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De Nederlandse machinenijverheid
1825-1914; enkele hoofdlijnen.

G. VAN HOOFF

Inleiding

De ontwikkeling van de Nederlandse machinenijverheid is een nog wei
nig bestreken onderzoeksterrein. Algemene overzichten over de machi
nenijverheid zijn er maar weinig. In enkele herinnerings- en gedenkboe
ken van voor 1940 komen overzichtsartikelen voor, maar deze geven al
lerminst een compleet beeld. I De naoorlogse geschiedschrijving van de
industrialisatie van Nederland besteedt uitvoeriger aandacht aan de rna
chinenijverheid. Brugmans komt in zijn Paardenkracht en
mensenmacht2 echter niet tot een samenvatting. In twee meer recente
overzichten van de industrialisatie in Nederland zijn wei aparte hoofd
stukken aan de machinenijverheid gewijd. Griffiths3 erkent echter dat
zijn onderzoek nog diepte mist en lacunes bevat. De Jonge4 geeft voor
namelijk een beschrijving op meso-economisch niveau. Kenmerkend in
dit opzicht is dat De Jonge (vrijwel) geen bedrijfsarchiefonderzoek heeft
gedaan. Zijn fasering van de ontwikkeling van de machinenijverheid in
twee periodes geschiedt vooral aan de hand macro-economische gege
yens zoals handelsstatistieken. Bij zijn analyse gaat De Jonge gedeelte-

1. De belangrijkste zijn: C.F. Stork, 'De Nederlandsche machinenijverheid' in: Gedenk
boek Koninklijk Instituut van Ingenieurs ('S Gravenhage, 1877),213-218; H. Blink, 'De
beteekenis en verbreiding der machinenijverheid in het algerneen en in Nederland in het
bijzonder', in: Tijdsehrift voor Eeonomisehe Geographie, 1(1910),422-431 en 441-452;
Apercu de Commerce ec de {'Industrie des Pays-Bas. no. 15. La construction mecanique
et navale ('S Gravenhage. 1910); Nederland in den aanvang der XX' eeuw (Leiden, 1910)
579-600: rnetaalbewerking: J .C.A. Everwijn, Besehrijving van handel en nijverheid in Ne
daland. ded I ('S Gravenha~c. 1912) 52-69; K. Saalfeld Die nieder/iindische Mecallin
dllslr;,' /n ihr"n volks- 111/(1 weltwirtschafllichen Zusammenhiingen (RO.'IOCk, 1927), B.
lIillger, ' Dc IIlctaalinduslric' in: lfet bedrijf~/eventijdens de regeering van If.M. Koningin
IVi/helmina 1898-/938, 111-12/
2. I.J. Brugmans, Paardenkraeht en mensenmacht. Soeiaa/-eeonomisehe gesehiedenis
van Neder/and /795-/940 ('s Gravenhage, 1961).
3. R.T. Griffiths, Industrial Retardation in the Netherlands ('S Gravenhage, 1979)
116-137.
4. J.A. De Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen /850 en /9/4 (Nijrnegen,
1976') 160-195.
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Een blik in de werkplaats voor kap- en bruggenbouw van de firma A.F. Smulders te
Utrecht, circa 1885. Het gebouw is ruim 100 meter lang en 25 meter breed. Op de voor
grond is het stoomwerktuig van 30 p.k. afgebeeld dat de machinerien in deze afdeling aan
drijft. Verder zijn o.a. onderdelen van een baggermolen te zien. Bran: 'De Katholieke /I.
lustrotie', jrg. 1886/1887, p. 156).

lijk ook Op ontwikkelingen binnen de bedrijfstak in. Een samenhangen
de analyse vanuit de bedrijfstak zelf ontbreekt.

In dit artikel is getracht een eerste aanzet tot een dergelijke analyse
te geven. Uitgangspunt vormt daarbij een inventarisatie van de Neder
landse machincfabrieken tot 1914. Deze inventaris is als aparte publika
tie verschenen. 5 Aan de hand van gegevens afgeleid uit deze inventarisa
tie en aan de hand van aanvullende bronnen en literatuur wordt in twee
paragrafen een overzicht gegeven van enkele kwantitatieve ontwikkelin
gen van de Nederlandse machinenijverheid. Er wordt met name aan
dacht besteed aan het aantal bedrijven, het aantal werknemers en de
geografische spreiding. De daarop volgende paragrafen behandelen het
produktassortiment en de afzetmarkt van de machinenijverheid. Daar
bij staan de gegevens uit de inventarisatie minder centraal. In de volgen
de paragraaf bekijken we eerst de opzet van de inventarisatie.

5. G. van Hooff, De Nederlandse machinefabrieken, 1825-1914. Overzicht en biblio~ra

fie (Eindhoven, 1986').
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De inventarisatie

lBGBT 3(1986)

Van aBe metaalbewerkingsbedrijven in Nederland werkzaam voor 1914
is geprobeerd te achterhalen of zij zich met de fabricage van machine
rieen hebben bezig gehouden. Hierbij treden twee moeilijkheden op. Al
lereerst doet het probleem zich voor dat er onvoldoende bronnen zijn.
om voor aBe metaalbewerkingsbedrijven te kunnen uitmaken of zij als
machinefabriek te categoriseren zijn. Het produktiepakket is het be
langrijkste gegeven om dit vast te kunnen stellen. Dit is echter van veel
bedrijven die zich machinefabriek noemden of als zodanig vermeld
staan geheel of gedeeltelijk onbekend. Vaak is er slechts indirekte infor
matie in de vorm van advertenties en dergelijke voorhanden.

Het tweede probleem vormt het vaststellen van de criteria om een pro
dukt als machine te kunnen classificeren. Een exacte omschrijving van
het begrip machine is niet te geven. Een algemeen aanvaarde en voor ons
doe! bruikbare definitie van machine is niet voorhanden. Het is duide
lij k dat het bij machines evenhlsbij gereedschappen gaat om hulpmidde
len bij menselijke activiteiten. Gereedschappen zijn te beschouwen als
een verlengstuk van de menselijke activiteit. Binnen de gereed
schapstechniek staat de mens centraal. De mens vervaardigt niet aileen
de gereedschappen, hij regelt en bepaalt het gebruik ervan en vormt de
energiebron voor hun aanwending. Machines bevatten complexere me
chanismen en zijn daardoor in staat een deel van de menselijke arbeid
te vervangen. Daartoe behoren krachtwerktuigen, dat wil zeggen me
chanische hulpbronnen die onafhankelijk van mens of natuur arbeid le
veren. Verder behoren er de werktuigen toe die een of meerdere hande
lingen mechanisch verrichten.

Zoals boven al aangegeven beperken we ons tot de metaal-, en met
name de ijzerbewerkingsbedrijven, om daaruit de machinefabrieken te
selecteren. Wij hebben deze beperking ingebouwd om zo een onder
scheid met de voornamelijk houten pre- en proto-industride werktuig
bouw te kunnen maken. Een eerste lijst van Nederlandse bedrijven die
zich mogelijk met machinefabricage hebben bezig gehouden is samen
gesteld aan de hand van verschillende nijverheidsenquetes en adreslijs
ten van industrieen uit de periode 1850-1918.6 Hieruit zijn aile bedrijven
geselecteerd die als stoomsmederij, fabriek van stoom- en andere werk-

6. De belangrijk5te zijn: Staat van de Nederlandsche Fabrieken volgens de verslagen der
gemeenten die aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken werden gevonden (Haarlem,
(859); Stalistiek van de Fabrieks- en Ambachtsnijverheid in Nederland ('5 Gravenhage,
1874); Enquele Struve-Bekaar,' Adresboek voor de Nederlandsche Nijverheid en Export
(Amsterdam, 1906); Adreslijst van Nederlandsche Fabrieken in de Metaalindustrie
(Amsterdam, 1916).
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tuigen en dergelijke vermeld staan. Een tweede bron van namen van mo
gelijke machinefabrieken zijn de bedrijven die bij aanbesteding als leve
ranciers van ijzerwerken vermeld staan en inzenders van machinerieen
op nijverheidstentoonstellingen_

Vervolgens is geprobeerd van de hierbij gevonden bedrijven nadere
gegevens over hun produktiepakket te verkrijgen. De vermelding van
een bedrijf als inschrijver op machinewerk bij aanbesteding of als inzen
der van machinerieen op een tentoonstelling geeft geen zekerheid of het
bedrijf ook de originele producent is_ Aileen oorspronkelijke gegevens
zoals die in een bedrijfsarchief te vinden zijn kunnen in feite voldoende
uitsluitsel geven. Slechts van enkele bedrijven is er voldoende archief
materiaal bewaard gebleven.

Bij gebrek aan primair bronnenmateriaal vormen de catalogi, versla
gen en juryrapporten van de diverse nijverheidstentoonstellingen in de
1ge eeuw de belangrijkste informatiebron voor de produkten van Neder
landse metaalbewerkingsbedrijven. Soms bevatten deze min of meer uit
gebreide gegevens over inzenders en de technische aspecten van de in
zendingen. Tot slot zijn ook in enkele bedrijfshistorische overzichten of
bedrijfsbeschrijvingen produktgegevens te vinden. Voor een enkel pro
dukt uit de branche van de machinefabricage - stoomketels - zijn gege
Yens voorhanden die exacte "informatie bevatten over de fabrikant en het
bouwjaar. Deze gegevens staan opgetekend in de registers van de dienst
voor het stoomwezen. Aan de hand van deze registers kan opgemaakt
worden welke Nederlandse bedrijven dit produkt gemaakt hebben en in
welke jaren.

Het aantal bedrijven en de werkgelegenheid

In deze paragraaf zullen we een globale indruk geven van de kwantita
tieve ontwikkeling van de Nederlandse machinenijverheid, in het bijzon
der de toename van het aantal bedrijven en de groei van de werkgelegen
heid.

Uit tabel 1 is een duidelijke continue groei - hoewel niet in een gelijkma
tig tempo - af te lezen. De toename van het aantal bedrijven is in de pe
riode 1851-1870 en met name tussen 1900 en 1910 het grootst. Opvallend
is het grote aantal bedrijven dat in de periode 1871-1890 stopt: bij na
50010 van het aantal nieuwe bedrijven in dat tijdvak. Dat het overzicht
voor de periode 1891-1900 een nog groter aantal afhakers laat zien is
voornamelijk veroorzaakt door de onvolledigheid van de gegevens van
de inventarisatie. Van een groot aantaJ bedrijven die nog vermeld wor-
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den in de enquete Struve-Bekaar (1888/1889) zijn nadien geen gegevens
meer voorhanden. Ook aan de hand van bijvoorbeeld gemeenteversla
gen is vaak niet op te maken wanneer deze bedrijven hun bedrijf of de
fabricage van machinerieen gestaakt hebben. Deze bedrijven zijn in dit
overzicht merendeels in de rubriek afhakers in de periode 1891-1900 op
genomen.

TABEL 1 De onlwikkeling van he! aanlal machinefabrieken in Nederland, /825-/914

Periode Begonnen met Gestopt met Saldo Totaal
machine- machine- (cumulatief)
fabrikage fabricage

voor 1850 15 2 13 13
1851-1860 41 7 34 47
1861-1870 43 12 31 78
1871-1880 49 24 25 103
1881-1890 51 25 26 129
1891-1910 80 17 63 196
1911-1914 28 4 24 220

Bron: Van Hooff, a.w.

De inventarisatie die als basis dient voor de bovenstaande tabel is ver
moedelijk nog niet uitputtend. 20 telt een lijst van adressen van machi
nefabrieken in Nederland, uitgegeven omstreeks 1919, 313 bedrijven. 7

Onze telling geeft voor 1914 'slechts' 220 bedrijven. Een tweetal moge
lijke verklaringen voor dit ruime verschil vormen de mime hantering
van het begrip machinefabriek in de bovengenoemde adreslijst en het
tijdsverschil. Vooral in de periode van de Eerste Wereldoorlog groeit de
Nederlandse machinenijverheid sterk mede door het wegvallen van een
groot deel van de buitenlandse concurrentie. Als we onze cijfers voor
1910 en 1914 vergelijken met bedrijfsaantallen uit nijverheidsoverzich
ten van wnd 1910 dan lijken ze daarentegen aan de hoge kant. (zie tabel
3)

7. Adressen van Fabrieken in Nederland, uilgegeven door de afdeiing /fandel van hel
Deparlemenl van Landbouw, Handel en Nijverheid, no. 36: Machinefabrieken ('5 Gra
vcnhage, ca. 1919).
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Uiteraard is de toename van het aantal bedrijven een beperkt criteri
um voor de groei van de bedrijfstak. Een andere maatstaf vormt de
werkgelegenheid. Wij bekijken eerst de resultaten van de beroepstellin
gen tussen 1849 en 1909.

TABEL 2 De onlwikkeling vall de werkge/egenheid ill de Neder/alldse machinenijver
heid vo/gens de uilkomslen van de beroepslelling

Jaar

1849
1859
1878
1889
1899
1900

Machinefabrieken

1.346
10.803
16.946

Ketelmakerijen

1.154
1.316

Machinenijverheid

1.000
2.000
3.500
5.000

12.000
19.000

Bron: Machinenijverheid 1849-1909: De Jonge, a.w., 178
Machinefabrieken en ketelmakerijen 1889-1909: Het bedrijfsleven tijdens de regeering van
H.M. Koningin Wilhelmina 1898-1938,113

Ook wat betreft de werkgelegenheidcijfers valt een gestage maar onre
gelmatige groei te constateren. Tussen 1850 en 1860 verdubbelt de werk
gelegenheid, waarna tot circa 1890 een iets langzamere groei plaats
vindt. Tussen 1890 en 1900 is er een uitbreiding van 140%, gevolgd door
een meer geleidelijke toename in het begin van de eeuw. De cijfers van
de beroepstellingen hebben echter hun beperkingen. De uitkomsten van
de tellingen zijn gegroepeerd naar beroepsgroepen. Zij geven geen cij
fers over werkgelegenheid, het aantal en soort arbeiders per bedrijfstak.
Zo worden bijvoorbeeld bij de beroepsteHing van 1889 ketelmakers en
metaaldraaiers in dezelfde categorie ingedeeld als onder anderen
bijouterie- en diamantzetters. De werktuigkundigen en arbeiders met
stoomwerktuigen zitten in een andere categorie, samen met bijvoorbeeld
pianostemmers en brillenslijpers.

Dc uitkomsten van de beroepstellingen zijn dus niet direct naar be
drijfstak te duiden. Dit verklaart ook de verschillen in cijfers in de lite
ratuur en in tabel2. Het totaalcijfer dat de Jonge voor 1889 voor de ma
chinenijverheid geeft is het dubbele van het gezamenlijk aantal arbeiders
dat een andere bron voor machinefabrieken en ketelmakerijen vermeldt.
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Voor de jaren 1899 en 1909 zijn de verschillen tussen de twee bronnen
vee! minder groot.

Bedrijfstellingen die redelijk betrouwbare uitkomsten leveren over de
werkgelegenheid per bedrijfstak zijn er voor de bedoelde periode niet.
Wei geven enkele enquetes en overzichtswerken losse cijfers. De be!ang
rijkste cijfers die beschikbaar zijn staan in de volgende tabel.

TAIlFL 3 [)e ()nlwlkkeli1l~ va1l de werkt:e/e!:enhcitl I'll 1/("1 aa1llll//,,·tlnjvl'1I i1l tie Nl'tlN-
landse fnUl"/1inenijverhe;d naar gegevells van iJillerse 'rljverhl'id\-e'''llic/Cs

-~-~~-----.._----_.-

Jaar Aantal Aantal Bijzonderhcdcn Uron
bedrijven arbeiders

1889 ca. 120 11.396 Enquete Struve/Bekaar
1910 132 22.950 Apercu du commerce
1910 181 23.500 Everwijn
1910 100 17.000 Nederland in de aanvang
1912 188 11.535 Machinefabrieken Hinderwet (8)

met/zonder ijzer-
gieterij

1912 24 11.619 Scheepswerven Hinderwet
met machinefa-
bricage

1912 212 23.154 Totaal Hinderwet

De betrouwbaarheid van de verschillende bronnen is moeilijk aan te ge
Yen. De drie bronnen die op 1910 betrekking hebben geven nogal uiteen
lopende cijfers: het verschil tussen de laagste en de hoogste opgave be
draagt 35%. De enquete Struve-Bekaar levert zeer betrouwbare gege
yens over de werkgelegenheid per bedrijf, aIleen ontbreken in deze en
quete nogal wat bedrijven terwijl er geen gegevens over Limburg voor
handen zijn. Verder zijn bij de opteIling ook scheepswerven, ijzergiete
rijen en andere bedrijven die een machinefabricage-afdeling bezitten
meegenomen. Omdat er meestal aIleen totaaIcijfers voor het heIe bedrijf
voorhanden zijn is het eindcijfer enigszins geflatteerd, ook al omdat
vooral de grotere scheepswerven, met in totaal een 2000 werklieden, zich
met de fabricage van machinerieen bezig houden.

Ook uit tabel 3 valt een forse uitbreiding van de werkgelegenheid tus
sen 1890 en 1910 op te maken, zij het lang niet zo spectaculair als de
cijfers van de beroepsteIlingen aangeven: geen verviervoudiging maar
'slechts' een verdubbeling.

8. De jabrieken en werkplaatsen vollende onder de veiligheidswet ('S Gravenhage, 1912)
183-184, 187.
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Tot slot nag een enkel gegeven over de positie van de machinenijver
hcid in het totaal van de indllstride wcrkgclcgcnhcid. llet is dlliddijk
dat dc machincnijvcrhcid, qua wcrkgclcgcnheid, gccn CdllC factor van
betekenis is in de industrialisatie van Nederland. Met de toenemende in
dustrialisatie neemt wei het belang van de maehinenijverheid toe. De
machinenijverheid groeit in de periode 1850-1910 sterker dan de totale
industrie. Haar aandeel in de indusriele werkgelegenheid neemt toe van
7,00,10 in 1849 tot 10,4% in 1909. 9

De geografische verspreiding van de Nederlandse machinenijverheid.

De regionale verspreiding van de bedrijfstak wordt in deze paragraaf zo
wei wat betreft het aantal bedrijven als uit het oogpunt van de werkgele
genheid nader bekeken. Tabel 4 geeft een overzieht van de verspreiding
van de bedrijven per provineie op vier peiljaren, die telkens twintig jaar
uit elkaar liggen.

TABEL 4 Hel aanlal machinejabrieken in Nederland perprovincie (in procenlen van hel
101001), lussen 1850 en 19/0.

laar 1850 1870 1890 1910
(N = 13) (N =78) (N= 129) (N= 196)

Zuid-Holland 31.0 30.8 34.1 30.1
Noord-Holland 46.0 20.5 20.2 24.0
Overijssel 7.7 10.3 13.2 11.7
Noord-Brabant 12.8 10.1 7.1
Utrecht 7.7 5.1 4.7 7.1
Groningen 5.1 6.2 6.6
Limburg 7.7 5.1 4.7 4.6
Gelderland 5.1 3.1 4.6
Friesland 3.8 2.3 3.1
Zeeland 1.3 1.5 1.0
Drente

Bron: Van Hooff, a.w.; N=aantal bedrijven

Dc maehinefabrieken kennen een vrij sterke eoneentratie in het westen
van het land, met name in Zuid-Holland. Tussen 1850 en 1914 verandert
er niet veel in dit opzieht. Rond 1870 is de helft van de bedrijven in
Noord- en Zuid-Holland te vinden en deze toestand bestaat nog steeds
in 1910. Opvallend is de relatieve aehteruitgang van de maehinenijver-

9. De longe. a.w. o 229.
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heid in Noord-Holland tussen 1850 en 1870. In het tweede kwart van de
1ge eeuw, met name in de jaren '40, worden daar diverse grotere bedrij
ven opgericht (Verveer, Dixon & Co., Schutte), die echter geen van aile
in 1890 nog bestaan.

Van Tijn 10 wijst in dit verband op de beperkte struktuur van de af
zetmarkt in Amsterdam zelf. Na een eerste vroege mechanisering van
enkele oude trafieken (suikerraffinage en rijstpellerij) in de jaren '40 ko
men er onvoldoende nieuwe opdrachten vanuit andere bedrijfstakken.
Typerend in dit verband is de ontwikkeling van het bedrijf van A. Men
des Costa en J. van Laarschot. Begonnen in 1840, levert het in de eerste
tien jaren veel werk voor suikerraffinaderijen. Het personeeisaantal be
draagt dan ca. 80 personen. In de jaren '50 weet het bedrijf het bestaan
nog te rekken door de fabricage van gasornamenten. Na het overlijden
van Van Laarschot, in 1863, wordt het bedrijf, waar nog geen 10 perso
nen werk vinden, overgenomen door de fa. Gebr. Schutte. Ook de
scheeps- en locomotiefbouw worden in Amsterdam geen succes.

Brabant en Overijssel behoren tot de meer ge"industrialiseerde land
provincies. In 1870 zijn er in Brabant nog meer machinefabrieken te vin
den dan in Overijssel, daarna zijn de rollen omgekeerd.

Het aantal bedrijven is, zoals gezegd, maar een beperkte indicatie
voor het belang van een bedrijfstak. De nu volgende tabellaat de pro
vinciale spreiding van de werkgelegenheid in de machinenijverheid rond
1890 respectievelijk 1910 zien.

TABEL 5 De verspreiding van de werkgelegenheid in de Nederlandse machinenijverheid
over de verschillende prOl'illcies.

Jaar ZH NH Nil OV GR UT GE FR LI DR ZE
1889 44,1 25,6 3,3 10,1 2,3 0,6 4,7 0,7 1,2 7,4
1910 45,9 19,0 4,7 10,2 5,1 3,9 3,3 0,9 1,4 0,2 5,4
1912 49,2 18,0 4,0 8,2 4,7 3,9 2,5 0,5 2,8 0,1 7,5
1912 20,2 32,0 8,0 16,5 8,1 7,8 2,6 1,0 2,8 0,2 0,8

Bronnen: 1889: Enquete Struve-Bekaar; 1910: Everwijn; 1912: Hinderwet

In de eerste drie reeksen zijn ook de scheepswerven met daaraan verbon
den machinefabrieken opgenomen. Hoe belangrijk deze groep voor de
werkgelegenheid is, blijkt wei uit de laatste reeks cijfers in tabel 3, die
de verdeling van de werkgeiegenheid per provincie weergeeft van de ma
chinefabrieken, waar geen scheepsbouwactiviteiten gepleegd worden. In
1912 waren in de gecombineerde scheepsbouw en machinefabricage

10. T. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam (Amsterdam, 1965) 80-85.
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mccr pcrsoncn wcrkzaam dan in mal:hincfabrickcn LOIl(.lcr sdrccps
bouwactiviteiten. De gecombineerde bedrijven zijn voor een zeer groot
deel in de provincie Zuid-Holland te vinden. De getalsmatige invloed
van deze bedrijfsgroep in het geheel is dus groot.

Hoewel we niet precies aan kunnen geven hoeveel arbeiders op de
scheepsbouwbedrijven met machinefabriek bij de machinefabricage be
trokken zijn, komt uit de bovenstaande cijfers de overheersende positie
van Zuid-Holland nadrukkelijk naar voren. Ruim eenderde van de
werkgelegenheid in de machinenijverheid is rond de eeuwwisseling daar
geconcentreerd. Naast de scheepsbouw zijn er nog andere belangrijke
afzetmarkten in Zuid-Holland aanwezig.

Allereerst zijn dat de andere industrietakken. Rond 1870 is 21.5070 van
het gei:nstalleerd stoomvermogen in de Nederlandse industrie in Zuid
Holland opgesteld, en dat aandeel is rond 1910 op hetzelfde nivo. Ver
der vormt de mechanisering van de polderbemaling een belangrijk afzet
terrein. Rond 1880/1890 bevindt zich ca. 40% van de Nederlandse
stoomgemalen en het daarin gei"nstalleerd stoomvermogen in Zuid
Holland, in 1910 nog ca. 35%. Tot slot komt ook vanuit de openbare
nutsvoorzieningen een belangrijke en met de bevolkingsgroei toenemen
de vraag naar machinerieen en reparatiewerk.

Wat de landprovincies betreft is, zoals al eerder geconstateerd, Over
ijssel het belangrijkste. De cijfers voor Zeeland zijn behoorlijk geflat
teerd. De werkgelegenheid daar komt voornamelijk op conto van 'De
Schelde', waar de machinefabricage slechts een van de bedrijfsactivitei
ten is. Opvallend is verder de opmars van Groningen en Gelderland.
Slechts voor een klein deel is de scheepsbouw in deze kustprovincie
daaraan debet. Vooral de landbouw en daaraan verwante industriele nij
verheid zijn in Groningen stimulerende factoren. Gelderland kent rond
1910 enkele succesvolle motorenfabrieken.

De produkten

De machinenijverheid was en is een veelvormige bedrijfstak. Elk bedrijf
kent haar eigen produktiepakket, dat bovendien voortdurend wisselt.
De verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten is in de 1ge eeuw vermoede
lijk groter dan tegenwoordig. De Nederlandse machinenijverheid, met
een nog weinig gei"ndustrialiseerd achterland als afzetgebied, biedt in de
1ge eeuw een breed scala van produkten, goederen en diensten aan. Zo
voeren Nederlandse machinefabrieken vertegenwoordigingen van ande
re (buitenlandse) machinefabrieken, verkopen allerlei ijzerwaren en
aanverwante artikelen en doen herstelwerk aan -door anderen geleverde-
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machinerieen. Naast deze handelsactiviteiten en het reparatiewerk heb
ben zij ook nog vaak een breed assortiment aan eigen produkten. De
produkten bestaan grotendeels uit speciaalartikelen volgens een min of
meer uitvoerige klantenspecificatie. De seriegrootte daarvan is vaak
klein, soms gaat het om unica, waarbij uiteraard wei standaardonderde
len gebruikt worden. Naar het eind van de 1ge eeuw kunnen we binnen
de Nederlandse machinenijverheid een toenemende speciaIisering
konstateren, bedrijven gaan zich op enkele deelterreinen toeleggen.

Een aardige illustratie van de verscheidenheid in produktiepakket bin
nen een bedrijf rond het midden van de eeuw vormt de inzending van de
fa. Giesbers & Van Deun uit Roermond op de nationaIe nijverheidsten
toonstelling te Haarlem in 1861. 11 Het bedrijf, opgericht in 1845, is aan
vankelijk vooraI gespeciaIiseerd in de brandkastenfabricage. In 1851
wordt er een ijzergieterij aan het bedrijf verbonden en circa 1857 start
men met de fabricage van machinerieen. Op de tentoonstelling te Haar
lem is het bedrijf met produkten uit aile drie de afdelingen aanwezig.
Naast brandkasten staan er diverse voorbeelden van hun siergietwerk en
een negental machinerieen. Hun inzending van machinerieen omvat be
halve twee typen stoommachines een pomp, een scheepsstoomzuiger,
een draaiboor en een snijbank, een dorsmachine en tot slot ijzerwerk
voor graanmolens. Verder houdt dit bedrijf zich in die jaren ook nog
bezig met de fabricage van een stoomlocomotief, met scheepsreparatie,
met verhuur van locomobiles en dergelijke.

Een frappant voorbeeld van de produktie van technisch zeer uiteenlo
pende zaken binnen een bedrijf vormt de inzending van de Tilburgse
smid J.F. van Elten op de provinciaIe nijverheidstentoonstelling te Bre
da (1875). Naast een (kleine) ,stoommachine exposeert hij daar
een....appelschiller. 12 De combinatie van dergelijke ongelijksoortige
technische produkten is opvallend, hoewel de vervaardiging van sommi
ge stoommachines in die tijd niet al te ingewikkeld is. 13

Van de helft van de bedrijven hebben wij onvoldoende gegevens of ze
kerheid over de samenstelling van het produktiepakket. Van 110 bedrij
yen beschikken we wei over min of meer uitvoerige informatie over hun
produkten in de loop van de onderzochte periode (zie tabel 6).

11. Zie over dil bedrijf: G. van Hooff 'De brandkasten- en machinefabriek van J.M.
Giesbers en vennoten te Roermond, 1845-1868' in: Jaarboek de Roerstreek 198656-69.
12. Cata/ogus Provincia/e Tentoonstelling voor Nijverheid. /andbouw en kunslvoorwer
pen Ie Breda, 1875, no. 68.
13. A.J. Fr. Maenen, (Petrus Regout 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaa/
economische geschiedenis van Maastricht (Nijmegen, 1959) 238), vermeldt dat in 1863 de
firma Regout. een aardewerkfabriek. in haar smederij in eigen beheer een stoommachine
vervaardigde.
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TABEL 6 De belangrijkste produkten van 110 Nl'derlandse mach;miabr;cken
._---- ----- -----~_.._-

Start produktic
v66r 1890 1890-1914 Tolaal

KRACHTWERKTUIGEN
Stoomketels 66 19 85
Stoommachines 54 12 74
Verbrandingsmotoren 4 43 47
Scheepsmachinerieen 27 16 43
Locomobiles 9 3 12

ARBEIDSMACHINES
Landbouwwerktuigen 15 7 22
Pompwerktuigen 16 3 19
Grondverplaatsingsmachines 9 9 18
Installaties gasfabrieken II 6 17
Drijfwerk 7 10 17
Hijs/Transportwerktuigen 3 I3 16
Machines Steenfabrieken 10 5 15
Lieren 9 3 12
Gereedschapsmachines 12 12
Zuivelwerktuigen 2 8 10
Suikermachinerieen 6 2 8
Appendages 4 3 7
Bakkerijwerktuigen 5 2 7
Spoorwegmateriaal 2 4 6

CONSTRUCTIEWERK 27 20 47

Bron: Van Hooff, a.w.

De produkten zijn in twee categorieen onderverdeeld, krachtwerktuigen
en arbeidsmachines. Daarnaast is nog het aantal bedrijven dat zich met
constructiewerk bezighield vermeld. Hoewel het constructiewerk niet tot
de eigenlijke machinefabricage te rekenen valt, blijkt het wei een belang
rijke nevenactiviteiten, waarmee bijna de helft van het aantal bedrijven
zich bezig houdt.

Binnen de categorieen arbeidsmachines en krachtwerktuigen is een
verdere onderverdeling gemaakt. De onderverdeling van de categorie ar
beidsmachines levert enige problemen op. Een onderverdeling naar de
bedrijfstak waarvoor ze bestemd zijn is niet altijd te geven. Sommige be
drijfstakken kennen lO'n groot aantal specifieke machinerien dat er een
onmetelijke opsomming dreigt. Aan de ander kant zijn er algemene ma
chinerieen -als walsen, persen, mangels enzovoort- die in heel verschil
lende bedrijfstakken toepassing vinden. Aile machinerieen die betrek
king hebben op een bedrijfstak zijn samengenomen, zonder een verdere
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Dubbel sfoomwerkfuig van een van de sfoomgemalen van hef waferschap de Wesferkogge
(nabi; Hoorn), in 1875 vervaardi?,d en ?,einsfal/eerd door de maafschapplj 'De Prins van
Oranje', Ijzergieferlj en machinejabriek fe 's-Gravenhage.
De sfoombemaling was een belangrljke acfivifeit van 'De Prins van Oranje'. Tussen 1865
en 1875 werden door deze jabriek een 25-lal sloomgemalen ingerichl; verzameling Ge
meenfearchiej 's-Gravenhage.

onderverdeling aan te geven. Zo zijn onder bakkerijwerktuigen zowel
ovens als deegkneedmachines en dergelijke begrepen.

Onder de groep van krachtwerktuigen vallen stoommachines,
scheepsmachinerieen, locomobiles, locomotieven en verbrandingsmoto
ren. De scheepsmachinerieen zijn als aparte categorie opgenomen, hoe
wei ze ook onder de groep stoommachines of verbrandingsmotoren val
len, omdat de produktie aan deze krachtwerktuigen aan speciale eisen
moest voldoen en de produktie in gespecialiseerde ondernemingen ge
beurt. Tot slot zijn ook de stoomketels vanwege hun nauwe verwant
schap als categorie in de groep krachtwerktuigen opgenomen, hoewel ze
daar, strikt genomen niet toebehoren. Hoewel ook hier duidelijke ver
schillen bestaan tussen land- en scheepsketels is dit onderscheid niet ge
maakt omdat hierover te weinig gegevens bestaan. Uit de gegcvcns blijkt
dat de produktie van krachtwerktuigen voor het merendeel van de 110
bedrijven tot het produktiepakket behoort. Wij bekij ken deze groep
produkten nader.
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Sloommachines, verbrandingsmoloren en hun markten

iiI

AI vrij vroeg in het industrialisatieproces van Nederland voorziet de bin
nenlandse machinenijverheid voor een belangrijk deel in de behoefte
aan stodlnwerktuigen. Rond 1880 is iets meer dan 50070 van de in Neder
land gei"nstalleerde stoommachines van Nederlandse makelij. Vijftien
jaar later is het Nederlandse aandeel toegenomen tot 55070. 14

De markt voor gasmotoren daarentegen is tot ca. 1900 grotendeels in
buitenlandse handen. Een overzicht uit 1895 geeft aan dat slechts 13,5070
van de in Nederland geplaatste gasmotoren binnenlands fabrikaat is. 15

Deze achterstand wordt echter snel ingehaald. Vooral op het gebied van
de benzine- en oliemotoren oogsten Nederlandse fabrieken succes. De
technische kennis hiervoor is aanvankelijk nog uit het buitenland af
komstig. Maar rond 1910 worden bijvoorbeeld Kromhout-motoren in
licentie in Frankrijk en Engeland nagebouwd en is het Nederlandse fa
brikaat voor de helft voor de export bestemd. 16 Motorenfabrieken als
Brons en Thomassen behalen internationale onderscheidingen en zijn
dan tot de exportmarkten doorgedrongen. Werkspoor begint in 1901
met de fabricage van motoren volgens het patent Diesel. Na afloop van
het patent ontv;ikkelt dit bedrijf motoren naar eigen ontwerp. Rond de
Eerste Wereldoorlog bouwen drie Franse werven, waaronder de grootste
van het land, Werkspoor-scheepsdieselmotoren in Iicentie. Verder heb
ben bedrijven in Zweden, Engeland en de V.S. Iicentie-overeenkomsten
lopen. Ook voor de stationnaire dieselmotoren zijn dan licentieverdra
gen met verschiIlende buitenlandse fabrieken afgesloten. 17

Een belangrijke markt voor de krachtwerktuigen vormt de scheepvaart.
In 1914 zijn er totaal een 3500 stoommachine-installaties in schepen
geinstalleerd. Daarnaast is een onbekend aantal schepen met verbran
dingsmotoren uitgerust. 18 Het totaal van het verwarmd oppervlak van
de schecpketels bedraagt dan 78070 van dat in de fabrieken. Het aandeel
van de Nederlandse machinefabrieken in de markt van scheepsmachine
rieen is rond 1900 groot. Eind 1ge eeuw is iets meer dan 80070 van de
scheepsketels binnenlands fabrikaat. In 1914 is dat nog aJtijd 78070. 19

De markt voor scheepsmachinerieen bestaat uit een aantal deelmark
ten. De diverse soorten schepen stellen ieder hun eigen eisen. Zo Jigt het

14. Uillreksels uit het vers/ag van den hoofd-ingenieur voor het stoom wezen.
15. Het Gas 16 (1895) 6.
16. De ingenieur 29 (1914) 717.
17. Gedenkboek 25 jaar N. V. Werkspoor, /89/-/916.
18. Zie noot 16.
19. Zie noot 14.
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Tekening van het vooraanzicht van het Verticale Triple-expansie scheepsstoomwerktuig
bestemd voor de sleepboot 'Oceaan'. in 1895 vervaardigd door maatschappij 'De Sche/de'
te Vlissingen. De sleepboot was bestemd voor de sleepbootmaatschappij L. Smit en Co.
en gebouwd door de scheepswerf L. Smit en Zoon Ie Kinderdijk. Bron: 'The Engineer',
6 maart 1896, 238.

gemiddelde vermogen van de ketelinstallatie van zeevaartschepen ruim
4 keer hoger dan dat van binnenvaartschepen. 20 Ook vissersvaartuigen
en sleepboten stellen specifieke eisen aan de aandrijvingsinstallatie. De
binnenvaartschepen en de sleepboten zijn rond 1900 vrijwel uits1uitend
met ketels van Nederlandse makelij uitgerust, in tegenstelling tot de zee
schepen en vissersvaartuigen. 21

20. Zie nool 14.
21. Zie nOal 14.
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Bron: 1883: Statistiek van het Stoomwezen, 1883; 1902 en 1914: Uittreksels uit het verslag
van den Hoofdingenieur voor het Stoomwezen, 1902 en 1914

De marktpositie en marktorientatie van de belangrijkste afnemer van
scheepsmachinerieen, de Nederlandse scheepsbouwnijverheid, is uiter
aard van belang voor de omvang en spreiding van de afzet van de Neder
landse produkten op dit gebied. Zo houden weinig Nederlandse werven
zich voor 1900 bezig met de vervaardiging van stoomvisserijvaartuigen,
wat het geringe aantal ketels van Nederlandse origine in deze vaartuigen
verklaart. 22

Naast de thuismarkt is echter ook de uitvoer van belang. Ruim Y3 van
de in Nederland in de periode 1907-1913 vervaardigde scheepsmachines
is voor buitenlandse opdrachtgevers bestemd, van de scheepsketels iets
minder dan Y3. De Nederlandse scheepsmotoren worden in die periode
naar 23 landen geexporteerd. 22

Een ander belangrijk afzetgebied voor krachtwerktuigen vormt de toe
nemende mechanisering van de water- en polderbemaling. Zeker tussen
1860 en 1890 is deze markt van groot belang voor de Nederlandse ma
chinenijverheid. In die periode bedraagt het in de bemalingssector
geinstalleerde stoomvermogen ongeveer een derde van dat in de fa
brieksnijverheid. 23 Bij een stoomgemaal worden vanwege de eisen aan
de bedrijfszekerheid vaak meerdere ketels en machines geplaats waarbij
elke combinatie het maximale rendement moet kunnen behalen. Na de

22. G.F. Haak, 'De bouw van stoomtrawlers in Nederland' in: De lngenieur 12 (1898),
271-272.
23. Zic noot 16.
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versnelde industrialisatie vanaf 1890 neemt de bemaling als afzetmarkt
relatief in belang af: in 1914 bijvoorbeeld is het totaal van het verwarmd
oppcrvlak van de stoomketels in dc 512 stoomgemalen nag geen 10%
van dat in de fabriekcn. 24

Dc produkti<.: en installatie van stoomb<':l1lalingsinstallalies cist sp<.:ci
fieke kennis en know-how. Voor een deel hebben machinefabl'ieken de
ze in huis, maar meestal werken zij naal' ontwel'pen van gespecialiseerde
onafhankelijke technici. De positie van de Nederlandse bedrijven als le
verancier van de stoomketels bij de eel'ste stoombemalingsinstallaties is
opvallend sterk. Van de 524 ketels die vool' 1880 in de Nederlandse ge
malen zijn geinstalleerd zijn er 380 (72,5010) van Nederlands fabrikaat. 25

Rond 1880 is er tijdelijk van een stel'kere buitenlandse concurrentie
sprake. In 1877 is ruim 76% van de ketels van binnenlandse makelij, in
1883 is het binnenlandse aandeel op een dieptepunt, dan bedraagt het
nog maar ruim 67010. 26 In de periode daarna weet de Nederlandse machi
nenijverheid haar aandeel weer terug te winnen van 69,6010 (1885) via
72.5010 (1900) tot 76.9% (1914).27

Arbeidsmachines

Over de produktie en afzet van arbeidsmachines is bijna geen cijferma
tig materiaal voorhanden. Deze markt bestaat bovendien uit veel meer
soorten en typen machines dan die van de krachtwerktuigen. Om de po
sitie van de Nederlandse machinenijverheid op dit gebied enigszins te
kunnen aanduiden zijn enkele specifieke deelmarkten uitgekozen voor
nader onderzoek. Een eerste neersl\lg daarvan vindt u in deze paragraaf.
Bij de selectie van de voorbeelden is gelet op diversiteit, belang van de
sector en uiteenliggende tijdsperiodes. De redenenvoor een zwakke of
sterke positie van de Nederlandse machinenijverheid op bepaalde gebie
den liggen per geval anders. De omvang en de groei van de binnenlandse

24. Uillrekse/ uil het vers/ag van den hoojd-ingenieur voor het stoomwezen, jrg. 1914,
34.
25. Berekcnd uit opgaven in registers van de dienst voor het stoomwezen. Zie: Onder
z<;>ek naar de opkomst van de stoomkracht in de Neder/andse industrie in de 19' eeuw
(Scriptie TH Eindhoven, 1985).
26. zie noot 14 en A. Huet, SlOombemaling van polders en boezems Cs Gravenhage,
1885) 349.
27. Voor 'fijenoord' zie: M.G. de Boer, Leven en bedrijfvan Gerhard Moritz Roentgen
(Groningen, 1923) 146-148 en G.A. Burgers, IOOjaar G. en H. Sa/omonson (Leiden, 1954)
154-155.
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markt spelen onder andere een belangrijke rol. Maar ook de concurren
tieverhoudingen en het tijpstip waarop de markt wordt betreden zijn
voorname factoren. De aanwezigheid van technische kennis en van ka
pitaal zijn natuurlijk aan de aanbodzijde basisvoorwaarden.

Ais eerste voorbeeld bekijken we de produktie van spin- en weefma
chines in de 1ge eeuw. In de jaren na de Belgische afscheiding en de toe
vloed van Belgische textielfabrikanten naar Nederland (ca. 1830-ca.
1845) komt de mechanisering van de textielnijverheid in Nederland op
gang. De produktie van spin- en weefmachines is in handen van gespeci
aliseerde buitenlandse bedrijven. Deze hebbcn een mime voorsprong op
eventuele Nederlandse concurrenten in de vorm van gevestigde markt
posities en technische kennis. Enkele Nederlandse machinefabrieken
wagen zich wei op dit terrein, maar slagen er niet in de produktie van
spin- en weefmachines in Nederland van de grond te tillen. Zo zijn er
pogingen bij Van Vlissingen en bij 'Feyenoord'. 28 Maar deze initiatieven
leiden niet tot blijvende resultaten.

De produktie van snelpersen voor drukkerijen is een ander terrein
waarop Nederland rond het midden van de vorige eeuw achterblijft en
uiteindelijk afhaakt. Ca. 1850 komen sneldruk- of cilinderpersen in
zwang. Zij betekenen een belangrijke produktieverhoging voor de boek
drukkerijen. 29 In Nederland is in die tijd enige kennis aanwezig op het
gebied van boekdrukpersen. Rond 1850 houden enkele bedrijven in Ne
derland zich bezig met de produktie van de voorloper van de snelpers,
de ijzeren handdrukpers. 30 Daarnaast vervaardigen deze bedrijven
steendrukpersen.3t Geen van die bedrijven maakt de overstap naar de
produktie van snelpersen. Van slechts een Nederlands bedrijf is zeker
dat zij een tijdlang snelpersen vervaardigt, maar nadere gegevens hier-

28. Voor 'Van Vlissingen & Dudok van Heel' zie: M.G. de Boer, Honderdjaar machine
industrie op Oostenburg (Amsterdam, 1927) 26.
29. J. Moran, 'Printing Presses' (London, 1973); Hans -Jiirgen Wolf, 'Schwarze Kunst'
(Frankfurt am Main, 1981),
30. Namelijk H.P. Hotz te Den Haag en Nederburgh, Nering Bogel en Co te Deventer. .
Zie voor de eerste: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, deel 2 (Leidcn, 1912)
kol. 605. Zie voor Nederburgh, Nering Bogel en Co.: Catalogus van voortbrengselen van
Overijsselsche Nijverheid op de Tentoonstelling te Zwolle, 1840, no. 429.
31. Voor lOver bekend de fa. Nederburgh, Nering Bogel en Co (zie noot 30), H.P. Hotz
(Catalogus voortbrengselen van inlandsche nijverheid Delft, 1849,67) de fa G.J. Wispel
wey en Co. te Zwolle (Catalogus der voorwerpen voor de tentoonstelling van Provinciale
Nijverheid te Deventer, 1857, 34) en de fa. J .H.W. Berges te Amsterdam (Catalogus der
tentoonstelling van provinciale nijverheid en kunst te Amsterdam, 1859, II). Vermoede
lijk hebben meer bedrijven zich op dit terrein bewogen. Zo adverteert bijvoorbeeld J.
Collman, smid te Amsterdam, in de Provinciale Overijsselsche Courant van 25 maart 1851
met o.a. boek- en steendrukpersen.
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over ontbreken. 32 Na 1873 vernemen we van dit bedrijf niets meer op
het gebied van de drukpersenfabricage. Daarnaast staat rond 1870 nog
een zeer kleine smederij als boekdrukpersenfabriek te boek, maar hier
over is verder helemaal niets bekend. 33

Op enkele deelmarkten waar het buitenland een voorsprong heeft op
gebouwd maar waar de markt nog open is slaagt de Nederiandse machi
nenijverheid erin om een deel van die markt te veroveren. De produktie
van tramlocomotieven door Backer & Rueb te Breda is daarvan een
voorbeeld. 34 Van 1882 tot ca. 1920 bouwen zij ruim 200 tramlocomotie
Yen. Met een marktaandeel van 30,8070 zijn zij uiteindelijk de grootste
leverancier van stoomlocomotieven aan de Nederlandse tramwegmaat
schappijen. De Nederlandse markt voor tramlocomotieven is zich ca.
1880 nog volop aan het ontwikkelen: in 1880 zijn er nog maar 16 loc's,
in 1890239. Vermoedelijk heeft Backer & Rueb de speciale kennis voor
de stoomlocomotieffabricage grotendeels allanger in huis in de persoon
van 1.G. Rueb, die op de locomotievenfabriek van Borsig te Berlijn
heeft gewerkt. Ook technicus Emile Darrien - in 1864 in dienst gekomen
- heeft ervaring opgedaan met de locomotieffabricage tijdens zijn
dienstverband bij de Roermondse machinefabriek Giesbers & Van
Deun.

Een overstap naar de markt voor spoorweglocomotieven maakt de fa.
Backer & Rueb niet. De hoge investeringen en het aanschafbeleid van
de Nederlandse spoorwegmaatschappijen, die helemaal op het buiten
land georienteerd zijn, vormen daarvoor te grote drempels. Zij pakken
de produktie van tramlocomotieven wei aan wanneer Nederlandse afne
mers bereid blijken contracten voor de leverantie van meerdere stuks af
te sluiten. Ofschoon nog de nodige gegevens ontbreken lijkt dit geval er
op te wijzen dat pas als er een redelijke kans op voldoende afzet bestaat
een machinefabriek als Backer & Rueb bereid is om hun al langer aan
wezige technische mogelijkheden produktief te maken. Overigens zijn
de ecrste modellen grotendeels imitaties van buitenlandse voorbeeldcn.
Belangrijke onderdelen als assen en wielen worden nog uit het buiten-

32. De fa. Doedens en Jacobs (vanaf 1863 de fa. W.H. Jacobs) te Haarlem. De eerste
vermelding van de produktie van snelpersen door dit bedrijf geeft het gemeenteverslag van
Ha::trlem over 1856; de laatste, ons bekende blijk van de produktie is de inzending door
deze firma van een snelpers op de wereldtentoonstelling te Wenen in 1873. (zie: G.A.J.
Geesink, Galeri) van Nederlandsche kunstnijverheid Weenen 1873, 188)
33. De fa. J.M. van der Munckhof te Horst (Limburg) zie: Statistiek van de fabrieks
en ambachtsnijverheid in Nederland ('s Gravenhage, 1874).
34. A.J. de Pater, The locomotives built by 'Machinefabriek Breda', voorheen Backer
& Rueb (Leiden, 1970)
J.E.F.L. Simons, 'Honderd jaar locomotiefbouw in Breda', in: Op de Rails. 51 (1983),
119-121.
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land, bij Krupp, betrokken. In de eerste Wereldoorlog zal een Neder
lands bedrijf als Wilton ook krukassen voor locomotieven maken.

Een deelmarkt waarop de Nederlandse machinefabrieken tussen ca.
1860 en 1880 een achterstand om weten te zetten in een voorsprong is
het baggermaterieel. 35 In de transportrevolutie die in de 1ge eeuw plaats
vond vormen aanleg en onderhoud van waterwegen en havenwerken een
belangrijk onderdeel. Met het moderne baggermaterieel kunnen natuur
lijke havens verbeterd en uitgebreid worden en nieuwe vaarwegen ma
chinaal gegraven of bestaande vaarwegen verdiept worden. Rond 1875
heeft het buitenland nog een voorsprong op de Nederlandse werven. Bij
de aanbesteding van de baggerwerktuigen voor de aanleg van de haven
van Tandjong Priok in Nederlands Oost-Indie (1876) gunt het Indische
Gouvernement de levering van hel groot baggermaterieel nog aan bui
tenlandse firma's. De Nederlandse industrie wordt niet geacht de nodige
ervaring voor het maken van de grootste soort te bezitten. 36 Maar in de
jaren'80 is het Nederlands baggermaterieel over de heIe wereld te vin
den. In 1880 levert de fa. J. en K. Smit drie zandzuigers aan de Franse
regering, waarna tot aan de eeuwwisseling nog bestellingen volgen van
de regeringen van Kaap de Goede Hoop, Japan, China, Duitsland,
West-Australie en Denemarken. 37 De firma A.F. Smulders levert in
1886 10 excavateurs voor de aanleg van het Panamakanaal. Havenwer
ken in Argentinie worden uitgevoerd met Nederlands materieel. 38 De be
langrijkheid van dit Nederlandse produkt blijkt ook uit de aandacht die
de buitenlandse vakbladen eraan besteden.39

Volgens een overzicht uit 1897 heeft de firma A.F. Smulders tot dan
toe circa 250 baggertoestellen vervaardigd en 'Conrad' een 180, die in
aile landen afnemers gevonden hebben. In die tijd zijn een vijftiental
Nederlandse bedrijven min of meer gespecialiseerd in de fabricage van

35. Zie hiervoor de opstellen van J.F. Hulswit (Machines voor openbare werken in Ne
derland en Nederlandsch-Indie) en J.c. Ramaer (Grondopvoeringswerktuigen) in Ge
denkboek Koninklijk lnstituut van lngenieurs ('S Gravenhage, 1896) 219-223; C.H. Holst,
'Baggerwerktuigen' in: Gedenkboek van de Nederlandsche Aannemersbond (Bussum,
1920); P.M. Dekker Ontwikkeling van het baggermalerieel ('5 Gravenhage, 1925).
36. De Nederlandsche lndustrieel, jrg. 1877, nos. 12 en 23; jrg. 1878, no. 2. W.F. Lee
mans, 'Over een deel der werktuigen gebezigd tot grondopruiming Ie Hoek van Holland'
in: Tijdschrift van het Koninklijk lnstituut van lngenieurs, 1883/84,263. J.E. de Meijer,
'Aanleg van eene zeehaven te Tandjong Priok' in: Verhandelingen van het Koninklijk In
stituul van lngenieurs, 1892/1893, 62
37. Zie Anno Teenstra, Honderd jaar scheepsbouw aan Noord en Lek, de geschiedenis
van de NVJ en K. Smit's scheepswerven.
38. De Katholieke !IIuslralie 1886/1887,183; De lngenieur 1(1886),247-256 en 294-295.
39. Bijvoorbeeld het Franse blad Le Genie Civil, 30 augustus 1890 en het Britse blad En
gineering, vol. 51 (1891), 38-39, 70-72 en 214.
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baggermaterieel.40 In 1913 houden 29 werven en fabrieken met circa
9000 arbeiders zich met de fabricage van baggermateriaal bezig.41 Het
gaat hierbij om omvangrijke kapitaalgoederen. De fabricage heen een
belangrijk uitstralingseffect op de werkgelegenheid van toeleverings
bedrijven. Conrad en Smulders laten bijvoorbeeld de casco's van hun
vaartuigen elders maken, waarbij enkele honderden arbeiders betrokken
zijn.

Een ander voorbeeld van een terrein waarop de Nederlandse machine
nijverheid een deel van de markt op het buitenland weet te veroveren da
teert van na de eeuwwisseling en betreft de koeltechniek.42 Koeling vindt
tot het eind van de 1ge eeuw voornamelijk plaats met behulp van na
tuurijs. Met de ontwikkeling van de ammoniakcompressor (Carl von
Linde, 1875) vindt de mechanische koeling haar begin. Zij wordt aan
vankelijk vooral toegepast in de levensmiddelenindustrie (brouwerijen,
zuivel en margarine), maar ook in de kaarsenfabricage en bij het rnaken
van mijnschachten. Ook op schepen (voor de grote vaart) komen eind
1ge eeuw de eerste koelinstallaties voor. In Nederlands-Indie wordt in
1896 de eerste koelinstallatie geplaatst, in Nederland in 1879 (bij bier
brouwerij d'Oranjeboom).

Tot ca. 1900 zijn de koelinstallaties die in Nederland geplaatst worden
van buitenlands fabrikaat. Daarna ontwikkelt een tweetal Nederlandse
bedrijven eigen koelinstallaties. Grasco komt in 1903 met haar eerste ge
heel in Nederland vervaardigde koelcompressor op de markt. 43 In 1911
voigt Loog Landaal.44 Het verhaal wil dat Grasso jr. tijdens zijn studie
aan het Technicum te Mittweida, waar hij van 1883 tot circa 1887 ver
blijft, zijn koeltechnische kennis heeft opgedaan. De intensieve contac
ten van het bedrijf met onder andere de margarine-industrie zullen ook
weI de kennismaking met de koeltechniek vergemakkelijkt hebben. De
firma Loog Landaal installeert de eerste in eigen bedrijf vervaardigde
ijsmachine in een ijsfabriek die aan hun bedrijf verbonden is. De Neder
landse bedrijven zijn dus hier duidelijk geen koplopers, maar haken in
als er al een redelijk omvangrijke thuismarkt bestaat.

E.en reeks van factoren heeft invloed op de ontwikkeling van de aan
bodzijde van de Nederlandse machinenijverheid. Per produkt en/of be
drijf verschillen de factoren van gewicht en samenstelling. De prijzen en

40. C.F. Siork. a.w. (zie nooll).
41. Zie nOOI 16.
42. Zie LH.F. Koopman, 'De koellechniek in GroOl-Nederiand' in: De Ingenieur. 37
(1922), 733-735.
43. John Darncn, 125 jaar induSlriele innovalie (Dcn Bosch, 1984).
44. Eleclro-Iechnisch en werkluigkundig weekblad, jrg. 1912, 331-333 Op de hoogle,
jrg. 1913,690-693.
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daarmee de produktiekosten vormen een belangrijkc stimulans of bc
lemmering hij de ontwikkding van de l11;lchil1l'nij\'cr!Jcid. Pc I'n'dlJldic
Kosten bcstaan grotelllh..'ds uit 101\1:11, lIlal"'lldll~1I ,'1\ \ ,", H)CI. I leI I~

moeilijk am over deze drie zaken uitspraken te doen die voor de hele pe
riode 1825-1914 gelden. In het algemeen liggen de uurlonen in de Neder
landse machinenijverheid lager dan in het buitenland. Ook de grond
stoffen zijn rond de eeuwwisseling voor de Nederlandse metaalnijver
heid goedkoper dan in de omringende landen. Qua transportkosten ver
keett de buitenlandse concurrentie op Nederlandse markt ook veeial in
een nadelige positie ten opzichte van de thuisleveranciers. Maar toch
blijven de buitenlandse machinefabrieken de Nederlandse op veel terrei
nen, qua omzet en prijs, de baas. Blijkbaar komen zij door hun efficien
tere en/of grootschaligere produktie - mogelijk onder andere door een
grotere thuismarkt - tot lagere produktiekosten per eenheid.

Daarnaast spelen allerlei andere factoren een rol om in Nederland al
of niet de produktie van een kapitaalgoed te laten slagen, zoals de voor
gaande selectie van voorbeelden laat zien. Zo is het tijdstip waarop de
markt wordt betreden evenals de omvang van de markt van belang.
Nieuwe markten en nieuwe produkten vragen tijd en investeringen en
kennen veel risico's. Bestaande markten met gevestigdc rclatics zijn
moeilijk binnen te dringen. De contacten met potentieIe afnemers zijn
van grote invloed op de beslissing om zich in nieuwe branches te bege
ven. Zo is de opbloei van de aanmaak van baggermaterieel in Nederland
voor een groot deel te danken aan de internationale activiteiten van de
Nederlandse baggermaatschappijen. Ecn belangrijke factor in het na
deel van de Nederlandse machinenijverheid is de achterstand op sommi
ge technische terreinen ten opzicht van het buitenland.

Kortom, een qua tijd en deelmarkt steeds veranderd geheel van facto
ren levert telkens wisselende uitkomsten op. Economische factoren als
de grootte van de binnenlandse markt en de omvang van de buitenland
se concurrentie zijn niet altijd doorslaggevend om in Nederland de pro
duktie van een bepaald kapitaalgoed op gang te brengen.

Specialisatie

We stelden al eerder dat de Nederlandse machinefabrieken in de 1ge
ecuw doorgaans een breed produktie-assortiment kennen. Wij vermoe
den echter dat naar het eind van de eeuw een toenemende specialisering
optreedt, dat wil zeggen dat bedrijven zich op enkele deelterreinen gaan
toeleggen.

Over de mate van specialisatie van de bedrijven bestaat in de schaarse
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literatuur geen algehele overeenstemming. De meesten constateren een
toenemende specialisering voor de machinenijverheid aan het begin van
de 20e eeuw, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor de ar
beidsmachines.45 Een cnkclc andere bcschrijving van de nijverheid in de
aanvang van deze eeuw gaal verder.46 Bij gebrek aan voldoende infor
malie over de onlwikkeling van hel produktiepakkel en het gewicht
daarin van de verschillende produkten, blijft het moeilijk om hierop een
afdoend antwoord te geven. Bedrijven die vrijwel uitsluitend een pro
dukt voor een bedrijfstak produceren zijn in de onderzochte periode dui
delijk in de minderheid. Het proces van specialisering en de keuzes daar
bij vormen een punt van nader onderzoek.

De machinefabrieken die voor een bedrijfstak produceren dienen
uiteraard in nauw contact met hun afzetmarkt te staan. Dergelij ke
gespecialiseerde bedrijvcn zijn dan ook voor een decl ontstaan uit een
initiatief van oud-werknemers uit de betreffende bedrijfstak of zijn ge
vestigd in een gebied waar deze bedrijfstak sterk geconcentreerd is. De
eigenaar van een slagerijketen, Jacobus van Berkel, is de grondlegger
van de fa. Van Berkel's Patent, een bedrijf dat zich aanvankelijk bezig
houdt met de fabricage van vleessnijmachines.46 In 1908 richt de oud
directeur van het gemeentelijk gasbedrijfvan Eindhoven, J.W. Volker,
een constructiewerkplaats op, waar voornamelijk toestellen en inrichtin
gen voor het gasbedrijf vervaardigd worden.47 De produktie van knip
en buigmachines voor de ijzeren scheepsbouw is in Nederland geconcen
treerd in het scheepsbouwgebied rond de Maasmonding: de fa. Bakker
te Ridderkerk en Penn & Bauduin te Dordrecht zijn de voornaamste
producenten.

Met de beperkte binnenlandse afzet(mogelijkheden) als gevolg van de
geringe industrialisatie en vanwege de buitenlandse concurrentie is het
voor de Nederlandse bedrijven voor circa 1890 moeilijk am zich tot een
produkt te beperken. Slechts produkten waarvoor in Nederland zelf een
voldoende en voortdurende vraag bestond komen in aanmerking. Speci
alisatie treedt op in enkele sectoren waarvoor in Nederland een voldoen
de uitgebreide afzetmarkt was of waarvoor specifieke kennis en ervaring
voorhanden was.

De ontwikkeling van het produktiepakket van de firma Begemann is
een goed voorbeeld van de versmalling van produktieassortiment lOals
dat na de eeuwwisseling opkom1.48 Begonnen als ijzergieterij en bank-

45. Zie de Iiteratuur genoemd in noot I en W. van Ravensteijn Jr.: 'Een en ander over
de industriele ontwikkeling van Nederland' in: Nieuwe tijd, 16 (1909), 1-17.
46. A. Glavimans, Een halve eeuw Berkel. 50 jaar van Berkel's Patent 1898-1948.
47. G.A.A. Just de la Paisieres, Industrieel Nederland. deel2 (Haarlem, 1921), 179-183.
48. J .G. Kam, 50 joren Begemann N. V. (Helmond, 1939).
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werkerij (1871), legt het bedrijf zich aanvankelijk toe op de vervaardi
ging van kopieerpersen, enkele jaren later gevolgd door de produktie
van draaibanken en andere gereedschapsmachinerieen. Al spoedig wor
den stoommachines vervaardigd. Stoomketels vormen vanaf ca. 1885
een onderdeel van het produktiepakket. Ook pakt het bedrijf construc
tiewerk aan: van vrij eenvoudig werk als gashouders (1877) via fabricks
ovcrkappingen (1882) en bruggcn (circa 1888) tot een groot karwei als
de overkapping van het station te Den Bosch (1894/1895).

Daarnaast worden er vanaf circa \881 pompen in eigen beheer ver
vaardigd. Ook met de electro-techniek houdt het bedrijf zich bezig. Van
circa 1890 tot circa 1905 is Begcmann actief in de aanleg van electrische
verlichting en de fabricage van dynamo's. Het bedrijf verlOrgt verder
complete fabrieksinrichtingen onder meer voor diamantslijperijen en
margarinefabrieken. Het repareert fabrieksinstallaties en vervaardigt
los drijfwerk. Verder voert de vanaf 1889 Koninklijke Nederlandsche
Machinefabrieken allerlei incidentele orders uit, lOals een IO-tons los
kraan en een losinrichting voor een suikerbietenfabriek.

Onder invloed van de lOon van de oprichter, die als werktuigbouw-·
kundig ingenieur enkele jaren in de V.S. heeft gewerkt en in 1909 aan
de fabriek wordt verbonden, specialiseert het bedrijf zich tussen 1910 en
1920 in de produktie van pompen. Daarnaast blijft de constructiewerk
plaats een belangrijk bedrijfsonderdeel. terwijl als derde poot nog een
kleine afdcling algemene machinefabricage bestaat.

Conclusie

Het beeld dat De lange schetst van de ontwikkeling van de Nederlandse
metaalnijverheid in haar geheel is, het kan ook niet anders bij een eerste
overzicht, te globaal. Een algemeen geldig beeld van de metaalnijver
heid is niet te geven en ook misleidend. Deze bedrijfstak is zo veelvor
mig en levert zulke diverse produkten dat er geen gemiddeld beeld dat
voor aile sectoren geldt bestaat. Zo schetst De lange een vrij somber
beeld van de jaren 1876-1891. De buitenlandse concurrentie is dan groot
en dat leidt tot prijsbederf en ontslagen. luist in die jaren ontwikkelt
zich de produktie van het Nederlandse baggermateriaal enorm.

De algemene ontwikkeling van de bedrijfstak, lOals De lange die
weergeeft, een gestadige groei - zij het met schokken - tot circa 1890
en een versnelde expansie daarna, is in grote lijnen juist. De economi
sche en conjuncturele factoren die deze ontwikkeling bei"nvloed hebben
zijn door De longe al voor een belangrijk deeI beschreven. De vraag
waarom echter in sommige sectoren de Nederlandse machinenijverheid
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geen of geen blijvend succes heeft, op andere terreinen weinig of geen
initiatieven kent en bij de produktie van weer andere machinerieen wei
succesvol opereert blijft echter nog een vruchtbaar onderzoeksterrein.
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