 

(het koken gebeurd by 70• C, wat een betere kristallisatie 
geeft). 

• De onstane brei kristaliseert uit in blikken vormen. Hoewel de 
suikerkristalen nu helder zijn is de kleur van het "brood" nog 
altijd bruin vanwege de aanwezige "siroop". 

•Inde laatste bewerking wordt er een suikerrijke heldere 
vloeistof over het brood, terwijl onder de siroop er met 
pompen uit wordt gezogen. Het brood wordt hierdoor helder 
wit. 

Een van de technische verbeteringen was het gebruik 
diffusieinstallaties in plaats van persen om de suiker uit 
gesneden beet worte lst ukke n te halen. 

van 
de 

3.4 Overzicht van de gegevens uit het archief van het stoomwezen 

In het hieronderstaande tabel wordt per provincie aangegeven 
hoeveel fabrieken er zijn gevonden per bedrijfstak. Ook wordt 
vermeld voor welke jaren de periodieke keuringen teruggevonden 
zijn. Aan de hand van deze gegevens kunnen enige konclusies 
worden getrokken omtrent de waarde van de uit deze gegevens 
gehaalde conclusies. 

Provincie Suiker Beetwortelsuiker Periode 
raffinaderijen fabriek controles 

Gelderland 2 1">9-'70 
Utrecht 'S9-'7'.l 
N.Holland 12 2 '">9-'7"> 
Drente '">9-'80 
Friesland '">9-'8'.l 
Groningen 2 '">9-'80 
Overijssel 1 1 '">9- 1 8'J 
Z.Holland 2 3 '">9-' 8'.l 
Zeeland 1 '76-'80 
Limburg 1 '76-'80 
N.Brabant 19 '76-'80 

Een compleet overzicht van alle gevonden fabrieken opgenomen in 
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bijlage 1. Het blijkt dat alleen de provincies Noord en Zuid 
Holland en Noord Brabant interessant zijn. De andere provincies 
bezaten zo weinig fabrieken dat er geen enkele zinnige conclusie 
uit te trekken is. Wat erg jammer is, is dat er van Noord 
Brabant, de beetwortelsuiker provincie slechts gegevens zijn 
over de controles vanaf 1876, zodat ook conclusies uit deze 
gegevens met een korreltje zout moet worden genomen. 

Het geringe aantal fabrieken ten opzichte van een andere 
industrietak, bijvoorbeeld de meekrapindustrie, kan mischien 
worden verklaard uit de historische achtergrond. Deze fabrieken 
werden gebouwd toen de industrialisatie al goed op gang was 
gekomen. Er waren weinig uitgegroeide kleine bedrijven, maar 
daarentegen groots opgezetten nieuwe fabrieken. Vrijwel alle 
fabrieken gebruiken een aanzienlijk verwarmd oppervlak, een 
indirecte maat voor het aantal gebruikte PKs. Vele honderden 
vierkante meters was geen uitzondering. 

In bijlage 2 is in tabelvorm opgenomen het aantal ketels 
geproduceerd in een bepaald jaar uitgesplitst voor de 
suikerraffinaderijen en beetwortelsuikerfabrieken. Alleen de 
oudste ketels zijn geteld: het jaar van productie van de oudste 
ketel kan worden gebruikt als indicatie van het jaar van 
mechanisatie in de suikerfabriek (bij gebrek aan betrouwbaardere 
informatiebronnen). Uit het tabel zijn de volgende feiten af te 
lezen: 

Suikerraffinaderijen: 

Er zijn twee duidelijke productiepieken, nl rond 1844-1847 en 
rond 1862-1864. Op een na waren alle ketels uit de eerste piek 
bestemd voor fabrieken in het mekka van de suikerraffinaderijen: 
Amsterdam. Na 1869 (tot en met 1880 bekeken) zijn er geen 
fabrieken meer tot mechanisatie overgegaan. Waarschijnlijk 
hadden alle fabrieken toen al minstens 1 ketel in gebruik. 

Beetwortelsuikerfabrieken: 

De eerste ketel werd pas gebouwd in 18S8, waarna de productie 
langzaam op gang kwam, met een vage piek in de periode 
1866-1872. Na 187S (tot en met 1880 bekeken) zijn er geen 
fabrieken meer tot mechanisatie overgegaan. Waarschijnlijk 
hadden alle fabrieken toen al minstens 1 ketel in gebruik. 
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3., Ketelbouw 

In de leggers wordt bij elke stoomketel aangegeven het 
bouwjaar en de bouwer. Deze gegevens kunnen worden gebruikt 
worden om na te gaan hoeveel ketels uit het buitenland stammen, 
en hoeveel er in Nederland zelf werden gefabriceerd. Ook kan de 
opkomst van de stoommachine goed gevolgd worden, hoewel daarbij 
natuurlijk wel in gedachte moet worden gehouden dat naast 
productie uitbreiding en/of nieuwe mechanisatie natuurlijk ook 
de vervanging van oude ketels worden meegerekend. Voor de drie 
belangrijke provincien Noord en Zuid Holland en Noord Brabant 
zijn de gegevens uitgezet tegen de tijdas. Voor de andere heeft 
dit geen zin daar het om slechts een paar ketels gaat. Deze 
gegevens zijn terug te vinden in bijlage 3. 
Vooral bij het interpreteren van de gegevens van Noord Brabant 
moet in gedachte gehouden worden dat in de leggers deze 
provincie helaas pas bijgehouden werd vanaf 1876, en er dus geen 
ketels die voor 1876 buiten bedrijf zijn genomen worden 
meegerekend. Een indicatie dat deze gegevens toch wel enige 
waarde hebben is dat de eerste nederlandse 
beetwortelsuikerfabriek, opgericht in 18,8, n.l. De Bruin & Co 
nog terug te vinden is. Ketels gingen lang mee, en kennelijk 
waren het stabiele fabrieken. 

De verschillende aandelen van de buitenlandse ketels in Noord 
Holland en Noord Brabant kunnen waarschijnlijk deels worden 
toegeschreven aan de geografisch ligging. Waarom echter het 
buitenlandse aandeel in Zuid Holland zo groot is niet duidelijk. 
Een verklaring kan zijn de goede haven faciliteiten die import 
vereenvoudigen (Ketels zijn groot en zwaar!). 

Wat betreft de fabrikanten valt op dat er slechts een paar 
zijn die echt een grote productie hebben (7 met meer dan 10 
ketels, waarvan 3 uit Nederland). Een aantal heeft slechts een 
ketel gefabriceerd (10, waarvan, uit Nederland). Het lijkt erop 
dat een aantal zich gespecialiseerd hebben en een goede naam 
hebben gevestigd, terwijl andere slechts "gelegenheids"
fabrikanten zijn. Bijlage 4 is een overzicht van alle 
fabrikanten, opgesplist naar binnen en buitenland. 

In eerste instantie mag het vreemd overkomen dat er geen 
engelse ketels werden gebruikt. Het blijkt echter dat er vanuit 
Engeland voornamelijk kleine ketels werden geimporteerd, veelal 
compleet met stoomtuig. Dit waarschijnlijk in verband met het 
transport. De suikerindustrie gebruikt echter alleen zeer grote 
ketels: het gemiddeld verwarmd oppervlak ligt voor zowel de 
suiker raffinaderijen als voor de beetwortelsuikerfabrieken op 
ongeveer 270 m2 per fabriek, en het gemiddeld aantal ketels ligt 
rond de 3 a 4. 

Frank Budzelaar 
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Bijlage 1 
------------------

Overzicht Suikerraffinaderijen en Beetwortelsuikerfabrieken 

1) Zuid Holland 

Suikerraffinaderijen: 

Ins Firma 

69 Hendrik van Oordt & Co 

Max 
ketels 

Rotterdam 7 
239 Rotterdamsche Suikerraffindaderij 7 

Beetwortelsuikerfabrieken: 

Ins Firma Max 
ketels 

87 Adolphe Meeuw & Co - Dordrecht 4 
186 NV Suikerfabriek Kraayenburg 

Rijswijk 'i 
'i79 Jager, Ravens, Waay & Co 4 

2) Noord Holland 

Suikerraffinaderijen: 

Ins Firma Max 
ketels 

17 Viehoff en Heijbroek - A'dam 4 
23 Internationale Suikerraffinaderij 

A'dam 8 
24 Beuker en Hulshoff - A 'da .1 10 
2'5 Spakler en Fetterede - A'dam 6 
26 Fisler & Tetterode - A'dam 1 
27 Amsterdamsche Suikerraffinaderij 6 
28 Nederlandsche Suikerraffinaderij 9 
'i6 Fa.AL Poppolbaum & Co - ? 1 
'>7 J G Roesfe & Zn - A'dam 1 
'>8 Oosthuijsen en Hotte - A'dam 1 
143 Hollandsche Suikerraffinaderij 

A'dam 'i 
1'54 HA Lodewijks & Co - A'dam 
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Jaar Max 
eerste v~o 
ketel M!=, 

1847 291 
1863 498 

Jaar Max 
eerste V ~O 
ketel M!=, 

1861 316 

1862 196 
1871 31J4 

Jaar Max 
eerste v~o 
ketel M!:. 

1869 ?(-;-21)0) 

1847 403 
1847 766 
1864 287 
1864 3'5 
1847 17'i 
1842 432 
1844 ? 
1844 30 
1844 ? 

1862 4')1) 
1862 33 
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Beetwortelsuikerfabrieken: 

Ins Firma Max Jaar Max 
ketels eerste v~o 

ketel M!:. 
161 Naamloosche Vennootschap 

Beetwortelsuikerfabriek op den 
huize Zwanenberg - Houtwijk en 
Polanen 4 1863 3')') 

324 Gooisohe Beetwortelsuikerfabriek 
Naarden 3 1872 40S 

3) Brabant 

Beetwortelsuikerfabrieken: 

Ins Firma Max Jaar Max 
ketels eerste v~o 

ketel M.':. 
13 Van der Linden & Co, 

Bergen op Zoom (ook ins 420) 7 1871 64S 
17 L R Daverveldt & Co, 

Bergen op Zoom 4 1871 '36'.) 
116 Gastelsche Beetwortelsuikerfabr. 

Gastel, Stampergat 4 1866 224 
119 Beetwortelsuikerfabriek "De Marne" 

Oudenbosch 4 1866 44') 
120 De Bruin & Co - Zevenbergen 11 18S8 366.S 
130 Fa Grandpre Moliere Jager 

Oudenbosch (ook ins 1SS) s 1862 28'.) 
142 Heeze & Co - Geertruidenberg 4 1867 281) 
148 Ravenswaag Ferd. en Jager & Co 

Roosendaal s 1867 41)', 
163 F. Wittouch - Bergen op Zoom s 1870 361) 
17S Van Campenhout & Co 

Oosterhout (Gravendijk) 4 1872 360 
178 Daverveldt Binck & Co 

Gastel (bij Oudenbosch) s 1872 412.S 
198 Do Ram & Co - Roosendaal s 186, 388 
199 Zevenbergsche Beetwortelsuikerfabr. 

Zevenbergen 4 1872 288 
212 Van Doon, De Ram, Zevenbergsche 

Beetwortelsuikerfabr "Phoenix", 
Steenbergen 9 1867 722 

231 Meeuw & Co - Standdaarbuiten 4 1868 398 
283 Janssens, van Weel & Co 

Roossendaal 4 187') 398 
293 Zwartenbergsche Beetw.suikerfabr., 

Fa van Brede en van Voss, 
Etten leur 4 187') 268 

338 Buisfeld, Meeuw Laarne & Co 
Werkendam s 1873 4S8.S 

372 F. Wittouch - Prinsenhage s 187S SlO 
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4) Overijssel 

Suikerraffinaderijen: 

Ins Firma Max 
ketels 

71 Maatschappij de Dodemsvaart 
Avereest 2 

Beetwortelsuikerfabrieken: 

Ins Firma Max 
ketels 

114 Overijsselsche Beetw.suikerfabr., 
na 1874: Gebr Kampff 
Lemele, gem ambt te Omme 4 

'l) Limburg 

Beetwortelsuikerfabrieken: 

Ins Firma Max 
ketels 

113 Wed Houben en Zonen - Ulestraten 2 

6) Gelderland 

Beetwortelsuikerfabrieken: 

Ins Firma 

148 Nederlandsche Betuwsche 
Beetwortelsuikerfabriek 
Geldermalsen 

1'l9 Arnhemsche Beetwortelsuikerfabr. 
Arnhem 

7) Zeeland 

Beetwortelsuikerfabrieken: 

Ins Firma 

109 Zeeuwsche Beetwortelsuikerfabr. 
Sas van Gent 
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Max 
ketels 

4 

4 

Max 
ketels 

4 

Jaar 
eerste 
ketel 

? 

Jaar 
eerste 
ketel 

1866 

Jaar 
eerste 
ketel 

1861) 

Jaar 
eerste 
ketel 

1867 

1868 

Jaar 
eerste 
ketel 

1872 

Max 
v~o 
re 

? 

Max 
v~o 
re 

272 

9') 

? 

? 

312 



8) Groningen 

Suikerraffinaderijen: 

Ins Firma 

42 WA Scholten, Suikerraffinaderij, 
Beenzwart & Aardappelmeelfabr. 
Zuidbroek 

43 WA Scholten, Suikerraffinaderij 
Groningen 
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Max 
ketels 

4 

3 

Jaar 
eerste 
ketel 

1861 

1862 

? 

135 
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Bijlage 2 
------------------

Bouwjaar eerste ketel tegen de tijd uitgezet 

Jaar Suikerraffinaderijen Beetwortelsuikerfabrieken 
Aantal Grafisch Aantal Grafisch 

1840 
1 
2 • 
3 
4 3 ••• 
i; 

6 
7 4 •••• 
8 
9 

18',0 
1 
2 
3 
4 
r:; 
6 
7 
8 1 • 
9 

1860 
1 1 • 1 • 
2 3 ••• 2 •• 
3 1 • • 
4 2 •• 
r:; 2 •• 
6 3 ••• 
7 4 •••• 
8 2 •• 
9 • 

1870 3 ••• 
1 3 ••• 
2 r:; ••••• 
3 1 • 
4 
r:; 1 • 
1 
8 
9 

1880 
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!3ijl age 3 
----------- -- --- --

Herkomst van de ketels per provincie en jaartal 

1) Noord Holland 

Suikerraffinaderijen . 12 . 
Beetwortelsuikerfabrieken . 2 . 
Jaar Binnen Buiten Onbekend Totaal Grafi sch 

land land 
1840 IJ 

1 IJ 
2 4 r:; ••••• 
3 ') 

4 3 ••• 
'i IJ 
6 1) 

7 10 11 ••••••••••• 
8 4 4 •••• 
9 1 1 • 

,ar:;o 1 1 • 
1 1 1 • 
2 1) 

3 0 
4 1) 

r:; 1 1 • 
6 6 6 •••••• 
7 1) 

8 1) 

9 1 • 
1860 1 2 3 ••• 

1 1 1 • 
2 9 9 ••••••••• 
3 4 4 •••• 
4 3 3 ••• 
r:; 4 4 •••• 
6 1 1 • 
7 1 1 • 
8 1) 

9 1 1 • 
1870 2 2 •• 

1 4 4 •••• 
2 r:; r:; ••••• 
3 ') 

4 1 1 • 
5 1) 

6 1 • 
7 1) 

8 1) 

9 ') 

188') 1 • 
+--- ♦--- +--- +--

'>9 7 9 7r:; 
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2) Zuid Holland 

Suikerraffinaderijen : 2 
Beetwortelsuikerfabrieken : 4 

Jaar Binnen Buiten Onbekend Totaal Grafisch 
land land 

1840 ') 

1 1) 

2 ') 

3 1) 

4 2 2 •• 
'i 0 
6 ') 

7 3 3 ••• 
8 ') 

9 1) 

18';0 0 
1 0 
2 0 
3 ') 

4 2 2 •• 
'i 1) 

6 ') 

7 1) 

8 1) 

9 1) 

1860 0 
1 2 1 3 ••• 
2 1 1 • 
3 'i 'i ••••• 
4 2 1 3 ••• 
'i 1 1 • 
6 ') 

7 1) 

8 0 
9 1 1 • 

1870 0 
1 4 4 •••• 
2 1 • 
3 ') 

4 1) 

i:; 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 

188') ') --- +--- --- ---3 21 2 26 
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3) Noord Brabant 

Suikerraffinaderijen : -
Beetwortelsuikerfabrieken . 22 . 
Jaar Binnen Buiten Onbekend Totaal Grafisch 

land land 

1840 1) 

1 0 
2 1) 

3 1) 

4 0 
i; 0 
6 a 
1 1) 

8 0 
9 a 

1 ai;0 1) 

1 0 
2 1) 

3 1) 

4 1) 

Ij ') 

6 1) 

1 1) 

8 Ij Ij ••••• 
9 1 1 • 

1860 1) 

1 1) 

2 3 3 ••• 
3 4 4 •••• 
4 0 
Ij 4 1 Ij ••••• 
6 4 4 8 •••••••• 
1 4 8 12 •••••••••••• 
8 4 4 •••• 
9 1 1 • 

1870 4 8 12 •••••••••••• 
1 8 8 •••••••• 
2 4 14 18 ••••••••••••••♦ 3 4 4 •••• 
4 ') 

Ij 1 1 8 •••••••• 
6 2 2 •• 
1 1 1 • 
8 1) 

9 2 2 •• 
1880 1 2 •• 

♦--- ♦--- ♦--- ♦---

36 '>8 6 11)1) 
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4) Friesland 

1 machine uit buitenland in 1880. 

'i) Overijssel 

4 machines uit buitenland in 1866, 
2 onbekend. 

6) Limburg 

2 machines uit buitenland in 186'i. 

7) Gelderland 

S machines met onbekende herkomst, 3 uit 1867, 2 uit 1868. 

8) Zeeland 

4 machines uit buitenland in 1872. 

9) Groningen 

7 machines uit Nederland, 1 uit 1861, 2 uit 1862, 1 uit 1866, 
1 uit 1867, 1 uit 1868, 1 uit 1879. 
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Bijlage 4 
------------------

De Bouwers 

Binnenland 

• Ref-__ ~B~o~u~w~e_r _____________________ A_a~n~t_a_l 

36 

46 

2 
66 

? 
77 

2') 

63 

1 i:;4 

Paul van Vlissingen & Dudok van Heel, 
Amsterdam, Noord Holland 
(Na 1871: Kon. Fabriek van stoom en andere 
werktuigen) 
Maatschappij "De Atlas", 
Amsterdam, Noord Holland 
Gebr. Schutte en Weiler, 
Amsterdam, Noord Holland 
Nering Bogel en Co, Deventer, Overijsel 
Suyver, Hk. Jonker en Zn, 
Amsterdam, Noord Holland 
De Zon,? 
Backer en Rueb, 
Breda/Tilburg, Noord Brabant 
Ijzergieterij Prins van Oranje, 
Den Haag, Zuid Holland 
Evrard, van Duyll en Co. 
Delfshaven, Zuid Holland 
J. Piedboeuf, Tilburg, Noord Brabant 

71 

12 

11 
3 

1 
1 

1 
1 

• G. van Hooff, "De machinefabrieken in Nederland tot 1914, 
Overzicht en bibliografie" le druk, Eindhoven 198S. 

Buitenland 

Bouwer 

Van Goethem Reaillier, Brussel 
Th. Dorzee, Mons bij Brussel 
M lis Pugen Cail Hallot en Cie (?), Brussel 
Derotne Bail & Zn, Brussel 
JJ Gilain, Tirlemont 
Rouffeart en Reuten, Belgie 
De Contraction, Brussel 
Societe Agree 
Ronssaer & Renson, Grace Berleur 

Kolnische Bau AG, Koln 
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32 
21 
16 
14 
s 
2 
1 
1 
1 
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Hoofdstuk 4: De Textielkleurstofindustrie 

------------------------------------------------------------------------------------

4.1 Meekrap: produkt en plant 

Meekrap is een verzamelnaam van produkten die ontstaan na een 
aantal bewerkingen van de wortels van de meekrapplant (latijnse 
naam: Rubia tinctorium). 
Deze plant werd geteeld voornamelijk om zijn rode verfstof 
alizarine geheette, die veelvuldig werd toegepast in de 
textielververij al vanaf de late Middeleeuwen. Als prettige 
bijkomstigheid had deze plant ook nog geneeskrachtige werkingen 
tegen rachitus, geelzucht en jicht. 

Alvorens de plant gerooid werd, was deze al enige malen ontdaan 
van het loof. Men deed dit om een betere wortelproduktie te 
verkrijgen, Dit loof werd op sommige plaatsen (o.a. in 
Frankrijk) gebruikt als veevoeder terwijl hier in Nederland b.v. 
dit loof niet gebruikt werd omdat het als giftig werd 
beschouwd. 
Had het gewas 2 a 3 jaar gegroeid dan werd het gerooid oftewel 
de wortels werden gedolven. Deze wortels moesten dan nog een 
aantal bewerkingen ondergaan teneinde de rode verfstof alizarine 
die voornamelijk in de kern van de wortel, zit te verkrijgen. 
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... 

i&~2 .. -De iwoduktte •• . • vertatot 

De wwwerking ••- , de wortel vond plaats in de 11eeatoven. Dlt 
waren bedr1.jven 1nger1oht om de volgende hoofdbewerkingen op de 
~rtels uit te 'Voeren;: 

. -het kunst"tlg droaen· van de wortels. 
-het . verpulweren ·-•• ·de 1ec1roold• wortels. 

·Het· drogen vond . plaáta in twee taaen: 
-hèt -vóordrogen 1n de za. droogtoren. 
•het nadroien op de zg. eest 

D4i droogt.oren ~as als volgt ingericht: onder de vloer de 
~\lr·lnriohting; daarboven - vier lattenzolders met de daarop 
uit&eapi"eide wortels; 1n de nok van het gebouw de kleppen voor 
h_e_t ·ontsnappen van rook en war• lucht • 

,,De,- ~st bestond uit een laag en · langwerpig bouwerk; een 
·paardenharen kleed aet hierop de wortels uitgespreid, hing boven _ ••n . lang rookkanaal dte verd gevoed •t rook uit een vuurhaard 
d·ie .-'ook onder het kleed lag. 
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4.3 Ontwikkeling in de 19,! eeuw 

In de 19e eeuw hebben zich twee technische verbeteringen 
voorgedaan op het gebied van de kleurstoffen-fabricage. De 
eerste uitvinding heeft zeker meegeholpen aan om het 
meekrapbedrijf te laten floreren, terwijl de laatste verbetering 
eigenlijk de doodsteek van het meekrapbedrijf is geworden. 

De eerste belangrijke technische verbetering op het gebied van 
het produceren van de kleurstof alizirine uit meekrap was de 
franse vinding: de garancine; een uitvinding van de franse 
chemicus Robiquet in 1828. 
In het oude verfprocede was een van de bezwaren dat de werkzame 
kleurstof alizarine in een verfbad slecht 2% a 3% van de 
gebruikte meekrap was. Welnu, de franse vinding bestond hieruit 
dat men de kleurstof meer geconcenteerd kon maken. 
Men kreeg de alizarine geconcentreerder door het meekrappoeder 
te verwarmen met verdund zwavelzuur. De overtollige stoffen 
(o.a. plantenresten) werden hierdoor ontleed en verwijderd. 
Het residu werd werd hierna weer geperst, gedroogd en tenslotte 
weer vermalen. 
Men kreeg hierdoor het werkzame bestanddeel alizirine 4 a 8 maal 
geconcentreerder en tevens kleurechter. 
Men kreeg door dit zwavelzuurproces dus een kleurstof van een 
meer gelijk verfgehalte dan de meekrap. Ook kon men van een en 
dezelfde partij wortels meer kleurstof leveren dan ooit het 
geval was geweest met de stamp of maalmethode. 
De klacht die men voorheen vaak hoorde was dat het onmogelijk 
was om de kleurstof na verving terug te extraheren. Deze werd 
dus na het verfproces weggooid. Met het nieuwe produkt garancine 
waren deze bezwaren verledentijd. 
Andere meekrappreparaten zoals garanceux, colorine, krapbloemen 
die ook van franse oorsprong waren, kwamen niet lang hierna in 
de handel. 
De belangrijkste afnemers zaten vooral in de textielnijverheid 
en dan vooral in de wolververij. 

De tweede belangrijke vinding heeft de ondergang betekent van de 
meekrapbedrijven en de garancine-fabrieken. • 
In 1868 werd ontdekt door welke behandeling van aniline de 
alizirine werd verkregen. 
De steenkoolteer was in ruime mate voorhanden en het heeft dan 
ook niet lang geduurd voordat de kunst-alizarine konkurerend was 
tegen garancine qua kwaliteit en prijs. 

*) Aniline werd door de Duitse chemicus Fritsche afgescheiden 
uit het toen alom bekende indigo door dit in een verwarmde en 
verzadigde kali-oplossing op te lossen. Door uitdampen 
verkrijgen we dan de zuivere aniline. 
Later heeft men dezelfde stof verkregen uit steenkoolteer (o.a. 
verdienste van de scheikundige Runge). 
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4.4 Meestoven 

De stoommachine kwam in gebruik in de meestoven omstreeks 18,0. 
De belangrijkste vraag in verband met het invoeren van 
stoomkracht was of er genoeg meekrap zou zijn om een gunstig 
resultaat te halen. (De stoommachines in de meestoven stonden 
een groot gedeelte van het jaar buiten bedrijf. Dit was dus een 
vorm van kapitaalverlies.). Of het voordeliger was om mbv 
stoomkracht de meekrap te malen of om het op de ouderwetse 
manier te stampen. Het gehele bedrijf moest gereorganiseerd 
worden. De stampinrichting moest worden vervangen door een 
maalinstallatie aangedreven door stoomkracht. Het stoomwerktuig 
dreef hierbij twee verticale maalstenen aan, draaiende om een 
verticale as over een stilstaande liggende steen. Hen duidde dit 
type bedrijf dan ook wel aan met: "Bewegen van een paar 
kantsteenen" of "Molen voor meekrap". 
Uit de literatuur en ook uit het bronmateriaal blijkt dat door 
de bouw van deze stoominstallatie er specialistische 
machine-fabrieken ontstonden. In dit verband noemen we de 
machine-fabriek Nardter en Luckerhoff te Zierikzee die zich 
verdienstelijk heeft gemaakt met de ketelbouw in de Zeeuwse 
meestoven. 
Deze fabriek zien we gelijktijdig sluiten met de meestoven (in 
het najaar 1879). Hieruit blijkt wel dat deze fabriek 
voornamelijk zijn afzet vond in de meestoof-sector. 

4.4.1 Organisatievorm van het meekrapbedrijf 

Zoals uit het hierbovenstaande blijkt vergde het opzetten van 
zo'n fabriek een kostbare investering. Realiseren we ons dat de 
meestoven al eeuwen bestonden en als een soort bijverdienste 
voor de boeren moest worden gezien, daar de aanvoer van meekrap 
niet het gehele jaar plaats vond, dan is het te begrijpen dat 
een aantal boeren zich verenigden in een organisatie wat 
destijds als deelgeregtigden te boek stond. Deze deelgeregtigden 
hebben dus ieder voor een bepaald percentage aandelen in het 
bedrijf. Tegenwoordig zouden we dit een Besloten Vennootschap 
(B.V.) noemen. 
In de provincie Zuid-Holland zijn van de 23 onderzochte 
meekrapbedrijven er 2 in particuliere handen waarvan er nog 1 in 
1870 overgenomen is door deelgeregtigden. 
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4.~ Garancine-fabrieken 

Onder de garancine-fabrieken in ons land kwam ook een garancine 
fabriek te Schooten bij Haarlem voor. In het najaar van 18~0 was 
daar een dergelijke inrichting opgericht door de firma Koopmans, 
Zocher & Co., die tot de eerste verbouwers van meekrap in de 
provincie Noord-Holland behoorde, en die in 18~0 de komplete 
inventaris van een fabriek tot bereiding van meekrap te Avignon 
had aangekocht. Deze firma was de eerste, die in Noord-Holland 
de franse wijze van garancine-bereiding invoerde. De bouwer van 
de ketel was Creusot. In 1860 is deze firma overgegaan in de 
Noord-Hollandse Maatschappij tot cultuur en bereiding van 
Meekrap. Deze firma staat onder inschrijvingsnummer 79 in legger 
2,3,4,~. We kunnen in dit verband nog opmerken dat schijnbaar in 
Frankrijk de mechanisatie zich in een eerder stadium is gaan 
ontwikkelen dan hier in Nederland, wat min of meer bevestigd 
wordt door het bouwjaar van deze ketel (1838). 

4.5.1 Organisatievorm van de garancinefabrieken 

Deze bedrijfstak had geen traditionele achtergrond en is 
omstreeks 18~0 geheel nieuw opgezet. Dit waren in tegenstelling 
tot de boeren in het meekrapbedrijf echte ondernemers die zich 
alleen richtten op de produktie van garancine. De stichters van 
deze bedrijven zijn dan in het algemeen particulieren 
ondernemers, zoals uit de gegevens van het archief blijkt. 
Wat hieruit ook direct opvalt, is dat de alle onderzochte 
bedrijven het etiket fabriek dragen, dit in tegenstelling tot de 
meekrapbedrijven die onder verschillende benamingen voorkomen 
(zie hierboven bij MEESTOVEN). 
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4.6 Onderzoeksresultaten 

We bespreken hier de resultaten van de provincies Noord- en 
Zuid-Holland, niet omdat deze de belangrijkste zijn maar omdat 
deze informatie zich uitstrekt over een periode van~ 20 jaar 
(18~9-1880). 
Voor Noord-Brabant en Zeeland, 
meekrapbedrijven belangrijk, 
(1876-1880) en dit is voor een 
Hiervoor dient legger 7 t/m 12 
onderzocht te worden. 

4.6.1 Provincie Zuid-Holland 

4.6.1.1 Meestoven 

deze zijn met name voor de 
is deze periode + ~ jaar 

goed overzicht niet toereikend. 
en legger 1 uit het archief nader 

Kijkende naar de 23 meestoven dan vinden we hier als grootste 
producenten Nardter Luckerhoff te Zierikzee met 8 ketels en van 
Rossum te A'dam met 6 ketels. Beide zijn met het plaatsen van 
ketel begonnen begin jaren 60; Nardter Luckerhoff (1864) en v. 
Rossum (1861). Het verwarmd oppervlak ligt voor alle bedrijven 
tussen 7 a 10 m2• Dit is indirekt een maat voor het opgesteld 
vermogen in paardekrachten Pk's. De relatie tussen deze beide 
grootheden is als volgt: 46J x verwarmd opp.(m2) = aantal Pk's. 
In verband met de toepassing van stoomkracht kan men zich nog 
afvragen of deze geheel ten goede kwam aan het mechanisch 
ronddraaien van de kantstenen of dat er eventueel ook nog een 
gedeelte werd afgestaan voor verwarming van de drogerij. 

4.6.1.2 Garancinefabrieken 

Het eerste wat opvalt is dat de vijf onderzochtte fabrieken zich 
allen in particulieren handen bevinden terwijl ook hier neem ik 
aan de investeringen erg hoog waren. Als bekenste kunnen we hier 
noemen Salomonson & Co. in Capelle a/d IJsel die al in 18~9 een 
ketel had staan, en verder de Rotterdamsche Garancinefabriek die 
in 1862 van J. Dunlop is overgegaan op Bour en Hendel. Als 
curiositeit kunnen we nog noemen de garancine-fabriek van 
Kerdijk en Pincoffs te Puttershoek die van 18~6 tot 186~ in 
stoomketel had staan maar in deze fabriek is nooit .gebruik 
gemaakt van deze ketel. 
De ketels die we in deze bedrijven tegenkomen zijn 4 tot 10 maal 
groter als welke we tegenkomen in de meestoven. Tevens is hun 
aantal per bedrijf groter. Hieruit mogen we koncluderen dat voor 
het bereiden van garancine een veel groter vermogen nodig was. 
Waarschijnlijk is veel van dit vermogen aangewend voor het 
verwarmen van de zwavelzuurbaden. 
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4.6.1.3 Verklaring van de grafiek van de prov. Z-Holland. 

We zien in de zestiger jaren een vrij explosieve groei in de 
kleurstoffen verwerkende en producerende industrie. Het totale 
aangewend verwarmd oppervlak neemt toe van 128,5 ( 1859) tot 
1253,3 (1870), bijna een faktor 10. 
Deze ontwikkeling zet zich nog een twee jaren voort in de 
zeventiger jaren zij het in iets mindere mate 16i stijging 
t.o.v. 1870 ). Na 1872 volgt er een periode van stabliseren en 
tenslotte een van grote terugval. 
De dalende lijn die zich in 1877 inzet wordt in 1880 omgebogen 
in een nivellerende. Bekijken we de drie bedrijfstakken, 
meekrap, garancine, ververijen en drukkerijen echter 
afzonderlijk dan zien we een geheel andere ontwikkeling. 
Het opgesteld ver~ogen stijgt geleide~ijk met ongeveer een 
faktor 6 van 28,5 m in 1859 naar 174.5 m in 1872. De garancine 
fabrieken daarentegen hebben een meer explosievere groei, een 
faktor 12, vanaf 1860 tot 1870 doorgemaakt. In een tijdsbestek 
van 5 jaar is zo het zich laat aanzien deze bedrijfstak totaal 
in elkaar gestort. Deze neergang zet zich in 1873 al in. Dit 
moet voornamelijk te wijten zijn geweest aan de toen in opkomst 
komende synthe~ische alizarine. Opmerkelijk hierbij is dat de 
meeekrapbedrijven in eerste instantie hier nog geen last van 
gehad hebben. Hier is het pas economisch slechter gegaan in 
1877. We kunnen dit echter verklaren door te bedenken dat de 
garancine vooral een exportprodukt was, die in grote 
hoeveelheden naar Engeland (o.a. naar Lancashire) werd 
verscheept. Dit kwam vooral omdat de garancine van een veel 
betere kwaliteit was dan de meekrap. Waarschijnlijk is dan ook 
de meekrap hoofdzakelijk voor binnenlands gebruik geweest die 
met een minder produkt tevreden waren. Hierd.,or is de meekrap 
aanvankelijk niet zo gevoelig geweest voor de kunst-alizarine. 
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Overzicht Herkomst Ketels in de provincie 2-Holland. 

jaartal 

13i;9 
1861) 
1861 
1862 
1863 
1864 
186i; 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
187'; 
1876 
1877 
1878 
1879 
1881) 

binnenland 

2 
3 
6 
10 
14 
20 
20 
21 
21 
23 
23 
24 
24 
26 
26 
26 
26 
26 
1 i; 
16 
12 
12 

buitenland 

3 
4 
i; 
i; 

1 
10 
11 
12 
1'3 
13 
14 
16 
18 
18 
18 
18 
1 i; 
1i; 
12 
11 
8 
8 

onbekend 

1 
1 
7 
8 
8 
8 
8 
7 
6 
6 
i; 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

In deze tabel zien we een cumulatief overzicht per jaar van de 
herkomst van de ketels. Het merendeel van de ketels die 
opgesteld stonden is toch wel ~an Nederlandse afkomst. Bij het 
opstellen van deze statistiek is rekening gehouden met ketels 
die werkzaam zijn geweest in de onderzochte bedrijven. Als dus 
een ketel is overgegaan in een ander type bedrijf (b.v. 
olieslagerij) dan is de ketels afgeboekt in het betreffende jaar 
van overname. 
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4.6.2 Provincie Noord-Holland 

In deze provincie vinden we drie meekrapverwerkende bedrijven 
waarvan twee in particuliere handen waren en de andere de eerder 
genoemde Noord-Hollandse Maatschappij tot cultuur en bereiding 
van meekrap was. Zeggen en schrijven een garancinefabriek die te 
boek staat als garancinefabriek en alcoholstokerij van Mendel 
Bour & Co. die al in 1876 stil stond. Verder waren er nog een 
verver1J en drukkerij en bleekerij van Previnaire & Co., een 
weverij van Previnaire en Co., een katoenbleekerij & drukkerij 
van Thomas Wilson en een ververij van J. Knottebelt. We kunnen 
dus wel stellen dat deze provincie voor de meekrap en garancine 
industrie niet zo erg belangrijk is geweest. 

4.6.2.1 Verklaring van de grafiek van de prov. N-Holland. 

In deze provincie zien we dat deze een periode doormaakt van 
vallen en opstaan. Een stijgende lijn in het totaal opgesteld 
vermogen kan men maximaal 2 jaar vasthouden. 
We zien hier geen explosieve groei als we dit vergelijken met 
Zuid-Holland. 
In een decennia (1860-1870) neemt het v.o. ongeveer een faktor 
2,3 toe. Dit staat in geen verhouding met de faktor 10 die in de 
provincie 2-Holland in dezelfde periode werd geboekt. 
Na 1872 zien we een zeer lichte stijging die eigenlijk te 
verwaarlozen is. Ook hier treedt na 1874 een periode van verval 
in die doorgaat tot zeker 1d80 (het laatste jaar wat onderzocht 
is). Hierna zijn geen gegevens bekend. We moeten hierbij 
bedenken dat aan deze summiere gegevens geen statistische waarde 
kan worden toegekend. 
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Overzicht Herkomst Ketels in de provincie N-Holland. 

jaartal 

18,9 
186') 
1861 
1862 
1863 
11364 
186, 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
187, 
1876 
1877 
1878 
1879 
1881) 

binnenland 

, , 
6 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
6 
6 
i; 

2 
1 
1 

Vergelijk dit overzicht 
Zuid-Holland. De meeste 
Noord-Holland zijn van 
Zuid-Holland voornamelijk 

buitenland 

6 
6 
7 

11) 
10 
10 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
11 
11 
12 
4 
2 
2 

onbekend 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
i; 

i; , , 
1 
1 
1 

met het overzicht van de provincie 
ketels die staan opgesteld in 

buitenlandse makelij terwijl die in 
uit het binnenland afkomstig zijn. 
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4.7 Herkomst ketels per bedrijfstak, per provincie en jaartal 

1) Zuid-Holland 

--------------- aantal 
Garancine-fabrieken: 5 

jaar Binnen Buiten Onbekend totaal 
land land 

18SO 
1851 
1852 2 2 
18S3 
18S4 
185S 
18S6 1 
18S7 
18S8 
1859 2 2 
1860 1 2 3 
1861 2 2 
1862 1 1 
1863 1 1 
1864 4 4 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 1 1 
1870 2 3 
1871 1 1 

-+ -+ --- + -- + 
totaal 10 4 8 22 

gemiddeld aantal ketels per garancine-fabriek: 4.4 
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aantal 
Meestoven: 22 

jaar binnen buiten onbekend totaal 
land land 

18"i1J 
18'> 1 
18'>2 
18'>3 
18,4 
1 8'>'> 
18,6 
18">7 
18">8 
18'>9 2 
1860 
1861 1 . 1 
1862 3 4 
1863 3 2 "i 
1864 4 1 "i 
186'> 
1866 
1867 
1868 1 
1869 1 
1870 
1871 
1872 1 

-- + -- + --- + -+ 
totaal 18 4 23 

gemiddeld aantal ketels per meestoof: +1 
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aantal 
ververijen en drukkerijen: 4 

jaar binnen buiten onbekend totaal 
land land 

1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1889 1 1 
1860 1 1 
1861 1 1 
1862 
1863 
1864 
1865 1 1 
1866 2 2 
1867 1 1 
1868 1 
1869 
1870 
1871 1 1 
1872 1 1 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 1 1 
1878 
1879 
1880 

-- + --- + -+ -+ 
totaal 2 7 3 12 

gemiddeld aantal ketels per verv. en drukkerij: 3 
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2) Noord-Holland 

----------------
aantal 

Garancine-fabriek: 1 

j a<1r binnen buiten onbekend totaal 
land land 

1 8'> 1 1 
18"i'3 1 
1861 

--- + --- + --- + --- + 
totaal 1 ') 'l 1 

• "gemiddeld" aantal ketels per garancine-fabriek: '3 

aantal 
Meestoof 3 

jaar binnen buiten onbekend totaal 
land land 

1838 1 
18'>3 1 
1862 

--- + -- + --- + --- + 
totaal 2 0 3 

gemiddeld aantal ketels per meestoof: 1 

* We kunnen hier niet echt over een gemiddelde spreken daar het 
hier handeldt over maar 1 fabriek. 
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aantal 
ververijen en drukkerijen: 3 

jaar binnen buiten onbekend totaal 
land land 

183, 1 
1836 1 1 
1837 1 
18% 2 3 
ld,7 
18,8 2 2 
18,9 1 
186') 1 
1861 1 2 
1862 2 2 
1863 
1864 
186, 3 4 
1866 1 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
187, 
1876 
1877 1 
1878 1 1 
1879 
188') 

-- + -- + -- + -- + 
totaal 6 1 'J 8 24 

gemiddeld aantal ketels per verv. en drukkerijen: 8 

AooiaStük 4 De lextielkleurstof1ndustrie 



De jaartallen in de voorgaande tabellen zijn de bouwjaren van de 
ketels. Deze tabellen geven een indicatie voor het aantal ketels 
die in een gegeven jaar opgesteld stonden maar men moet hierbij 
rekening houden met ketels die afgeboekt zijn of met ketels die 
vervangen zijn door andere. Deze zijn dus in deze tabel gewoon 
meegerekend zodat het werkelijke ingebruik zijnde aantal kleiner 
is dan het aantal wat genoemd is in de kolom totalen. 
Wat onmiddelijk opvalt uit deze tabel is dat de meestoven aan 1 
ketel voldoende hebben terwijl daarentegen de garancine 
fabrieken, ververijen en drukkerijen er 3 of meer hebben staan. 
Kombinêren we deze gegevens met de gegevens uit de grafieken van 
het verwarmd opp. dan zien we dat de meestoven qua opgesteld 
vermogen de kleinste bedrijfstak is. Hierna volgen resp. 
ververijen en drukkerijen en de garancine-fabrieken. 
De ketels uit de garancine-fabrieken komen hoofdzakelijk uit 
Nederland evenals die voor de meestoven terwijl die voor de 
ververijen en drukkerijen voornamelijk uit ~et buitenland komen. 
Uit de volgende tabel vergelijken we de provincies onderling 
naar herkomst van de ketels: 

Zuid-Holland 

binnen buiten onbekend 
land land 

garancinefabrieken: 10 4 8 
meestoven: 18 4 1 
verv. en drukkerijen: 2 7 3 

-+ -- + -- + 
totaal 30 11 12 

Noord-Holland 

binnen buiten onbekend 
land land 

garancinefabrieken: 3 ') ') 

meestoven: 1 2 ') 

verv. en drukkerijen: 6 10 8 
-+ -- + --- + 

totaal 10 12 8 

We zien dat in Noord-Holland 
buitenlandse ketels ongeveer 
provincie ligt op een faktor 3. 

de verhouding 
1 is terwijl 
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4.8 Overzicht van de bouwers van de ketels. 

Nederlandse ketelbouwers 

1. P. v Vlissingen & D. V Heel te A1 dam 
2. H. & J. Suyver te A'dam 
3. v. Rossum & Wurtz te A'dam 
4. v. Rossum te A'dam 
i:;. Gebr. Schutte te A'dam 
6. Maatschappy de Atlas te A'dam 
1. Backer & Rueb te Breda 
8. de Bruin Kops te Breda 
9. v. Everdingen te Delfshaven 
1 ') D. Christie & Zn. te Delfshaven 
11 • v.Everdingen, Evrard te Delfshaven 
12. J.L. Nering Bogel te Deventer 
13. J. Lathouwers te E'haven 
14. Ijzergieterij Pr. v. Oranje te 's Hage 
1 '>. P. Willems te Helmond 
16. Gebr. Stork te Hengelo 
17. Burgerhout en Kraal te Rotterdam 
18. Gebr. v/d Schuyt te Rotterdam 
19. Nardter Luckerhoff te Zierikzee 

Belgische ketelbouwers 

1 • J. Holl(e)beke te Brussel 
2. H.L. Leon te Brussel 
3. H. Goffin te Charleroi 
4. Mathol Bail ly te Chenee (omgeving Luik) 
i:;. H. Bollinkx te Cureghem (bij Brussel) 

. 6. J. Belleville te St. Denis (voorstad Parijs) 
1. Carels te Gent 
8. G. Mathijs te Gent 
9. Scribe te Gent 
1'). A. Perin te Jemeppe (bij Namen) 
11. J. Piedboeuf te Jupille 
12. Roufart en Renson te Luik 
13. Petry Chaudoir te Luik 
14. Rouffaert te Luik 
1 '5. J. Gilain te Tirlemont 

Engelse ketelbouwers 

1. Galloway & Co. te Manchester 
2. John M. Adamson te Manchester 
3. F. Bailly te Manchester 
4. w. & J. Galloway & s. te Manchester 

Waarschijnlijk duitse ketelbouwers 
1. Fr. Hollman te Eberfeld 
2. Calnische Machine Bau Aktien Gesellschaft 
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Plaatsnaam onbekend 

1. F. Hill te Heywood? 
2. Contisscau & Bollinkx te ...... 
3. F. Lejeune te ...... 
4. Holma Emans? te ...... 
5. Societe J. Cockerill te ...... 
6. Soc. Agree te ...... 
In totaal 20 bouwers uit Nederland en 21 bouwers uit het 
buitenland en 5 waarvan geen plaatsnaam bekend is. 

Walter van Engelen 
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Hoofdstuk~ : De leerindustrie 

~.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van het 
archiefonderzoek naar de opkomst van de stoommachine in de 
l f erindustrie. Om de resultaten van het onderzoek en de gegeven 
verklaringen te kunnen begrijpen, wordt de lezer aangeraden 
eerst de paragrafen 1 ("De leerlooiery") en 2 ("De schorsmolen") 
door te lezen. In deze paragrafen wordt o.m. een beeld geschetst 
van het leerlooiproces en de ontwikkeling daarvan in de loop van 
de 19e eeuw. Ook de organisatievorm binnen deze tak van de 
nijverheid en de invloed hiervan op de mechanisatie worden 
besproken. 

~.2 De Leerlooierij 

~.2.1 Het traditionele looiproces 

Het leerlooien bestaat uit een opeenvolging van natuurkundige en 
chemische processen met als doel de ruwe dierenhuid om te zetten 
in een stuk verkoopbaar leer. Een stuk leer kan worden 
gedefinieerd als een huid die zijn soepelheid heeft behouden, 
zonder dat deze tot ontbinding zal overgaan. 
Bij de ruwe huid die bij het slachten vrijkomt, kunnen we 
onderscheid maken tussen verschillende lagen De opperhuid 
(hiertoe behoren ook de haren) gaat "naar onderen" via de nerf 
over in de lederhuid, die op zijn beurt weer overgaat in het 
onderhuids bindweefsel. Alleen de lederhuid (en de nerf) is 
geschikt voor verdere bewerking. De ruwe huiden worden dus 
onthaard (:opperhuid verwijderen) en ontvleesd (:onderhuids 
bindweefsel verwijderen). De overblijvende lederhuid bestaat uit 
twee soorten vezels de fibrillen (bindweefsel) en de 
elastische vezels, die, zoals hun naam al zegt, zorgen voor de 
elasticiteit. Bij het looien gaat de looistof een verbinding aan 
met de fibrillen, zodat deze vochtwerend worden en niet kunnen 
samenklitten~ Het leer blijft dan soepel en zal niet tot 
ontbinding overgaan. 

Tot laat in de 19e eeuw werd vrijwel alleen het kuiplooiproces 
toegepast. De huiden werden (na met de hand onthaard en 
ontvleesd te zijn) in kuipen gestapeld, met tussen elke twee 
huiden een laagje gemalen eikenschors (="run"). Hierna werd 
water toegevoegd, waardoor uit het schorspoeder de looistof 
vrijkwam, die zich met de huid verbond tot leder. Dit was een 
langdurig proces: de huiden moesten 6 tot 8 maanden in de 
kuipen blijven liggen voordat ze goed gelooid waren. Verdere 
bewerkingen als drogen, walsen, op maat snijden etc. gebeurden 
grotendeels met de hand. 
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,.2.2 Veranderingen in het leerlooiproces 

Sinds het einde van de 18e eeuw heeft men (vooral in het 
buitenland) verschillende pogingen gedaan om het looiproces te 
verbeteren of te versnellen. Onder druk van o.a. de oorlogen 
tijdens de Franse revolutie steeg de vraag naar leer (voor 
soldatenschoenenl). De fransman Armand Seguin was de eerste die 
in 1794 een (mislukte) poging ondernomen heeft het 
leerlooiproces te versnellen. 
Rond 1830 werd een splitmachine uitgevonden, waarmee het 
mogelijk was een huid in de dikte in tweeen te splitsen 
(waardoor a.h.w. twee huiden werden verkregen). 
In 1874 werd een procede uitgevonden om de huiden gemakkelijker 
en sneller te ontharen ( rn . h.v. zwavelzuur). 
In de tweede helft van de 19e eeuw werd ook steeds meer gebruik 
gemaakt van uit tropische en sub-tropische landen afkomstige 
looistoffen, zoals guebracho-hout, die het proces verder 
controleerbaar maakten. Nog later werd het looien met 
anorganische chroomverbindingen uitgevonden, het zogenaamde 
chroomlooien (eind 19e eeuw). 

De stoommachine kon pas een rol van betekenis gaan spelen als 
aandrijfmechanisme in de looierijen, nadat de gebroeders Durio 
uit Turijn in 1882 de zogenaamde Vache-looiing uitgevonden 
hadden. Dit is het looien van huiden in verwarmde, ronddraaiende 
kuipen. Na 1890 kwamen er ook steeds meer machines voor voor- en 
nabewerking van het leder, die aandrijving door een stoommachine 
vereisten. 

,.2.3 Organisatievorm 

De mechanisatie van de leerlooierijen verliep, vergeleken met 
andere bedrijfstakken zeer traag. De oorzaak hiervan moeten we 
zoeken in de toegepaste bedrijfsvorm. De leerlooierijen waren 
familiebedrijfjes en het leerlooiproces ging dan ook meestal 
over van vader op zoon, zonder al te veel spectaculaire 
veranderingen. De leerlooierijen waren kapitaalintensieve 
bedrijven: i n de looikuipen lagen vaak vele huiden tegelijk 
opgeslagen. Door deze enorme investeringen in grondstoffen zal 
er binnen zo'n familiebedrijf niet veel geld meer over geweest 
zijn voor dure machines. 

Aan het einde van de 19e eeuw kwamen de leerlooiers pas goed op 
de hoogte van de vernieuwingen en verbeteringen van het 
leerlooiproces, doordat er toen een betere informatie
uitwisseling op gang kwam. Er kwamen tijdschriften voor de 
leerlooiers en sommige leerlooiers stuurden hun zoons naar het 
buitenland om daar het vak te leren. 

Door de veranderingen van het looiproces (b.v. chroomlooien, 
Vachelooien) veranderde ook de bedrijfsvorm. Steeds meer grotere 
fabrieken onstonden (vooral in Noord Brabant) die, om de kosten 
te d~ukken, overgingen tot mechanisatie. 
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~.3 De Schorsmolen 

Bij het leerlooien gebruikt men, zoals al eerder vermeld is, 
gemalen eikenschors, ook wel "run" genoemd. Wanneer deze stof 
met water vermengd wordt, komt de in de eikenschor aanwezige 
looistof vrij (Eikenschors bevat ongeveer 10S looistof). Hoe 
fijner het schorspoeder is, des te groter het werkzame oppervlak 
en des te sneller zal de looistof vrijkomen. Het eikenschors 
moest daarom fijngemalen worden. 

Het fijnmalen van de eikenschor gebeurde met molens die vroeger 
(voor de tweede helft van de 19e eeuw) aangedreven werden door 
windkracht, waterkracht of paardekracht. Later werd in deze 
schorsmolens, die allen in particuliere handen waren ( 1 
eigenaar dus geen BV of iets dergelijks), stoomkracht 
toegepast. 

~.4 Het Archiefonderzoek 

~.4.1 Opzet en uitleg 

Het onderzoek is beperkt gebleven tot een aantal bedrijven in 
Gelderland, Noord Holland, Zuid Holland en Noord Brabant. 
Alhoewel bekend is dat er ook in bv Groningen leerlooierijen 
waren, is die provincie niet onderzocht. In Groningen waren 
namelijk vrijwel alle leerlooierijen in handen van schoenmakers, 
die voor eigen gebruik looiden. Hierdoor is het onwaarschijnlijk 
dat er in deze bedrijfjes al vroeg gebruik is gemaakt van 
stoomkracht. 

Het onderzoek omvat twee soorten bedrijven. Op de eerste plaats 
wordt het gebruik van stoomkracht onderzocht bij de molens die 
eikenschors maalden (schorsmolens of runmolens). Verder wordt 
onderzocht in welke mate de leerlooierijen gebruik maakten van 
stoomkracht. 
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De volgende bedrijven werden in het "Archief van de dienst voor 
het Stoomwezen" aangetroffen: 

Leerlooierijen: 

Prov. Gelderland 

Prov. N. Holland 

Prov. z. Holland 

Prov. N. Brabant 

Schorsmolens: 

Prov. Gelderland 

Prov. N. Holland 

1) F.A. de Leijer - Lobith 
2) J.K. Dericks & Co - Winterswijk 

(ook schorsmlens) 

1) Geoctrooyeerde Nederlandsche Leerlooyery 
te Weesp - Weesp 

2) S. Schagen - Amsterdam 

1) Victor de Both - Heusden 
2) Lambert Lombarts - Tilburg 
3) Philip Peter van Baak - Raamsdonk 
4) c. van der Heyden & Zn. - Waalwijk 
~) Gebroeders Keunen - Eindhoven 

1) J.K. Dericks & Co - Winterswijk 
2) G.H. Horsting & Zn - Doetinchem 
3) D.J. Reehorst - Dieren 
4) H.J. Pannekoek & R. Rutgers - Wageningen 
~) F. Zandbergen(?) - Rheden 

Prov. z. Holland 1) J. Hoeneveld & Zn - Rotterdam 

Prov. N. Braband 1) G.J. Merks - Boxtel 

Hoofdstuk~ 

2) Wed. P. van den Brekel - Haren 
1) Corn. Roosen - Moergestel 
4) Jacobus Kruijss~n - Baardwijk 
~) Hendrik van den Bergh - Besogen 
b) L.M.J.H. Manders - Drunen 
7) Petrus Josephus Monaerts - Gestel 

(Eindhoven) Later: 
Henr. Ferd. de Mol - Stratum 
(Eindhoven) 

8) Joh. Baptistus Wouters - Bladel 
9) Wed. Jacobus Kemperman - Waalwijk 

10) Gebr. Smulders (Later D. v. Oostveen) 
Waalwijk 

11) Franciscus Teurlings - Kaatsheuvel 
12) Jac. Cornelis Theeuwes - Rijen 
13) Joh. v.d. Schoot - Schijndel 
14) J.s. v. Alphen - Dongen 
1~) Petrtis Martinus v.d. Wouw - Oisterwijk 
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S.4.2 Bespreking van de resultaten de stoomketel 

,.4.2.1 Ketelbouwers 

In het archief van de "dienst voor het stoomwezen" 
gegevens terug te vinden van de stoomketels, die 
verschillende bedrijven in gebruik waren. 
Van elke ketel staat 
provincie Gelderland) . . 
Fabrikanten stoomketels 

Leerlooierijen: 

de bouwer vermeld (Behalve 

zijn 
bij 

voor 

Fabrikant Aantal ketels 

Gebr. Schutte - Amsterdam 1 
Backer en Rueb - Breda 3 
Soc. der Marne an sur Sambre ( bij Luik) 1 
Marshall Sous - Gainsborough, Engeland 1 
A. Buttner - Duitsland 1 

Schorsmolens: 

Fabrikant Aantal ketels 

Backer en Rueb - Breda 2 
J./A.A. Gilain - Tirlemant (bij Leuven) 3 
Mathol Bailley - Chenee (bij Luik) 4 
Perty Chaudoir (bij Luik) 1 
J. Belle Fontaine (bij Lijk) 
Ruston Proctor & Co - Lincoln, Engeland 1 
L. Baillin - Termonde 1 
D. H. Landeweer & Zn - Mastenbroek, Drente 1 

Samenvattend: 
bij de leerlooierijen 

bij de schormolens 

4 Nederlandse ketels 
3 Buitenlandse ketels 
3 Nederlandse ketels 

de 
de 

de 

11 Buitenlandse (Waarvan 10 Belgische!) 

Opvallend is het grote aantal buitenlandse ketels (vooral 
Belgische) bij de schorsmolens. De Belgische ketelbouwers zullen 
waarschijnlijk veel goedkoper geweest zijn dan hun Nederlandse 
collega's, zodat ondanks de vervoerskosten veel (Brabantse) 
bedrijfjes hun ketel in Belgie bestelden. Aangezien de gebruikte 
ketels vrij klein waren (zie verderop) zullen de vervoerskosten 
nog niet zo heel erg groot geweest zijn. 
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,.4.2.2 Bouwjaar van de ketels 

Grafiek OA: Aantal ketels naar bouwjaar bij 
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Grafiek 08 Aantal ketels naar bouwjaar 
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Uit grafiek OA blijkt dat men bij de schorsmolens al vrij vroeg 
begonnen is met het plaatsen van stoomketels (sinds 18,6). De 
leerlooierijen daarentegen gingen pas later (sinds 1867) over 
tot de aanschaf van een stoommachine (zie grafief 08). Dit 
laatste is in overeenstemming met de theorie dat de mechanisatie 
van de leerlooierijen, door genoemde redenen, achterloopt bij de 
mechanisatie binnen andere bedrijfstakken. 
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5.4.2.3 Verwarmd oppervlak en aangedreven aantal PK's 

Grafief OC Aantal ketels naar verwarmd oppervlak bij 
schorsmolen (Alleen geteld over provincies Noord en 
Zuid Holland, en Noord Brabant). 
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3 
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Grafief 0D Aantal ketels naar verwarmd oppervlak bij 
leerlooierijen (Alleen geteld over provincies Noord 
en Zuid Holland, en Noord Brabant). 

---> M2 Verwarmd oppervlak 
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Grafief OE: Aantal ketels naar geleverde PK's bij schorsmolens 

---> Aangedreven aantal PKs 
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Grafief OF: Aantal ketels naar geleverde PK's bij 

leerlooierijen 

---> Aangedreven aantal PKs 
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Uit de grafieken OC en OE valt af te lezen dat de runmolens 
gebruik ~aakten van ketels met een verwarmd oppervlak tussen de 
9 en 33 M (meestal rond de 20 M2). Elke ketel drijft een 
werktuig aan van ongeveer 6-12 PK (Met enkele uitschieters naar 
beneden 4 en S PK en naar boven 14, 1S en 20 PK). 
Waarschijnlijk zijn deze werktuigen de maalinstallaties, 
(molenstenen), die allemaal ongeveer een gelijk vermogen 
eisten. 

De gegevens voor de leerlooierijen zijn uitgezet in grafieken OD 
en OF. Opvallend is hierbij het feit dat er twee soorten ketels 
zijn: 
- Kleine ketels: verwarmd oppervlak 1-9 M2 

aangedreven aantal PK's 1-6 PK 
- Grotere ketels: verwarmd oppervlak 20-27 M2 

aangedreven aantal PK's 12-16 PK 
In ongeveer de helft van de gevonden leerlooierijen stond een 
kleine ketel opgesteld, die misschien alleen voor de verwarming 
van de werkruimte en droogruimtes (voor het leer) gebruikt 
werd. 
(Van verwarmingsketels gaf men destijds ook het equivalente 
aantal PK's op, verkregen d.m.v. een berekening) 
In de bedrijven waarin een grotere ketel was opgesteld zal deze 
misschien, behalve voor bovengenoemde doeleinden, ook gebruikt 
kunnen zijn voor de aandrijving van een splitmachine en/of een 
pomp om het zuurnat (van de looikuipen) over te pompen. Het 
waren namelijk in die tijd vrijwel de enige machines die 
gebruikt werden in de leerlooierijen. Bovenstaande is echter een 
veronderstelling die berust op een klein aantal gegevens en 
dientengevolge nader onderzocht dient te worden. 

S.4.3 Bespreking van de resultaten: de afzonderlijk provincies 

Beschouw de grafieken 1A, 1B, 1C en 1D, en 2B, 2C en 2D. 

Gelderland (grafiek 1A) 

Aangezien de gegevens van de bedrijven uit de provincie 
Gelderland afkomstig zijn uit legger 2 en 3 (18S9-1870) is het 
verwarmd oppervlak (evenals ketelbouwer en druk van de ketel) 
niet bekend. Deze gegevens zijn in leggers 2 en 3 namelijk niet 
vermeld. 
Uitgaande van de summiere gegevens mogen we alleen zeggen dat er 
in Gelderland, voor deze tak van nijverheid, al vroeg gebruik 
gemaakt werd van stoomkracht. Vanaf 18S6 werd al stoomkracht 
toegepast bij de runmolens en vanaf 186S in de leerlooierijen. 
Misschien had de geografische ligging van Gelderland hier deel 
aan: het vooruitstrevende Duitsland lag namelijk vlakbij! 
Aangezien de gegevens vanaf 1870 ontbreken is de verdere 
ontwikkeling onduidelijk. 
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Noord Holland (grafieken 18 en 2H) 

In de periode van 18S9 tot 1880 waren er in Noord Holland 
slechts twee stoommachines in gebruik bij leerlooierijen. De 
eventueel in Noord Holland aanwezige schorsmolens waren in die 
periode in ieder geval niet voorzien van stoomkracht . 

Zuid Holland (grafieken 1C en 2C) 

In de periode 1ac;9 tot 1880 wa5 er in Zuid Holland slechts 
schorsmolen met een stoommachine. Er waren geen leerlooierijen 
met stoommachines. 

Ofschoon de stoomketel van de "Geoctro~yeerde Nederlansche 
Leerlooyerij te Weesp" vrij groot was (27 M verwarmd oppervlak, 
16 PK aangedreven werktuigen) en dus wel degelijk meetelt in het 
gemiddelde over alle provincies, mag toch gezegd worden, dat de 
provincies Noord en Zuid Holland nauwelijks deelnamen aan de 
mechanisatie. 

Noord Brabant (grafieken 1D en 2D) 

Anders is het gesteld met de provincie Noord Brabant. Deze 
provincie vertoont vanaf 1872 een enorme mechanisatie, vooral 
met betrekking tot de schorsmolens (van 1871 tot 1880 stijging 
van het verwarmd oppervlak van 33 to 30S M, en van het aantal 
PK's van 20 tot 139 PK!). Wanneer we de grafieken van het 
verwarmd oppervlak en het aangedreven aantal PK's van Noord 
Brabant vergelijken (10 en 2D), dan valt ~P dat aan de 
vuistregel: 46% van het verwarmd oppervlak in M : aantal PK 
goed voldaan is (beschouw ook de eenheden bij de assen van 
grafieken 1D en 2D1). 

Na 1878 stijgt voor de leerlooierijen het aantal aangedreven 
PK's nog steeds flink, terwijl het hierbij behorende verwarmd 
oppervlak vrijwel constant blijft. Men kreeg in die periode 
waarschijnlijk de beschikking over efficientere stoomketels, 
die, bij een gelijkblijvend verwarmd oppervlak meer PK's konden 
leveren dan hun voorgangers. Bij de schorsmolens in Noord 
Brabant valt een dergelijke ontwikkeling niet waar te nemen. 

Al deze ontwikkelingen zijn niet in tegenspraak met de 
zogenaamde "concentratiebewe~ing" in de 19e eeuw in de 
leerindustrie, welke beschreven wordt door JBL Verster, "De 
Nederlandsche Lederindustrie tot 1939", hoofdstuk 2, blz 32 t/m 
3c;. 
"Tegenover den enormen opbloei in Noord-Brabant staat in 1861 
een zeer markante teruggang in Noord-Holland, Utrecht en 
Overijssel. De Zuid-Hollandsche looiery heeft zich in betekenis 
ongeveer kunnen handhaven, hoewel het aantal bedrijven tot op de 
helft is ingekrompen ••• " 
De bedrijven die in Noord Brabant zorgden voor een opbloei zijn 
volgens artikel van Verster grotere fabrieken die gebruik 
gemaakt zullen hebben van stoomkracht voor de aandrijving van 
werktuigen en verwarming. 
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Citaat blz 34: "Daarbij valt onmiddelijk op de zeer sterke 
afname van het aantal bedrijven tussen 1860 en 1910. Waar hier 
ook de lederfabrieken mee zijn opgenomen springt zoodoende de 
sterk toegenomen bedrijfsomvang direct in het oog ••• " 

Een vergelijking maken met de theorie van de concentratie
beweging is hier eigenlijk niet goed mogelijk, aangezien dit 
onderzoek alleen gegevens met betrekking tot de leerlooierijen 
met stoomkracht bevat, over een zeer beperkte tijdsperiode 
(gegevens over Noord Brabant slechte bekend van 1876 tot 1880). 
Wel kan gezegd worden dat de bij dit onderzoek gevonden 
resultaten niet in tegenspraak zijn met de theorie. 

S.4.4 Geografische ligging 

Wanneer we de vestigingsplaatsen beschouwen van de hier 
onderzochte bedrijven is daaruit een (voorzichtige) conclusie te 
trekken met betrekking tot de economische toestand van de 
leerindustrie in die streken. Alleen goedlopende schorsmolens en 
leerlooierijen zullen zich een stoomketel hebben kunnen 
veroorloven. (Let wel: de bedrijven waren familiebedrijven, die 
gefinancierd werden met eigen kapitaal). 

Beschouw grafiek 3 (kaart van Nederland). Uit deze grafiek 
blijkt onmiddeljk de concentratie van door stoomkracht 
aangedreven schorsmolens en leerlooierijen in het gebied tussen 
Tilburg, Den Bosch, Waalwijk en Breda. (Langstraat en omgeving 
Tilburg). Een kleinere conqentratie is te vinden in het zuiden 
in de Kempen, in het noorden op de Veluwe, en in de Achterhoek. 
Dit is in overeenstemming met de theorie op blz 34 van het boek 
Verster: "••• Wordt hiermede de trek -(voor 187S)- naar de 
Langstraat en vooral naar Tilburg en de oostelijke dorpen der 
Baronie reeds duidelijk geillustreerd ••• etc" en 
"Hieruit blijkt ook dat de kuiplooierij die vermoedelijk rond 
1800 over geheel Brabant nog verspreid was, zich in 1861 al 
grotendeels had bijeengetrokken in de Baronie, rond Tilburg en 
in de Langstraat ••• " 
De gegevens uit het archief van de "Dienst voor het Stoomwezen" 
bevestigen hier dus de theorie. In de gebieden rond Tilburg, de 
Langstraat, de Kempen, de Achterhoek en op de Veluwe bestond een 
concentratie van florerende bedrijven (leerlooierijen en 
schorsmolens), die zich een stoominstallatie konden 
veroorloven. 
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S.4.5 Bespreking van de resultaten: Totaal gemiddelde 

Wanneer we de gegevens met betrekking tot het totaal aantal 
aangedreven PK's en het totaal verwarmd oppervlak van alle 
onderzochte provincies samen, uitzetten tegen de tijd komen we 
tot grafieken lE resp 2E. 

Allereerst moet vermeld worden dat de karakteristieken slechts 
een ondergrens aangeven, aangezien bijvoorbeeld de bijdrage van 
het aantal pk's in Gelderland na 1870 niet meer is meegenomen 
(Dit aantal was nl onbekend!). Wederom geldt dat in de grafiek 
2E de gegevens van de provincie gelderland niet zijn meegenomen 
aangezien deze, over het gehele onderzochte periode, niet bekend 
zijn. 

Wanneer we de beide grafieken vanaf 1871 tot 1880 vergelijken 
valt weer de gelijkvormigheid op (46J van het verwarmd oppervlak 
: aantal PK's). Verder valt duidelijk te zien dat de run- of 
schorsmolens vroeg begonnen zijn met mechaniseren (al minstens 
vanaf 18S6) en dat dit proces vooral sinds 1871-1872 een grote 
vlucht nam. De leerlooierijen begonnen pas later (sinds 186S) 
met een (veel geringere) mechanisatie, die tot 1880 vrij 
geleidelijk verliep. 

Optredende pieken of "dips" in de grafieken kunnen het gevolg 
zijn van het geringe aantal onderzochte bedrijven (als er een 
vrij groot bedrijf failliet gaat geeft dit al een "dip"), maar 
kunnen echter ook veroorzaakt zijn door de invloed van 
historische gebeurtenissen (bv oorlogen), die een conjunctuur
beweging ten gevolge kunnen hebben: Dit dient nader onderzocht 
te worden. 

Hoofdstuk S 
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~-~ Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Om meer te kunnen zeggen over de samenhang van de ontwikkelingen 
in de leerindustrie en de opkomst van stoomkracht, dienen in 
ieder geval de leggers die het gebied bestrijken vanaf 1880 van 
het archief van de "Dienst voor het Stoomwezen", onderzocht te 
worden. Voor Noord Holland zijn dit de leggers 8, 10 en 11. Voor 
Gelderland legger 12 en voor Noord Brabant de leggers 7 en 9. 
Met behulp van deze gegevens kan misschien een beter beeld 
gevormd worden van de ontwikkelingen binnen deze nijverheidstak, 
aangezien spectaculaire veranderingen in de leerindustrie pas 
laat in de 19e eeuw optraden. Met behulp van de nu onderzochte 
leggers is een redelijk goed overzicht te krijgen van de opkomst 
van de stoommachines bij de run- of schorsmolens. Van deze 
ontwikkeling binnen de leerlooierijen kan slechts een beeld 
geschetst worden van het "prille begin". 

Een opvallend verschijnsel dat nader onderzocht kan worden is 
het feit dat bij de onderzochte ketels vrijwel alleen de 
stoomdrukken 4.13 en 5.16 atm voorkwamen. Misschien kan hieruit 
(tesamen met de gegevens over het verwarmd oppervlak en het 
aangedreven aantal PK's) een beeld gevormd worden van het type 
ketels het gebruiksdoel ervan. (voor verwarmings- of 
aandrijvingsdoeleinden). 

Tenslotte kan nog worden opgemerkt worden dat het ronduit vreemd 
is dat de mechanisatie van de schorsmolens zo'n enorme groei 
vertoont. In die tijd werd er, volgens de literatuur, steeds 
meer gebruik gemaakt van de beter tropische looistoffen en 
chroomlooimethoden. Hoe er dan toch zo'n enorme mechanisatie kan 
optreden dient eveneens nader onderzocht te worden. 

Richard Bijlard 
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Hoofdstuk 6: De machineindustrie 
------------------------------------------------------------------

Het onderzoek bestond uit het inventariseren van rapporten van 
de dienst van het stoomwezen. De boeken die bewaard gebleven 
zijn bevatten summiere gegevens omtrent de ketels, het aantal 
pk's, het verwarmd oppervlak, het aantal aangedreven werktuigen 
alsmede de druk en de fabrikant. Het zijn niet de rapporten zelf 
doch een soort logboek waarin de gegevens bij elkaar staan in 
volgorde van provincie en binnen een provincie op volgorde van 
onstaan. We hebben deel 2 t/m 6 doorgewerkt en de bevindingen 
zijn verderop verslagen. 
Er dient opgemerkt te worden dat door het ontbreken van deel 1 
we het onstaan van enkele ketels niet kunnen achterhalen. Tevens 
komen de provincies Brabant, Zeeland en Limburg alleen maar voor 
in deels. In dit deel komen echter andere provincies weer niet 
voor. Maar door middel van deel 6 het ik dit voor een groot deel 
kunnen achterhalen. De resultaten zullen denk ik niet schokkend 
zijn, want ik denk dat zelfs ik ze eenvoudig kan verklaren. De 
industrietakken die ik onderzocht heb zijn: de ijzergieterijen, 
de smederijen, de fabrieken van werktuigen en de fabrieken van 
stoomwerktuigen. Het eerste wat onmiddelijk opvalt bij het 
bekijken van de gegevens is dat de herkomst van veel machines in 
deze tak uit het eigen bedrijf komen. Erg verwonderlijk is dit 
natuurlijk niet. Immers niemand zal bij de concurrentie 
artikelen kopen die hij zelf kan produceren. 
Bij een beginnend bedrijfje zien we dat de eerste machine 
meestal wel aangekocht wordt. Maar de rest wordt meestal zelf 
geproduceerd. We zien soms ook dat er een oudere machine 
opgekocht wordt. De reden hiervoor is dat een werkplaats zo'n 
oudere machine mischien voordeliger zelf kan repareren of 
restaureren dan een nieuwe machine aan te schaffen. Ik denk ook 
dat de machines in deze werkplaatsen een langere levensduur 
hebben. 
Wat ook een aardig detail is dat af en toe als een bedrijf 
overgaat tot het aanschaffen van een stoommachine ze een te 
kleine machine kopen, meestal komt er dan binnen een of twee 
jaar al een andere met een grotere kapaciteit. 
Er worden bij kleinere bedrijven niet gauw ketels bij geplaatst 
doch de oudere ketel wordt vervangen door een grotere of een 
kleinere afhankelijk van de behoefte van het bedrijf. 
Indien een machine elders aangekocht wordt dan komt deze meestal 
van een fabriek van stoomwerktuigen uit de omgeving, 
waarschijnlijk komt dit door vrij dure transport kosten. 
In de provincie Brabant komen de meeste ketels uit Breda of uit 
Belgie. 
Wat verder frappant is dat er relatief veel ketels uit Engeland 
komen, waarschijnlijk gaat het hier om een ketelsoort welke in 
Nederland zelf niet geleverd kon worden. 
Het feit om machines en ketels uit het buitenland te betrekken 
is trouwens op zich niet zo verwonderlijk omdat tot ongeveer 
1900 de Nederlanders nou niet bepaald hoog aangeschreven stonden 
als het om kwaliteit en vakmanschap aan kwam. Zelfs de overheid 
presteerde het om opdrachten te gunnen t aan buitenlandse 
bedrijven zonder maar zelfs een Nederla ds bedrijf om 
prijsopgave te vragen. 
Ik acht het om deze reden dan ook onwaarschijnlijk dat wij erg 
veel van onze ketels in het buitenland aan zullen treffen. 
Maar deze bewering kan ik natuurlijk niet bewijzen met de 
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gegevens van het stoomwezen. Hoogstens kan ik zeggen dat als er 
ketels tweedehands verkocht werden deze meestal niet naar het 
buitenland gingen. Wat we ook zien is dat er relatief weinig 
pk's opgenomen waren in de bedrijven. Er zijn ook bedrijven die 
met e.en eenmaal geplaatste ketel enkele tientallen jaren vooruit 
kunnen zonder deze te vervangen of er andere ketels bij te 
plaatsen. Dit heeft waaschijnlijk te maken met het feit dat deze 
industrietakken nou niet bepaald bij uitstek bedoeld waren om 
uitgebreid te mechaniseren. Een uitzondering hierop is Paul van 
Vlissingen en Dudok van Heel. 
Dit bedrijf schiet er echt bovenuit als zijnde gigantisch groot. 
Maar wat betreft andere bedrijven zien we een zeer rustige 
stijging van het aantal pk's, Een andere ding wat opvalt is dat 
een fabriek van werktuigen langzaam over gaat in een fabriek van 
stoomwerktuigen. Ik vermoed dat dit vooral het geval is bij de 
landbouw machine fabrieken. We zien hier dat de fabriek zich 
langzaam aanpast aan de moderne behoeftes. Verdere 
opvallendheden zijn mij niet opgevallen bij het bestuderen van 
de gegevens. 

Jan van Kessel 
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Hoofdstuk 7: Stoomketels in de polderbemaling 
=============---------------------------------

7.1 Inleiding 

in gebruik genomen. Dit 
gemaal werkte echter niet 
geabandonneerd. Bij een 

geplaatst en dit stoomtuig 

Al in 1776 werd het eerste stoomgemaal 
was de Rotterdamsche vuurmachine. Dit 
goed en in 178S is het hele project 
particulier is in 1780 een gemaal 
heeft vele jaren bevredigend ~ewerkt. 
In de beginjaren van de 19 eeuw zijn er enkele niet zo 
succesvolle projecten geweest totdat in 1826 bij de Arkelse dam 
3 machines van 30 PK ieder geplaatst zijn. Het stoomgemaal aan 
de Arkelse dam heeft in vrijwel ongewijzigde staat tot 19S0 
dienst gedaan. Een van de drie machines staat in het museum "De 
Cruguius". 
Eind jaren 40 begin jaren SO werden de stoomgemalen ter 
droogmakerij van de Haarlemmermeer gesticht en werden in het 
Rijnlands boezem enkele grote gemalen geplaatst. 
De gemalen van het Haarlemmermeer, de Lijnden, de Leeghwater en 
de Cruguius waren machines van zo'n 3S0 PK. De gemalen in het 
Rijnlanse boezem, bij Spaarndam en bij Gouda waren resp. 200 PK 
en 120 PK (later 160 PK) zwaar. 
Projecten als deze zijn in 
voorgekomen. Het duurde tot 
algemeen ingang vond. 

het stoomtijdperk niet meer 
+ 1868 voordat het stoomgemaal 

Stoomgemalen zijn tot in de 20e eeu~ in bedrijf geweest en 
vormen een monument van techniek. Er zijn nu nog slechts enkele 
gemalen die in bedrijf gesteld kunnen worden. 
De Cruguius is nog bewaard gebleven en is thans een museum en is 
een bezoek zeker waard. 
Met archiefonderzoek is gepoo~d enl ~ inzicht te krij~en in de 
industrialisatie in Nederland. Er is vooral gekeken naar de 
producenten van de gebruikte stoomketels. 

De fabrikanten van stoomketels voor stoomgemalen 

Er zijn, voor zover dit na te gaan was, 61 fabrikanten geweest 
die tot en met 1880 ketels voor stoomgemalen geleverd hebben. De 
fabrikanten zijn ingedeeld in diverse klassen: 
Klasse 1 1S of meer ketels __ _ 
Klasse 2 10 tot 14 ketels 
Klasse 3 S tot 9 ketels 
Klasse 4 1 tot 4 ketels 
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Het onderzoek is beperkt gebleven tot klasse 1. 
Deze fabrikanten zijn: 

1) Ijzergieterij Prins van Oranje - Den Haag 
2) Maatschappij de Atlas (voorheen Dixon) - A'dam 
3) Nederlandsche Stoombootmaatschappij - Rotterdam 
4) Hk Jonker & Zn (voorheen Suyver & Jonker) - A'dam 
S) Paul van Vlissingen & Dudok van Heel - A'dam 

(later Kon. Fabriek van Stoom en andere werktuigen 
6) Gebr. Stork - Hengelo 
7) van Goethem Reallier & Co - ~russel 

Ketels 
82 
S8 
4') 

'3'> 

29 
22 
1S 

In de bijlage is een lijst met alle fabrikanten, alsmede een zo 
volledig mogelijk overzicht van alle stoomgemalen tot 188 0 
opgenomen. 

7 . 2 1/ermor,e n en ver 1Jar 1nd oppervlak 

liet eerste dat onderzocht werd was het verband tussen verwarmd 
oppervlak en het geleverde vermogen. Hierbij is uitgegaan van de 

~;t:;~ 1~~~:~~uc:=~~an~oo~sdee~Pr~:: v:~ O~=~je~:i:;He~2bl~;~~a~:~ 
oppervlak onReveer 1 PK geleverd werd. Er zijn ketels met meer 
vermogen en er zijn er ook met minder. Opvallend is cta5 bij de 
haarlemmermeerstoo1ngemalen er meer dan 1 PK per M geleverd 
werd. Het vermogen van de Cruguius was berekend op 3~0 PK, maar 
ln de tijd dat er 10 ketels opgesteld stonden was het werkelijk 
geleverde vermogen vaak meer dan',')') PK en dat bij een totaal 
verwarmd oppervlak van 4S0 M2! 
Het vermoeden bestaat dat men heel go~d in staat was 
te bouwen met een verhouding 1 PK per M of meer maar 
een veiligheidsmarge aanhield en deze gesteld had op 
is dus sprake van overcapaciteit. 

om ketels 
dat men 

.:, 2/3. Er 

Het zou mogelijk zijn dat de eigenaren van stoomgemalen, over 
het algemeen polderbesturen ed, kozen voor eP.n surplus aan 
vermogen en dat het normaal gebruikte pompwerktuig dus slechts 
een deel van het maximale vermogen benutte. In hoeverre men 
extra wateroverlast bestreed door extra pompen in te schakelen 
en zodoende het reserve vermogen ten nutte te maken is een 
interessant item voor verder onderzoek. 
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7.3 De marktverdeling tussen de fabrikanten 

We zien dat c1e ijzergieterij "Prins van Oranje" de grootste 
fabrikant is. Deze firma produceerde hoofdzakelijk middelgrote 
gemalen. Het zwaardere werk werd in het begin hoofdzakelijk 
gedaan door Paul van Vlissingen en Dudok van Heel. die o.a. alle 
ketels voor de Haarlemmermeergemalen leverden. De Atlas leverde 
over het algemeen ook de wat zwaardere machines. We zien dit aan 
de onderstaande tabel: 

Fabrikant Geleverd Verm. Ver-w. 0ee ■ M2 per 
Totaal Gem. Totaal Gem. PK 

Prins van Oranje 2179 269 3984 49.2 1. 82 
de Atlas 1891 364 2847.'i 'i4.8 1 • 'il) 
Ned. Stoomboot Maatsch. 1 'i 11 3'Tö 2777 6q.11 1 • 311 
Jonker & Zn 963 292 1 'i'/7 47.H 1. 64 
P v Vlissingen & 1) v Heel 96'i 42') 9'i'i 41. 'i 0.99 
Gebr. Stork 617 281J 92'J.H 41.8 1.49 
v Goethem Reallier & Co. 274 228 'i8'J 48.3 2.12 

Het geleverde vermogen per ketel van de firma's Van Vlissingen 
en van Heel, en De Atlas is beduidend hoger bij dan bij bv Prins 
van Oranje. Grotere projecten werden over het algemeen 
gerealiseerd door andere fabrikanten dan de Prins van Oranje. 
Daar deze maatschappij toch wel enkele Rrote projecten heeft 
gerealiseerd is het niet waarschijnlijk dat men de kennis 
ontbeerde. Het zou veeleer kunnen dat er of sprake was van een 
marktafspraak of dat men zich meer richtte op de grotere markt. 
Wat ook opvalt is het feit dat van Vlissingen en van Heel zich 
na de grote Haarlemmermeer projecten vrijwel geheel uit de markt 
heeft teruggetrokken. Na 1867 levert men, op vijf keteltjes na 
in 1872, niets meer. Wellicht dat men de scheepsbouw prevaleerde 
boven de waterstaat. 
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7.4 Regionale verdeling 

Onderstaande tabel geeft per provincie aan of de ketels uit de 
eigen provincie kwamen, elders uit Nederland of uit het 
buitenland. 

Provincie eigen Elders Belgie Duitsland Engeland 
prov. uit NL 

Z. Holland 98 S4 S7 19 9 
N. Holland 111 S4 9 17 20 
Groningen, 

Friesland, 
Overijsel, 
Drente 28 16 0 7 

N. Brabant 0 s 3 1 0 
Zeeland 0 8 0 0 0 

Als we eerst Zuid ~olland bekijken dan zien we dat minder dan de 
helft van de ketels uit de eigen provincie komen. Vooral de 
Belgische producenten, tezamen met hoofdzakelijk Noordhallandse 
producenten genoten toch de voorkeur. In het midden van de jaren 
70 genoot de eigen industrie de voorkeur boven anderen maar 
voordien en ook eind jaren 70 komt het overgrote deel van de 
ketels van elders. 
Bij Noordholland ligt die situatie duidelijk anders. Voor 
Belgische ketels voelt men niet zoveel, dit kan komen door de 
vervoerskosten. De eigen industrie heeft de voorkeur. 
In Noord Holland staan over het algemeen grotere gemalen dan 
elders en de producenten van de zwaardere machines zaten vooral 
in Amsterdam. Als we naar de noordelijke provincies kijken zien 
we dat veel uit de eigen re gio komt. Men had hier enkele 
fabrikanten die alleen maar stoomgemalen produceerden voor deze 
regio. Een voorbeeld hiervan is de firma Landeweer & Zn te 
Mastenbroek die bijna de helft van de stoomgemalen leverde voor 
de provincie Groningen. Deze provincie had heel sterk de 
voorkeur voor regionale fabrikanten. Slechts 1 ketel, die 
slechts 1 jaar in gebruik is geweest, kwam uit het westen. 
Wat de fabrikanten betreft zien we een sterke concentratie in 
het westen van het land. In Amsterdam vinden we S fabrikanten, 
in Rotterdam 2, de rest zit verspreid over het land ofschoon dit 
geen homogene verspreiding is. 
Het is niet verwonderlijk dat er in het westen veel stoomgemalen 
geproduceerd werden, want dit gebied ligt voor een groot 
gedeelte beneden de waterspiegel. 
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7.S De opkomst van het stoomgemaal 

Tot + 1860 is er een kleine produktie van ketels en deze 
productie dient hoofdzakelijk voor de Haarlemmermeer en 
aanverwante projecten. Na 1860 valt het terug en in 1868 is er 
een productiepiek die zich in de jaren 70 voortzet. Het is 
mogelijk dat men in de jaren '66 en '67 veel wateroverlast had 
die de toen in gebruik zijnde windmolens niet konden verwerken. 
In de jaren 70 werd de polderbemaling sterk gemechaniseerd, men 
wilde af van de afhankelijkheid van wind ondanks het feit dat de 
stichtingskosten voor windmolens lager waren dan voor 
stoomgemalen van dezelfde grootte. 

7.6 De buitenlandse concurrentie 

Het blijkt duidelijk dat men vanaf het begin de voorkeur geeft 
aan Nederlandse producenten. 72.S % van de ketels is in 
Nederland geproduceerd. Vanaf 1868 tot 1871 zien we een sterke 
opkomst van Belgische import die echter in 1872 volledig wegvalt 
en pas weer aan het eind van de jaren 70 opkomt. De import uit 
Engeland is laag, neemt iets toe in de jaren dat de import uit 
Belgie wegvalt, maar is over het algemeen verwaarloosbaar. Aan 
het eind van de jaren 70 zien we een opkomende Duitse industrie, 
dit zijn dan vooral zware machines. 
Interessant is om te onderzoeken hoe zich de import na 1880 
ontwikkeldt. 
Al met al kan geconcludeerd worden dat de import vrij klein was. 
Dit kan verklaard worden door het feit dat een stoomgemaal een 
typisch Nederlands product is en dat de bedrijven zich hierin 
hebben gespecialiseerd. 

7.7 De verschillen in polderbemaling in Noord en Zuid Holland 

Het gemiddelde vermogen van een stoomgemaal in Noord ~olland is 
S1.S PK, in Zuid Holland is dit 4S.4 PK. Er is dus niet zo'n 
bijster groot verschil. Er staan in Noord '-fc ,lland 18 gemalen met 
een vermogen groter dan 100 PK. In Zuid Holland z1Jn dit 13 
gemalen. Deze gemalen hebben in Noord Holland over het algemeen 
een groter vermogen. In Noord Holland vinden we echter ook 42 
gemalen met een vermogen van 20 PK of minder, in Zuid Holland 
zijn dat er maar 27. 
In Noord Holland regelde men de waterhuishouding dus met een 
aantal zware gemalen gesteund door een groot aantal kleinere 
gemalen. In Zuid Holland gebruikte men meer genalen van 
middelbare grootte (20 tot 100 PK), om het waterpeil te 
regelen. 
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Jaar Neder 1. Belgie Engel. Vuitsl. Totaal 

184'1 6 6 
6 ') 

7 1 
8 7 7 
9 6 6 

18'10 ') 

1 ') 

2 7 7 
3 1 

4 ') 

', ') 

6 2 2 
7 3 3 
8 2 2 
9 ') 

1860 1 ', 16 
1 , 1 
2 9 9 
3 2 2 4 
4 10 1 ') 
', 8 1 1 ') 
6 4 ', 9 
7 7 8 
8 24 6 30 
9 13 3 16 

187') 16 9 3 23 
1 9 17 1 6 33 
2 18 , 2 21 
3 24 2 7 33 
4 13 ·3 16 
', 2'1 '1 3') 
6 26 2 2 3') 
7 3'1 2 2 4 43 
8 26 s 2 7 4') 

9 41j 7 1 12 6S 
1890 26 9 9 4S 

+ ---- + --- + --- + --- + ----
38') 7') '36 38 S24 

Rene de Jager 
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Bij I ege 1 Overzicht stoomqemelen 

Provincie Gron Ingen 

PI aets Febr Reg Nr Bouw Gebr Verw Aentel Druk Aante 1 Verm 
J eer tot op~ ketels werkt. 

M:.. Atm PK 
Seppermeer 47 6 60 1867 27 J.1 zie 14 ht 
Zuidwolde 7 6 118 1871 54 3.6 zie 24 bln 
Slochteren 29 4 119 1871 1872 12.5 4.1 ? 

Meethulzen 47 6 168 1875 6 4.13 zie 6 bt 
Sepperme81" 7 6 175 1875 33 4. 13 zie IA bln 
Termlnten 14 6 176 187' 36 4. 13 zie 25 bln 
Scheemda 7 6 193 1876 5.5 4. 13 zie 4 bln 
Hoogezand 16 6 212 1877 26 5.16 zie 14 bln 
Winsum 7 6 214 1877 10 3.1 zie 8 bln 
Zuidbroek 7 6 215 1877 41 4. 13 zie 18 bln 
Winschoten 7 6 218 1878 68 5. 16 zie 35 bln 
Middelstum 1 6 232 1878 24 1 5. 16 zie 12 bln 
Woltersum 7 6 233 1878 35 1 5. 16 zie 114 bln 
Bedum 6 6 243 1878 24 2 5.16 mie 4A bln 

1235 
Nieuw Scheemda 16 6 236 1878 41 5, 16 zie 20 bln 
Meethulzen 60 6 239 1878 20 5. 16 mie 20 bt 
WI ldervenk 6 6 253 1879 24 5.16 mie 20 bln 
Schl lderwolde 16 6 254 1879 30 5. 16 zie 24 bln 
Oldekerk 7 6 257 1879 34 2 5-16 mie 45 bln 

/258 
Noorddijk 22 6 262 1879 30 5.16 mie 18 bin 
St Anne 16 6 262 i879 38 1 5.16 mie 22 bln 
Del l lngwolde 7 6 272 1880 61 2 5.16 mie 72 bln 

/273 
Noordbroek 16 6 275 1880 34 5. 16 mie 18 bln 
Hoogkerk 22 6 279 1880 36.5 5.16 mie 22 bln 

Provincie Overijssel 

Pleats Febr Reg Nr Bouw Gebr Verw Aentel Druk Aantel Verm 
Jeer tot op~ ketels werkt. 

M:. Atm PK 
Koekoekspolder ? 4 31 1857 1871 ? 1 ? 35 
Mesten broek 2b 4 39 1856 1A70 7 2 3.6 50 

(gem Genemuiden) 2b 6 39 1873 83 1 3.6 mie 50 bln 
Zwertersdljk 911 6 95 1865 36 2 4.1 mie 30 bln 
Zwo I lerkerspe 1 48 6 187 1873 1.5 1 3.6 zie 1.5 bt 
Genemuiden 3 6 244 1878 77 3 5.16 mie 85 bln 
Zwol lerkerspel 17b 6 257 1878 44 5.16 mie 30 bln 
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Provincie Drente 

Plaats Fabr Reg Nr Bouw Gebr Verw Aantal Druk Aantal Verm 
j aer tot op~ ketels werkt. 

~ Atm PK 
Emmen 10 6 22 1873 16 4.13 zie 10 bt 

nabij Noord- 13 6 9 1863 37 3.6 zie 25 bln 
wl l lemskanaal 13 6 9 1863 37 3.5 zie 25 bln 

" 13 6 9 1863 37 3.5 zie 25 bln 

" 13 6 9 1863 37 3.6 zie 25 bln 

Provincie Fr les I and 

PI aats Fabr Reg Nr Bouw Gebr Verw Aantal Druk Aental Verm 
jaar tot op~ ketels werkt. 

~ Atm PK 
Aëngwlrden ? 3 25 7 1867 7 
Echten 5a 6 26 1867 54 3.6 mie 40 bln 
Nyehaske 54 6 73 1872 40 3.1 zie 25 bt 
Haskerland 14 6 137 1875 25 4.13 zie 21 bln 
Gersloot 4a 6 149 1876 50 5.16 mie 45 bt 
Makkum 50 6 156 1878 6 4.13 zie 6 bt 
Makkum 50 6 157 1878 6 4.13 zie 6 bt 
St Anne Parochie 51 6 175 1879 12 4. 13 zie 6 bt 

1t BI ldt 
Eesterga 7 6 176 1879 50 5. 16 mie 25 bln 
Kollum 7 6 187 1880 12 5. 16 mie 12 bln 
Terbend 6 189 1880 7 5. 16 ? ? 

Provincie Noord Brebnnt 

Plaets Fabr Reg Nr Bouw Gebr Verw Aantlil Druk Aantal Verm 
jenr tot op~ ketels werkt. 

~ Atm PK 
Marem 45 5 168 1863 47 4. 13 mie 30 bln 
's Hertogenbosch 6 5 328 1873 58.8 4.13 mie 40 bln 
Stnndnnrdbu lten 24 5 512 1879 53 3.51 mie 24 bln 
Tilburg 9b 5 351 1874 4 4.13 zie 4 bln 
's Hertogenbosch 61 5 523 1879 77 1 5. 16 mie 50 bt 
Steenbergen 11 5 531 1879 39 2 5.16 mie 30 bln 
Zwnluwe 41 5 548 1880 50 2 5.16 mie 50 bt 

Provincie Zeeland 

Plllllts Fnbr Reg Nr- Bouw Gebr Verw Aantal Druk Aantnl Verm 
j llllr tot op~ ketels werkt. 

~ Atm PK 
Nlewerkerk 5 21 1878 56 5. 17 mie 37 bln 
Ouwerkerk 6 5 34 1870 49 5.lf, mie 32 bln 
Ellemeet 12 5 78 187A 7 4.6 zie ' bln 
Kerkwerve 3 5 132 1876 50 5 5.17 2 mie ll 60 bln 
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Provincie Zuid Hol land 

Plaats Febr Reg Nr Bouw Gebr Verw Aantal Druk Aantal Verm 
.i eer tot op~ ketels werkt. 

M::. Atm PK 
Loodulnen 25 6 64 1847 1847 25 '.3.1 20 

1 1874 38 4.91 zie 25 bln 
Nlewerkerk ald ? 6 65 1853 1870 ? ? 30 

IJsel ? 1856 1870 7 7 30 
? 1853 1870 ? ? 30 
? 1856 1870 ? 1 1 30 
6 1870 50 3 5.17 30 
6 1870 50 3 5. 17 30 

Nootdorp 37 6 66 1858 33 2 4.63 mie 44 bt 
Vr IJenban 43 6 67 1863 1878 36 1 4.13 24 

10 1878 40 2 5. 16 mie 24 bt 
Gouda 2b 6 166 1857 82 3 3.1 mie 160 bln 
Rotterdem 3 6 183 1862 44 2 2. 11 mie 50 bln 

14 1862 39 2 2.6 mie 52 bln 
Vrljenban 37 6 193 1860 1876 31 4. 13 mie 25 

10 1876 45 4.13 mie 30 bln 
Gorinchem 1 3 194 1861 1870 1 ? 4 
PIJ necker 14 6 205 1861 1880 33 1 4-64 32 

1 1880 46 1 5.17 mie 30 bln 
Vlaerdlngen 2b 6 269 1864 66 3 3.1 mie 130 bin 
Stompwijk 37 6 319 1865 24 3.1 mie 16 bln 
Broek ? 6 331 1865 1868 1 ? 18 

1868 50 5.15 zie 33 bln 
Reeuwijk ? 6 331a 1865 1868 ? ? 20 

1868 50 1 5.15 zie 33 bln 
Berkel 6 332 1865 31 2 5. 17 mie 41 bln 

1 1866 36 2 5.17 mie 48 bin 
Gouderak 18 6 363 1866 1880 27 2 5. 16 2 resp. 45 & 26 

10 1880 66 2 5. 16 1 mie 7 bt 
Sp IJ ken I sse 1 6 401 1867 25 5. 17 zie 16 bln 
's Gravendeel 1 6 405 1867 30 4.63 mie 20 bln 
Hendrik Ido Ambacht 20 6 406 1867 18 1 4.13 mie 12 bln 
Hleldrecht 3 6 409 1867 59 2 3.6 2 mie 80 bt 
Steenenhoek 2b 6 416 1864 78 3 3.1 1 mie 156 bln 
Kral Ingen 35 6 419 1868 74 4 3.1 2 mie 120 bln 
Kral Ingen 15 6 430 1868 48 2 3.6 1 mie 56 bt 
Nieuwerkerk 15 6 431 1868 48 2 3.6 mie 56 bt 
Elshout 1 6 435 1868 70 4 5.15 mie 152 bln 
Hof van Delft 14 6 438 1868 21 2 5.15 mie 28 bln 
Elshout 1 6 448 1868 66 4 5.15 mie 100 bln 
Hl l legersberg 18 6 452 1868 25 2 5.15 mie 34 bln 
Haardlnger Ambacht 31 6 453 1868 34 2 5.15 mie 45 bln 
Capelle old IJssel 33 6 462 1869 48 3 3.6 mie 56 bt 
Krimpen ald IJssel 1 (- 491 1869 1878 35 2 4.13 mie 46 bln 

30 1878 50 4 5.16 mie 50 bt 
IJsselmonde 34 6 503 1869 38 5.15 mie 50 bt 
Dordrecht 3 6 504 1869 40 1 4.89 zie 27 bt 

3 1869 40 1 4-89 zie 27 bt 
Arkel 2b 6 511 1865 81 3 3.1 3 mie 180 bt 

1 zie 15 bln 
Puttershoek 3 6 540 1870 73 5 5.2 1 mie 90 bln 

mie 55 bln 
Charlols 34 6 542 1870 41 1 5.17 mie 30 bt 
Capel Ie ald IJssel 1 6 544 1870 44 2 3.1 mie 30 bln 
Papendrecht 40 6 546 1870 33 2 5. 16 mie 44 bt 
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Plllllts F11br R8g Nr Bouw C'.ehr Verw A11nt11I Druk Aant11I Verm 
j 1111r tot op~ ketels werkt. 

~ Atm PK 
Rijswijk 38 6 551 1870 43 2 5. 16 1 m/e 58 bt 
Rotterdam 31 6 553 1870 45 4 5.17 1 mie 120 bt 
Dubbeldam 44 6 ? 1871 14 1 4.13 1 zie 10 bt 
Aer I ander veen 1 6 571 1871 39 1 4.13 1 mie 26 bln 
Weddlnxveen 58 6 574 1871 63 4 5. 16 2 mie i, 48 bln 
Bodegri,ven 6 576 1871 36 1 4. 13 1 mie 24 bln 
Rotterdi,m 31 6 577 1871 86 2 5.17 mie 57 bt 
Rijswijk 3 6 580 1871 27 5.17 mie 18 bln 
Heer j ansdi,m 34 6 582 1871 56 1 4.13 mie 38 bln 
B11rendrecht 36 6 583 1871 24 2 5.17 mie 32 bln 
Vr IJenban 42 6 584 1871 19 2 5.00 mie 26 bt 
Pernis .34 6 590 1871 40 2 5.16 mie 54 bt 
Voorburg 31 6 613 1871 49 1 5.17 mie 32 bt 
Leidschendam 58 6 614 1871 56 2 5.17 mie 75 bln 
Bodegreven 6 6 618 1871 45 1 '>•17 mie 30 bln 
Nieuwer hoorn 5b 6 634 1872 32 1 5.16 mie 21 bln 
Nieuwer hoorn 5b 6 635 1872 32 1 5.ll'i mie 21 bln 
Heenvl let ':ib 6 636 1872 23 5. 16 mie 16 bln 
Zw11rtem1111I 5b 6 637 1872 32 2 5.16 mie 42 bln 
H1111strecht 3 6 640 1872 65 2 4-65 mie 44 bln 
Bodegr11ven 1 6 642 1872 46 1 4.13 mie 40 bln 
Stompwijk 23 6 646 1872 33 5.17 mie 22 bln 
M1111sl11nd 46 6 649 1872 45 5. 16 mie 30 bt 
K8ttrel 12 6 651 1872 42 5. 16 mie 28 bt 
Goudsw1111rd 27 6 652 1872 26 5.16 mie 18 bt 
IJ sselmode 47 6 654 1871 13 1 4.12 zie 8 bt 
Ter Aar 1 6 655 1872 48 2 3.10 mie 32 bln 
Ter A11r 6 656 1872 66 2 3.10 mie 44 bln 

47 1873 43 4. 13 zie 28 bt 
's Gr 11vendee 1 9b 6 670 1872 10 5 zie 10 bln 
Vl11111"dlngen 12 6 686 1873 10 1 5. 16 zie 7 bln 
Zevenhoven 6 691 1873 45 2 4.13 mie 60 bln 
Zevenhoven 6 692 1873 4'> 2 4.13 mie 60 bln 
Rijswijk 6 696 1873 38 1 5.17 mie 25 bln 
M1111sl11nd 11 6 699 1873 35 2 5.16 mie 47 bln 
Kethel & Spal imd 20 6 701 1873 64 1 5.17 mie 42 bln 
Oudbyerland 1 6 706 1873 52 2 5. 17 mie 35 bln 
Krimpen 11ld IJssel 10 6 709 1873 11 • 5 4.13 mie 8 bln 
M1111sland 11 6 712 1873 26 1 5.16 mie 17 bln 
Nieuw Byerll!nd 1 6 737 1874 50 2 5.16 mie 33 bln 
Zw11111merdl!m 28 6 768 1875 1876 42 1 5.17 28 

6 1876 34 5.16 mie 22 bln 
Overseh Ie 11 6 772 1875 23 5. 16 mie 16 bln 
Waddinxveen 6 778 1875 40 1 5.17 mie 27 bln 

1875 40 1 5. 17 mie 27 bln 
Geervl let 6 779 1875 40 2 5.17 mie 53 bln 
Dordrecht 6 6 786 1875 18 5.16 mie 12 bt 

1875 40 5. 16 mie 27 bt 
1875 40 5. 16 mie 18 bt 

Bodegr11ven 21 6 797 1876 37 4. 13 mie 24 bln 
Stompwijk 17a 6 830 1876 43 2 5.16 mie 57 bln 
Boskoop 21 6 833 ? 16 1 4.6 mie 11 bln 
Hl I legom 47 6 834 1876 8 1 4.13 zie 8 bt 
N l euwerkerk ald3 6 842 1876 70 3 5.17 2 mie 11 64 bt 

IJssel 
Weddlnxveen 3 6 843 1876 70 4 5.17 2 mie 11 64 bt 
Schipluiden 6 847 1876 40 1 5. 16 1 mie 26 bln 
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Plaats Fabr Reg Nr Bouw Gebr Verw Aantal Druk Aantal Verm 
jaar tot op~ ketels werkt. 

IC Atm PK 
Puttershoek 17a 6 879 1877 6 4. 10 mie 4 bln 
Bodegraven 1 6 893 1877 40 5.17 mie 26 bln 
Leidschendam 47 6 894 1865 16 3.10 zie 10 bt 
Voorschoten 1 6 899 1877 40 5.17 mie 26 bln 
Zoetermeer 6 6 901 1877 51 5. 16 mie 34 bln 

6 1877 51 5. 16 mie 34 bln 
Charlois 30 6 904 1877 58 5.165 mie 40 bt 
Vr ljenban 33 6 911 1877 40 1 5 mie 27 bln 
Loosduinen 2b 6 921 1877 36 2 5.16 mie 25 bln 
Hekel Ingen 11 6 947 1878 39 1 5. 16 mie 26 bln 
Heinenoord 59 6 958 1878 52 2 5. 16 mie 68 bt 
Krimpen ald Lek 59 6 959 1878 49 5-16 mie 30 bt 
Stljen 1 6 960 1878 50 5.17 mie 33 bln 
Dubbeldam 48 6 971 1866 16 3.60 zie 11 bt 
Rhoon 30 6 978 1878 36 5. 16 mie 24 bt 
Stein 47 6 998 1878 2 4.13 2 
Boskoop 11 6 1018 1879 30 5.16 mie 20 bln 
Barendrecht 60 6 1024 1879 37 5.16 mie 25 bt 
Krimpen ald Lek 48 6 1026 1879 12 3 zie 8 bt 
Strijen 19 6 1029 1879 50 1 5.17 mie 25 bln 

19 1879 50 2 5. 17 mie 34 bln 
Oudhoorn 1 6 1033 1879 82 5. 17 mie 55 bln 

187Cl 82 5. 17 mie 55 bln 
Kromwlj k 76 6 1033 1A79 32 5. 17 mie 20 bln 
Alblasserdam 4fl (, 1034 1R77 ;10.5 ,.tio 1 zie 14 ht 
Ridderkerk 30 6 1035 1872 46 4 '5.165 2 mie a 46 ht 
Leimuiden 10 '5 1036 1879 55 1 '5. 16 1 mie 36 ht 

10 1B79 'I' 1 ,. 1 ,, m/t 36 bi 
Haestrect 30 5 1037 1879 39 3 5. 165 mie 1 bt 
Waarder 17b 5 1041 1879 26 5.16 mie 1 bln 
's Gravenhage 9b 5 1042 1879 6 4.65 zie 4 bln 
Hendrik Ido Ambacht 12 5 1047 1879 37 5.16 mie 25 bln 
Nleuwerhoorn 39 5 1053 1880 32 5.17 mie 20 bt 
's Gravendeel 9b 5 1067 1880 9.5 4.13 8 
Schip lulden 33 5 1070 1880 28 5.16 mie 20 bt 
Vianen 47 5 1085 1880 26 4.13 zie 18 bt 
Hoogvl let 30 5 1090 1880 51 5. 165 mie 34 bt 

30 1880 51 5. 165 mie 34 ht 
Rotterdam 6 5 1092 1R80 27 5. 16 mie 18 bln 
Katwijk aan Zee ? 5 1100 1880 5 1 5. 16 zie 5 bln 
Katwijk aan Zee 57 5 1101 1880 90 8 5.66 2 " 240 bt 

57 1880 9 1 5. 16 1 9 
Abblnbroek 39 5 1106 1880 7 2 5.17 2 mie 7 bt 
Schlplulden 6 5 1110 1880 40 1 5.16 1 mie 28 bln 
Alkemade 33 5 1116 1880 14 4.64 1 zie 14 bln 
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Provincie Noord Holland 

Plaats Fabr Reg ,.... Bouw Gebr Verw Aantal Druk Aantal Verm 
jaar tot op~ ketels werkt. 

M::. Atm PK 
Westzaan 7 2 83 ? 186'i ? 
De Zijpe 2b 5 88 1867 49 3.6 30 be 

1873 31 3.62 30 be 
Graf terneerpolder 7 2 94 7 18'i8 7 1 7 6 
Haar I emmermeer 'i 5 109 1849 1860 45 6 3.10 350 be 

(Crugulus) 2b 1860 45 10 3.10 10 bh 
1878 17 5.16 10 

Idem (Leeghwater) 3 '5 110 1860 82 '5 3.6 300 be 
Idem (Lynden) 5a 5 111 1845 1870 48 6 3.6 350 be 

13 1880 98 2 4.33 
3 1880 98 2 4.33 350 be 
3 1879 98 4 4.33 

Houtrijk en Polanen 5a 5 116 1852 50 3 3.1 100 be 
2a 1853 3 3.6 2 

Spaarndam 2a 5 117 1852 1879 68 4 3.1 200 be 
57 1879 82 4 5.16 200 be 

Onder Amstel 15 5 153 1862 1880 47 1 3. 10 40 
4b 1880 66 2 5.16 55 be 

Andijk 7 4 158 1863 1872 7 1 7 40 
Amsterdam 12 5 178 1865 12 3.60 4 bh 
Sloten 5a 5 179 1864 21 2 4.65 25 be 
Broek In Waterland 7 2 183 7 1867 7 1 7 15 
Aalsmeer 50 5 220 1866 30 3 3.60 2 a 20 be 
Berkhout 1 5 247 1868 60 2 4.63 1 60 be 

1 1874 105 3 4.13 2 136 be 
Broek In Waterland 12 5 254 1868 17 1 4.13 12 bh 
Medembl Ik 2b 5 255 1868 64 3 5.16 100 be 
Oudendijk 1 5 287 1870 43 2 4.63 40 be 
Watergraafsmeer 48 5 288 1875 1.5 3-60 1. 5 
Wieringerwaard 4a 5 299 1871 1871 59 3 4. 13 2 a 70 be 
Winkel 4a '5 300 1875 50 1 5.16 1 35 be 
Andijk 32 5 302 1871 59 4 4.13 2 110 be 
Barlngerhorn 32 5 306 1871 37 2 4.13 25 be 
Edam 1 5 331 1872 64 2 4.65 56 be 
Beverwijk 52 5 356 1873 25 4.13 12 be 
Spaarndam 52 5 360 1873 25 4.13 12 be 
Hoorn 36 5 367 1873 60 1 4.65 40 be 
Rijp 4a 5 369 1873 40 2 4.65 60 be 
Rijp 36 5 370 1873 60 4.65 40 be 
Hi,renkarspel 47 5 371 1873 10 4.13 10 bh 

4b 1879 50 5.16 1 35 be 
Oudkarspel 4a 5 374 1873 65 3 4-65 2 a 60 be 
Zaandam 1 5 377 1873 55 4o65 30 be 
Wieringen 48 5 377 1873 17.5 3-62 12 bh 
Weesperkarspel 12 5 378 1873 45 1 3.65 35 be 
Anna Poulouna 2b 5 388 1874 37 3 5.16 2 a 35 be 
Spaarnwoude 49 5 392 1874 66 4.13 1 45 be 

4a 1876 70 5.16 1 30 be 
Sloten 47 5 393 1874 3.5 1 4.13 1 4 bh 
Uitgeest 4a 5 399 1874 37 3 5. 16 2 a 30 be 
Zaandam 49 5 401 1874 32 1 4. 13 1 20 be 
Sloten 49 5 418 1875 46 2 4.13 2 a 32 be 
Zaandam 49 5 419 1875 32 4.13 19 be 
Nieuwer Amstel 4a 5 425 1875 62 4 5.16 2 a 70 be 
Zuid & Noord 4a 5 426 1875 7 1 5.6 1 20 bh 

Schermer 
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PI aats Fabr Reg ~ Bouw Gebr Verw Aantal Druk Aantal Verm 
Jaar tot op~ ketels werkt. 

M.::. Atm PK 
Berkhout 5J 5 427 1R75 12., 5. 16 10 bh 
Edam 4a 5 428 1875 30 5. 16 20 be 
Bulksloot 1 5 431 1875 40 2 5.16 2 40 be 
Randdorp 5 436 1875 40 3 5-16 2 70 be 
Lutjew I nkel 5 461 1876 33 2 5.16 35 be 
Hoorn 38 5 463 1876 43 5-16 20 be 
Amsterdam 49 5 477 1876 25 4. 13 14 be 
Weesperkarspel 2b 5 495 1876 42 

f 
5.16 35 be 

Aalsmeer 48 5 501 1877 18 4. 13 12 bh 
Obdam 8 5 504 1877 24 5.16 14 be 
Harenkarspel 8 5 504 1877 20 1 5.16 7.5 bh 
Nieuwer Amstel 1 5 506 1877 40 2 5.17 44 be 
Oudendlj k 4a 5 509 1877 30 5.16 mie 16 bt 
Obdam 4a 5 512 1877 35 5-16 18 be 
Krommenie 8 5 516 1877 28 5.16 16 be 
\oleesperkarspel 8 5 518 1877 30 3 516 2 a 25 
Graft 5 521 1876 4 5-16 1 16 be 
Harenkarspel 5 522 1877 f2.5 4. 13 8 be 
Harenkarspel 5 523 1877 12.5 4.13 8 be 
Oudorp 1 5 524 1877 68 3 5.16 2 a 60 be 
Beemster 2b 5 528 1877 75 4 5.16 2 mie a 75 bt 
Edam 56 5 529 1877 64 4 5. 16 2 mie e 75 bt 
Nauerna 9b 5 532 1877 52 1 4.65 1 30 be 
Purmerlend 47 5 540 1877 23 1 4.13 1 zie 14 bt 
Watergreafsmeer 1 5 542 1877 32 2 5.16 2 mie a 20 bln 
Ursem 2b 5 554 1877 40 3 5.16 1 mie 60 bln 
Nieuwer Amstel 4b 5 555 1878 45 3 5.16 2 mie a 30 bt 
Wormer 9b 5 556 1878 60 4-65 1 mie 35 bln 
Sloten 4b 5 570 1878 42 5. 16 1 mie 35 bt 
Amsterdem 2b 5 573 1878 48 4 5. 16 4 m/e a 32 hln 
Uitgeest 51 5 577 1873 2.5 1 4. 13 1 zie 3 bt 
Wormer 56 5 580 1878 64 3 5. 16 2 mie a 65 bt 
Enkhuizen 8 5 582 1875 12 3-60 1 zie 8 bt 
Lutjebroek 55 5 583 1866 9 3.60 1 zie 8 bt 
Kol horm 4b '} 588 1879 32 1 5. 16 1 mie 2'} bt 
Venhuizen & Hem 8 '} 602 1879 29 2 5. 16 2 mie 7 bt 
Hel lo 4b 5 611 1879 34 5.16 1 mie 22 bt 
Hensbroek 4b 5 612 1879 28 5. 16 mie 15 bt 
Spanbroek 4b 5 613 1879 24 5.16 mie 16 bt 
Hensbroek 8 5 624 1879 24 5.16 mie 12 bt 

8 1879 24 5.16 mie 20 bt 
Veenhuizen 56 5 627 1879 31 5.16 mie 20 bt 
Kwadljk 56 5 631 1879 26 3-60 mie 14 bt 
Akers loot 6 5 633 1879 61 5.16 mie 44 bln 
Schermerhorn 1 5 635 1879 24 5.16 mie 16 bln 
Hljendam 9b 5 636 1879 27 5.16 mie 18 bln 
Wormer 9b 6 637 1879 27 5.16 mie 14 bln 
Purmerend 5 638 1879 24 5. 16 mie 22 bln 
Kwadljk 56 641 1879 60 4 5.16 2 mie a 30 bt 
Spaarnwoude 2b 5 642 1879 6 5.16 1 mie 10 bln 
Akersloot 9b 5 643 1879 21 5-16 1 mie 12 bln 
Wogrum 4b 5 649 1879 24 1 5-16 1 mie 16 bt 
Broek In Waterland 1 5 653 1879 78 2 5. 17 2 mie e 60 bln 
Venhuizen 8 5 659 1880 31 3 5.16 1 mie 7 bt 
Nleuwer Amstel 12 5 663 1880 28 1 5. 16 mie 20 bln 
Vel sen 6 5 667 1880 14 4.13 zie 10 bt 
Hel lo 4b 5 669 1880 ? 5. 16 mie 7 bt 
Beemster 2b 5 679 1880 63 4 5. 16 2 a 75 bt 
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Lijst van fehrlkenten die stoom emelen geplaatst hebben of ketels rlearvoor 
ne ev11rc 

1. Ijzergieterij de Prins ven Orenje - Den Heeg 82 
2. e) Dlxon & Co - Amsterdam (In 1848 neemsverendering) 5 

b) Meetschepplj de Atlas - Amsterdam 53 
3. Nederlense Stoombootmeetschepplj - Rotterdam 40 
4. a) Suyver, Hk Jonker en Zn - Amsterdam 22 

b) Hk Jonker & Zn - Amsterdam 13 
5. e) Peul ven Vlissingen & Dudok ven Heel - Amsterdam (In 71 neemsver.) 24 

b) Konlnklijke fabriek ven stOOffl en andere werktuigen 5 
6. Gebr Stork - Hengolo 22 
1. DH Landeweer & Zn - Mastenbroek 14 
8. H & J Suyver - Amsterdam (afspl ltslng In 4) 14 
9. a> De Bruyn Kops & Backer Brede (In 1870 neemsverendering) 2 

b) Backer & Rueb Brede 11 
10. Evrerd ven Duyl & de Kruyff - Delfshaven 10 
11. Cosyn & Co - Gouda 8 
12. Gebr. Schutte - Amsterdam 8 
13. Ven Gelen & Roest - Kempen 8 
14. JL Nering Bogel & Co - Deventer 7 
15. Hermans & Penning - Her! Ingen 5 
16. EJ Smits & Zn - Hoogezand 5 
17. e) Reigers & Ter Meulen - Zwol Ie (Wel!lrsch. In+ 1877 naemsver.) 3 

b) MJ Zwolsche fabriek van stoom en andere werktuigen - Zwol Ie 2 
18. Hertogh Heys Jr. - Delft 4 
19. Penn & Bauduln - Dubbeldam 3 
20. Diepenveen, Leis & Smit - Kinderdijk 
21. ~ Smulders - Utrecht 
22. Botje, Ensing & Co - Groningen 
23. Christee, Nolet & de Kuyper - Delfshaven 
24. E Chsterbroek & Zn - Gorinchem 
25. De Waal - utrecht 
26• De Jongh & Co - Oudewater 
27. LJ Enthoven & Co - Den Haag 
28. De Jonge & Plete - 's Hertogenbosch 
29. Welker, Stronck & Ven Delden - Rotterdam 

30. v. Goethem Real lies & Co - Brussel 
31• Chr. Carels - Gent 
32. Petry Cheudolr - Luik 
33. L Reuson Grace - Berleuer (Lui k ) 
34. HL & Leon Enthoven - Brussel 
35. Antoine & Co - Jemeppe 
36. Jacq. Piedboeuf - Jupll Ie 
37. Soclete Anonyme - Grevi gnee 
38. Soclete Anonyme Ie Flandere - Gent 
39. H Bol llnckx - Brussel 
40. Rens & Colson - Gent 
41. P Bronkin - Luik 
42. Bonvert Splroux & Co - Luik 
43. P Bralnne - Grevlgnee 
44. H Tllkln Mentlon - Luik 
45. JJ Glleln - Tlrlemont 
46. Bellefroid & Certuyrels - Herstel 
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47. Ruston Proctor & Co - Llnclon 
48. Marshall & Sons - Galnsborough 
49. Eestons & Ander,on - London 
'10• Gwynne & HamrMrsmlth - London 
51. Robey & Co - Lincoln 
52. r. Roblnson & Sons - Rochdele 
53. The Reedlng lronworks Ltd. - Reedlng 
54. JF Yound - Ayr 
5r;. GIibert & Co - Englend 

56. Hennoverlsche Meschlnt nbeu Actlon Geselscheft - Linden (Henn.) 
57. Gutehoffnungshutte - Oberhoussen 
58• Jul lus Bergmen Wetter e/d Ruhr 
59. L Stukkenholz Wetter e/d Ruhr 
60. J Soedlng & v/d Heyde - Horde 
61. Kolnlsche Mechlnenbau Actlon Geselschaft - Bayerthal 
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Hoofdstuk 8: Conclusies 

8.1 Conclusies per bedrijfstak 

1) Suiker industie 

De traditionele suikerraffinaderijen begon met het gebruik 
van stoomenergie rond 184S. De nieuwe industrietak, de 
beetwortelsuikerfabrikage, gebruikte al vanaf de oprichting 
van de fabrieken stoomenergie. Deze tak onstond rond 1860. Er 
bestonden een beperkt aantal fabrieken die echter wel allen 
grootschalig waren. Ongeveer de helft van de ketels uit de 
periode 1856-1880 was afkomstig uit Nederland, de andere 
helft uit Belgie. 

2) Textiel kleurstoffenindustrie 

De kleurstof producerende industrie is zich gaan ontwikkelen 
begin zestiger jaren. In de meekrap bedrijven was dit veel en 
kleinschalig en voor garancine fabrieken weinig en 
grootschalig. Deze ontwikkeling zet zich voort tot halverwege 
de jaren zeventig. Hierna is deze industrietak verloren 
gegaan in een tijdsbestek van ongeveer S jaar. 
Voor de kleurstofverwerkende industrie heeft de ontwikkeling 
zich ook begin jaren zeventig ingezet en heeft zich tot 
tenminste 1880 kunnen handhaven. 

3) Schorsmolens 

De mechanisatie van de 
vroeg tijdstip (ongeveer 
familiebedrijven werden 
verw. opp. 4-20 PK) 

schorsmolens verloopt vanaf een vrij 
1856) vrij gestadig. In deze klein2 kleine ketels geplaatst (9-33 M 

De opkomst van de stoommachine in de leerlooierijen vond pas 
later ~laats (ongeveer 1867). Allereerst werden kleine ketels 
(1-9 M verw. opp. 1-6 PK) geplaatst in de famil~ebedrijfjes. 
Later kwamen er iets grotere ketels (20-24 M. 12-16 PK). 
Eind 19e eeuw ontstonden er vooral in Noord Brabant een 
aantal grotere leerverwerkende bedrijven die zich 
concentreerden in de Langstraat en het gebied rond Tilburg. 

4) Fabrieken van stoom en andere werktuigen 

Ik concludeer dat bij de onderzochte bedrijfstakken er 
relatief weinig drastische veranderingen optreden door de 
invoer van de stoommachines. Het bouwen van machines blijft 
nog een zeer arbeidsintensieve bezigheid. En het aantal PK's 
veranderd over de jaren gezien niet echt sterk. 

S) Gemalen 

Er bevindt zich een concentratie van ketelproducenten voor 
stoomgemalen in het westen van het land. De markt is vrij 
regionaal verdeeld: de meeste ketels werden in de eigen 
provincie gemaakt. Eind jaren 70 komt er buitenlandse 
concurrentie opzetten die waarschijnlijk goedkoper levert. 
Het grootste deel van de ketels komt echter uit Nederland. 
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8.2 Algemene conlusies 

Bij de meeste industrietakken begon de oversohakelin~ op stoom 
rond 1ij60. Uitzonderingen zijn de gomalftn, WH~r al rond 178~ 
stoom werd gebruikt, en de leerlooierijen die vrij laat 
begonnen. Stoomtuigen werden toegepast op elke schaalgrootte, 
van de kleine meestoven tot de grote suikerfabrieken. 
De onderzochte industrieen verschillen zodanig dat er weinig 
algemene conclusies te trekken zijn; de econ omische en 
t echnische invloeden zijn per bedrij fstak s terk verschillend. 
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