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J.J. HUller·

NEDERLANDS~ LAIlORATORIA 1860-1940,
EEN KWAl\TITATIEF OVERZICHT

Inleiding

Dit artikel beoogt cen ovcrziclH tc gevcn van de opkomsl van laboraloria in
Nederland voor de Twcedc Wcrcldoorlog. Gepoogd is een zo kompleet
mogelijk beeld samen te stellen voor de volgende sektoren: de nijverheid,
(semi-)overheid, verenigingen, stichtingen, partikulieren en hel hoger
onderwijs. Niet aileen worden aantallen laboratoria gegeven binnen
verschillende kategoriecn. maar ook zijn de beschikbare gegevens uitgesplilst
naar jaar van oprichting, geografische ligging en voornaamste werkterrein
(bijvoorbeeld chemisch, farmaceutisch offysisch). De beJangrijkste bronnen
waren tijdschriften, jaarboeken van de Koninklijke Nederlandse Chemische
Vereniging (KNCV) en de Vereniging van Delftse Ingenieurs (~DJ),

gedenkboeken en overzichtswerken. Waar mogelijk zijn ook gegevens van
bedrijven verwerkt. 1

Bij het samenstellen van dit artikel vormde het begrip 'Iaboratorium' een
groot probleem. Een strakke definitie valt niet te geven, terwijl bovendien de
inhoud van het begrip in de tijd evolueert. Een omschrijving van
laboratorium uit 1916 luidde:

nEen hier te landeof elders uitgedachte, van hel ww. laborare gevormde, of wei een
naar fro laboraloire gemaaktc lalijnsche benaming voor eene werkplaats waar sloffen
met behulp van scheikundc b.:reid, of op natuurwetcnschappelijk gebied onder
zoekingen ingesteld worden. ,,2

Vit de toelichting bJijkt, dat een laboratorium aanwezig kon zijn bij
bijvoorbeeld apotheken, universiteiten. HBS-en. suikerfabrieken en stearine
kaarsenfabrieken. Koenen omschreef een laboratorium in 1960 kortweg als:
een "werkplaats, inz[onderheid] van natuur- en scheikundigen, ook v.
apothekers."3 terwijl de beschrijving van Van Dale uit 1984 luidt:
"werkvertrek voor empirisch-wetenschappelijk of lechnisch onderzoek en

·Vakgroep Filosofie, TH Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven. .
I. Voor een overzichl van deze gegevens m.b.!. de laboratoria wordt verwczen naar: J.J.

HUller. Laboraloria in Nederland \'o"r 1940 (TWIM-Dokumenten nr. I, TH Onderafdeling
Wijsbegeene en Maatschappijwetclschappcn; Eindhoven, 19!56).

2. Woordenboek der Nederlandsche 1001. dl. 8, eersl st. (Den Haag, 19 J6).
3. M.J. Koenen, Verklarend handwoordenboek der Nederlandse laal (Groningen. 1960).
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proefnemingen, ook wei voor het bereiden van zekere stoffen."4 f)e
omschrijving uit 1916 en de meer recente formuleringen hebben gemeen, dat
sprakc moet zijn van een apane werkplaats, waar technische of natuur
wetenschappelijke arbeid, bijvoorbeeld op fysisch, chemisch of farmaceu
tisch tcrrcin, wordt verricht. Kennelijk kan het werk in een laboratorium een
breed skala van aktiviteiten besJaan: van het bereiden van stoffen tOI
technisch of empirisch-wetensehappelijk onderzoek. Op zoek naar (abo
ratoria zou het wenselijk zijn duidclijke kriteria te hebben aan de hand
waarvan bcpaald kan worden of een bcpaaldc ruimte een laboratorium kJn
worden genoemd of niet. Daarvoor lijken zieh op zijn minst vier faktoren
aan te dienen. Allereerst moet sprake zijn van een eigen ruimte. Oat kan cen
cnkele kamcr zijn, maar ook een apan gebouw met versehillende kamers.
waarin dceltaken worden uitgevoerd. Ten tweede moet in die ruimte het
instrumentarium voor handen zijn dat het werk van de laboratorium
medewerkers mogelijk maakt: instrumenten om fysische grootheden te
meten, glaskolven, gereedschap, ovens, enzovoon. Ten derde zou de aard
van het werk aan bepaalde kriteria moeten voldoen. Het werk moet een of
meer van de volgende mogelijkheden betreffen: preparatie van chemisehe of
farmaeeutische stoffen, kontrole of keuring van grondstoffen en produkten
of research en development. Ten vierdc zou de opleiding van de
laboratoriummedewerkers als kriterium kunnen gelden. Vit gegeven
omsehrijvingen blijkt, dat een werkruimte vooral dan een 'Iaboratorium'
wordt genoemd, als daarin natuurkundigen, chemici en/of farmaeeuten
werkzaam zijn.
Het grote probleem van het onderhavige onderzoek was eehter de
onmogelijkheid van alle ruimten die meer dan veenig jaar geleden
laboratorium werden gcnoemd vast te stellen of zij aan dele kritcria
voldeden. Sleehts de bcschikbaarheid van arehieven van de laboratoria zelf
zou uitsluitsel kunnen gevcn. Het gcbruiktc bronncnmatcriaallict s1cchlS toe
die werkruimten in kaart te brengen, die tijdgenoten als laboralOrium
omschreven. Het resultaat van deze sludie is daarom een invcntarisalie van
dit soon werkruimlen in Nederland, die kan worden gebruikt bij nader
onderzoek naar de vraag wat een laboratorium is en hoe het begrip door de
ccuwen heen is veranderd.
[en aamal sektoren is niet diepgaand onderzocht. Met betrekking tot de
nijverheid komen in het bijzonder de chemisehe en elektroteehnische
bcdrijven aan bod. Van de overige bedrijfstakken zijn aileen die laboratoria
\crmeJd, die min of meer toeval1ig zijn ontdekt. Voorts komen de
apothekerslaboratoria slechts zijdelings aan de orde en zijn de laboratoria
van middelbare scholen en het hoger beroepsonderwijs buiten het onderzock
geblevcll. De schoollaboratoria zijn vermoedelijk moeilijk in kaan te

-l. run Du/I' grool .....oordenboek der Nederlandse tool. dJ. ~. (Utrecht, 1984).
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brenge!), omdat zij eerder praktikumlokaal dan laboratorium werden
genoemd, ondanks dat zij wat betreft inrichting en funktie niet wezenlijk
bocfden te verschillen van de laboratoria in het hoger onderwijs. Ook in het
boger onderwijs hebben laboratoria tot in deze eeuw als voornaamste taak
gehad proeven mogelijk te maken ter ilIustratie van het onderwijs.s.
Het beschikbare bronnenmateriaalliet niet toe de laboratoria met elkaar te
vergelijken op basis van de beschikbare ruimte of de aanwezige apparatuur.
De aard van het werk bleek veelal wei globaal te beschrijven: van de
laboratoria builen de nijverheid is wcergegeven welk vakgebied (chemie,
fysika, botanie, enzovoort) daarin centraal stond. Voor de laboratoria
biMen de industrie bleek een indeling naar vakgebied weinig zinvol, omdat
daarin vaak verschillende vakgebieden naast elkaar werden beoefend. Een
indeling naar keuring, kontrole, analyse, research en development was voor
bcdrijfslaboratoria zinvoller, hoewel de bronnen een dergelijk fijne
ondervcrdeling eveneens niet toelieten; een tweedeling was echter wei
m08elijk: 'kontrolelaboratoria' en 'R&D-laboratoria' (research en develop
ment). Controlelaboratoria zijn al die laboratoria, waarin produkten en
processen worden geanalyseerd, gekontroleerd en/of gekeurd. R&D
Jaboratoria daarentegen zijn al die laboratoria, waarin nieuwe produkten of
processen worden ontwikkeld en/of wetenschappelijk georienteerd onder
zock plaatsvindt.
Van de bedrijfslaboratoria is onderzocht of zij met elkaar konden worden
vergeleken met betrekking tot het aantal daarin werkzame wetenschappers.
Dil bleek onmogelijk: slechts de aantallen wetenschappers, die in het gehele
bcdrijf werkten konden worden vastgesteld. Aannemende dat deze aantallen
wei cen indikatie vormen voor het aantal wetenschappers in de laboratoria
zeIf, is deze weg nader gevolgd. De gegevens zijn uitgewerkt op
bedrijfstakniveau, vooral voor de elektrotechnischc en chemische nijverhcid.
Voor deze laatste takken van de nijverhcid werd cen positief verband
gcvonden tussen het aantal wetenschappers in een bedrijfstak en het aantal
daarin aanwezige (R&D-)Iaboratoria. Voorts is een overzicht gegeven van
de belangrijkste industriele werkgevers van wetenschappers in de periode
1920-1941.
Tot slot zij er hier op gewez:n, dat dit artikel geen gegevens bevat over
bcschikbare financiele middelen voor de laboratoria. De daarin gei'nteres
secrde Iczer wordt vcrwezcn naar cnkele studies van Erik Bloemen.s

S. Verg. voor de hoger onderwijs laboratoria in de vorige eeuw H.A.M. Snelaers.
"Chemische laboratoria in de negentiende eeuw", in dit themanummer.

6. £.S.A. Bloemen.Onderzoek en onlwikkeling door hel bedriffsleven in Nederland. 1919
1939: (Sociologisch lnstiluut Leiden. afstudeerskriplie. juni 1977); E.S.A. Bloemen.
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De laboratoria die dit onderzoek heeft opgeleverd zijn onderverdeeld in zes
kategorieen. die zijn gebaseerd op de wijze van financiering':
I. laboratoria in het hoger onderwijs (universiteiten en hogescholen);
2. overheidslaboratoria buiten het hoger onderwijs;
3. gemengd (d.w.z. door overheid. bedrijfsleven en/of partikulieren
gezamenlijk) gefinancierde laboratoria;
4. partikuliere laboratoria (buiten de industrie);
5, industriele laboratoria;
6. laboratoria van verenigingen en stichtingen.
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"Bczieling cn 'esprit d'equipc'. Industric:le research in Nederland in het interbellum", in:
[uTcilies ill ons ver/eden; 12 opsle//en over de economische en socia/e geschiedenis van
-,"(JeTland en kolonien /8()()'1950. (Assen. 1981) 153-167.

7. Deze IOdeling ontleen' ik aan 8.M. Sweers, "Toegepast-natuurwetenschappelijk
ondcrloek ten behoeve van de Nederlandsche nijverheid". Economische SIQliSlisch
B"iehlen. i8·6-1941. 378·381. De indeling is in de-meeste gevallen probleemloos te
II.tnleren. Het minst duidelijk is de indeling voor de overheidsbedrijven, zoals
Slutsmijnen. PIT, Spoorwegen en de gemeentelijke of provinciale gas-, water- en
elcklriciteitsbedrijven. Zij dienen zelfstandig te opereren en hun financiele middelen van
jc nijc markt te betrekken, net als partikuliere bedrijven. Omdat zij echter aile indirekt
'.An ..Ie ovethcid athankelijk zijn. zijn zij onder de derde en niet onder de vijfde kategorie
rc'ilngschikt.
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Grafiek I geeft de oprichtingsjaartallen van de laboratoria voor aile zes
kategorieen. Als een bedrijf of instelling meer dan een laboratorium had,
zijn zij aile in de grafiek verwerkt. De oprichtingsjaartallen zijn voor het
gemak ingedeeld in tijdvakjes van steeds vijf jaar. Onderscheid is gemaakt in
bekende en onbekende oprichtingsjaartallen. De onbekende (zwart getekend
in grafiek I) zijn vermeJd bij het tijdvak waarvan in elk geval zeker is, dat zij
toen reeds bestonden.
Uit grafiek I blijkt, dat de oprichtingsjaren van de partikuliere en de
industriele laboratoria het meest onzeker zijn. Van de andere laboratoria
zijn deze voor het grootste gedeelte bekend. Bovendien mag daarvan een
grote mate van volledighcid worden aangenomen.8

Bestudering van koJom I levert op, dat aileen van de hoger onderwijs
laboratoria een signifikant gedeelte, namelijk ongeveer 14%, reeds voor
1860 is opgericht. Voorts valt op dat, ervan uitgaande dat de werkelijke
oprichtingsjaartallen van de 'onbekenden' het totaalbeeld nauwelijks zullen
wijzigen, de grootste oprichtingsaktiviteit van laboratoria in het hoger
onderwijs tussen 1905 en 1930 lag: ongeveer 50% valt binnen dit tijdsbestek.
Vooral de oprichtingsaktiviteit in de periode 1915-1930 was groot. De
oprichting van nieuwe laboratoria in het hoger onderwijs in de jaren dertig
stond daarmee vergeleken op een laag pitje. Waarschijnlijk hangt dit samen
met de sterke ekonomische recessie in die tijd.
De oprichtingsaktivitei! van de overheidslaboratoria buiten het hoger
onderwijs (kolom 2) loopt nagenoeg parallel aan die van het hoger
onderwijs. Ook hier narn het aantallaboratoria na 1905 fors toe en daalde
de toeneming aanzienliJk na 1930. Tussen 1905 en 1930 zag 60% van de
overheidslaboratoria het levenslicht.
Kolom 3 toont aan dat de meeste semi-overheidslaboratoria eveneens na de
laatste eeuwwisseling zijn ontstaan, terwijl ook daarvan het grootste
gedeelte (65%) tussen 1905 en 1930 werd opgericht. Opvallend is de piek

8. Een van de gebruikte bronnen is een rappon van de Werkgemeenschap van
Wetenschappelijke Organisaties in Nederland (de voorloper van de naoorlogse Stichting
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, ZWO): Naluurwelenschappelijk onderzoek in
Nederland; ten overzichl van helgeen in de laame vijfjaren in Nederland verrichl is op hel
gebied der naluurwelenschappen. der medische en lechnische wetenschappen (Amsterdam,
1942). Van de 250 daarin vermelde laboratoria bevinden zich slechts ongeveer 15 in de
kategorieen 4, 5 en 6. Van de ruim 300 laboratoria die in dit anikel in de kategorieen 1,2
en 3 staan. wordt dus ongeveer 75% in dit rapport genoemd. Het rapport vermeldt mede
het jaar van oprichting en blijkt vooral voor de kategorieen 2 en 3 zeer betrouwbaar. De
universiteitslaboratoria (kategorie I) blijken vaak ouder dan het rapport aangeeft: het
rapport vermeldt daarvan vaak de openingsdatum van de laitst betrokken ruimte. Met
gedenkboeken van de universiteiten samen blijkt echter ook voor deze kategorie een
betrouwbaar beeld te schetsen.

, ; ':; • l ; , . ~. • >
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tussen 1925 en 1930. Voor een groot deel is deze verklaarbaar, doordat in
1921 de KEMA (Arnhem) startte met zes laboratoria en zes TNO
laboratoria in Rijswijk voortkwamen uit het uit 1929 stammende Centraal
Instituut voor Materiaalonderzoek (ClMO).
Van de ruim 80 partikuliere laboratoria, die in kolom 4 staan vermeld, blijkt
van slechts 30% de oprichtingsdatum bekend te zijn. Omdat Snelders elders
in deze bundellaat zien, dat voor 1900 slechts enkele chemici in partikuliere
laboratoria hun arbeidsveld vonden,9 is de indruk uit grafiek I, dat de
meeste partikuliere laboratoria na de eeuwwisseling ontstonden waarschijn
lijk wei juist. Het totale aantal partikuliere laboratoria in de grafiek
bedraagt 82. Dit is echter niet het totale aantal dat in 1940 bestond: in
tegenstelling tot de andere laboratoria waren de mutaties bij partikuliere
laboratoria bijzonder groot. Dc belangrijkste bron voor deze kategorie
laboratoria, de chemische jaarboekjes van 1908 tot 1941,1° noemt jaarlijks
20 a30 partikuliere labora.toria, II maar laat ook zien, dat er ieder jaar vele
nieuwe bijkwamen en oude verdwenen.
De oprichtingsdata van de industriele laboratoria (kolom S) zijn, net als van
de partikuliere laboratoria, zeer onzeker: van ongeveer SO% zijn zij
onbekend. Niet aileen de oprichtingsdata zijn echter onzeker: in tegenstelling
tot de eerste vier kategorieen is ook onbekend, hoe volledig de cijfers zijn.
Omdat het onderzoek zich vooral richtte op de chemische en elektrotech
nische nijverheid, ontbreken in grafiek I in elk geval vele bedrijfslaboratoria
buiten deze beide takken van de nijverheid. Maar ook voor deze beide
nijverheidstakken zelf bestaan onzekerheden. Grafiek 2 geeft een indruk van
het tOlaal aantal chemische bedrijven in Nederland lussen 1913 en 1935,I2
TOI de ekonomische krisis van 1930 was het aantal chemische bedrijven
stabiel rond 1100 it 1200. Daarna viel hun aantal soel terug tot ongeveer de
helft. Van deze honderden bedrijven zijn er echter slechts 10 met in totaal80
laboratoria in grafiek I verwerkt. Er mag echter worden aangenomen, dat
ook de meeste ovcrige chemische bedrijven op zijn minsl hun produkten en
grondstoffen moesten keuren en kontroleren en dat zij daarvoor enige
ruimte of een aparte kamer hadden gereserveerd. Verbong en Bakker tonen

9. Snelders, "Chemisehe laboratoria".
10. Chemischejaarboekjes 1908/09,1909/10,1913/14,1915/16, Oeel11920, Oee111922,

Decll- 1924, Oeel11924, Oeell 1927, Dec! 1 193i, Oe'cI'lD 1935 en OeellA 1941.
II. Sweers ("Toegepast-natuurwetensehappelijk onderzoek") ondersteunt deLe aan

ullen door Ie stellen, dat er in 1941 25 iI 30 partikuliere laboratoria bcstonden.
. 12. Bij de samenstelling van grafiek 2 zijn de ehemisehe jaarboekjes 1913/14, 1920,
1927 :n 1935 gebruikl. Dc grafiek geeft niet aileen het .aantal bij naam en loenaam
Jenoemde fabric ken: 'vele tltel gehoemde bierbrouwerijen heb ik wei meegeteld, terwijl ik
de glocilampenfabrieken heb weggelaten. De onderstaande tabel geefl de berekening, die
lot de grafiek heeft geleid..

., _ t- \,."
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bijvoorbeeld in hun bijdragen aan deze bundel aan, dat de textielveredelings
en de suikerindustrie daartoe veelal laboratoria hadden ingericht,l3
Anderzijds is het natuurJijk we! de vraag of al deze overige chemische
bedrijven voor de keuring en kontrole een 'echt' laboratorium hadden
ingericht of s!echts een enkele analist of 'proever' aan het werk hadden, die

O.Jaar

1913
1920
1927
1935

I.Bij naam en 2. Extra bier- 3.Dubbcl 4.Totaal
toenaam brouwcrijcn genocmd (= 1+2-3)
genocmd (schalling)1

798 450 150 1098
800~ 450 150 1100
1222~ 180 250 1152
625~ 625

I. in het chemische jaarboekje. 1935, zijn aile bedrijven genummerd; indien een
bedrijf onder verschillendc kategorieen voorkomt is dat expliciet aangegeven, zodat
eenvoudig is af te leiden, dat in dill jaarboekje ± 1/5 dubbel wordt genoemd.
Geschat is daarom. dat het aamal dubbel genoemde bedrijven in de andere drie
jaarboekjes ook ± 1/5 van de met naam en toenaam genoemde bedraagt.
2. exklusief de gloeilampenfabrieken.

13. M. Bakkcr. "Laboratoria in de Nederlandse bietsuikerindustric"; G. Verbong,
"Coloristen en laboratoria", in ditthemanummer.
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hooguit een eigen tafe1 in de bedrijfsruimte had. Zeker is dat niet al die
overige bedrijven een scheikundig ingenieur of chemicus in dienst hadden.
Het chemischjaarboekje van 1920 verme1dt ongeveer 50 bedrijven die een of
meer scheikundige ingenieurs of chemici als 'scheikundige'(dus niet in een
managerfunktie) in dienst hadden, maar die niet in grafiek I zijn
opgenomen. omdat onbekend is of zij een 1aboratorium bezaten. In 1927
bedroeg dat aantal bedrijven ongeveer 45 en in 1941 ongeveer 75. 14 Het lijkt
p1ausibel dat deze wetenschappers in hun funktie a1s scheikundige over een
laboratorium konden beschikken, zodat het werkelijke aanta1 chemische
bedrijfs1aboratoria in de betreffende jaren met tenminste deze aantallen
moet worden uitgebreid. Resumerend kan worden geste1d, dat rond 1940 op
zijn minst 80 laboratoria in de chemische nijverheid bestonden, maar dat het
werkelijke aantal zeer waarscbijn1ijk meer dan 155 en wellicht ze1fs enke1e
honderden bedroeg. De 80 zeker bestaande en in grafiek I verwerkte
laboratoria waren echter veela1 dusdanig van omvang en kwaliteit, dat
daarover met trots werd gepubliceerd in gedenkboeken en tijdschriften. Dat
kan van de overige niet worden gezegd, zodat zij in elk geval tot de minder
be1angrijke bedrijfslaboratoria kunnen worden gerekend.
Voor de elektrotechnische nijverheid geldt een soortgelijk verhaal. In grafiek
I zijn de laboratoria van slechts twee gloeilampenfabrieken (Philips in
Eindhoven en Pope in Venlo) verwerkt. In 1920 kende Nederland echter nog
twee, in 1927 nog achttien en in 1935 nog tien andere gloeilampen
producenten. ls Hoewel in enke1e daarvan eveneens wetenschappers werk
ten,I6 bIijkt echter uit geen enkele bron, dat zij een goed geoutilleerd
laboratorium bezaten. Voorts zijn in grafiek I de laboratoria van zeven
elektrotechnische bedrijven buiten de gloeilampensektor opgenomen. terwijl
er voor 1940 nog eens ongeveer vijftien van deze elektrotechnische bedrijven
bestonden. 17 Eventuecl bestonden rond 1940 dus ongeveer 25 meer
elektrotcchnische bedrijven met laboratoria dan in grafiek I zijn verwerkt.
Net als in de chemische nijverhcid kunnen dat echter geen grote, belangrijke
laboratoria zijn geweest.
Vit de laatste kolom van grafiek I komt duidelijk naar voren, dat de meeste

14. Chelnischjaarboekje 1927 en 1941.
/5. ChemischjlJarboekje 1920, 1927 e1935.

16. De NY Melaaldraadlampenfabriek 'Holland' Ie Utrechl had in 1920 Iwee chemici in
diensl (chemisch jaarboekje, 1920). In 1926 werkle een elektrotechnisch ingenieur bij de
Gloeilampenfabriek Nijmegen. In 1939 werkte een werktuigbouwkundige bij de NY
MetaaldraadJampenfabriek Yolt. (De cijfers met betrekking tot 1926 en 1939 dank ik aan
Nil Disco, die in het Kader van cen studie aan de TH Delft lijsten heeft samengesteld met
het beroep van Delftse e1eklrolcchnische, civiele en wcrktuigbouwkundige ingenieurs in
dejaren 1881,1900,1912, 1926 en 1939.)

17. ChemischjQarboekje 1920, 1927 en 1935.

,1 i'
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verenigings- en stichtingslaboratoria (bijna 90%) tussen 1905 en 1940 zijn
opgericht. De zekerheid betreffende de oprichtsdatum is opvallend groot in
vergelijking met die van alle andere laboratoria: slechts van een van de
achttien laboratoria is deze datum onbekend. Bedenkend dat deze
laboratoria zijn ontstaan op basis van formeel vastgelgde afspraken tussen
verschillende instellingen, behoeft dit gegeven echter geen bevreemding. Hoe
volledig het aantal laboratoria in deze kategorie is, is niet geheel duidelijk.
Sweers beweerde in 1941, dat tenminste nog zes bedrijfstakgewijs gefinan
cierde verenigingen of stichtingen een laboratorium bezaten: de Vereeniging
voor Koeltechniek, de Fotostichting, de Geluidstichting, de Stichting voor
Optiek, het Genootschap voor Verlichtingskunde en het Bureau voor
Warmte- en Krachtekonomie. 18 Van enkele is mij echter via verschillende
bronnen duidelijk geworden, dat zij weliswaar een eigen studiebureau
hadden, maar zeker geen laboratorium. Zij zijn daarom voorlopig niet in de
lijst opgenomen.

Met inachtneming van bovengenoemde onzekerheden kan toch worden
gekonkludeerd, dat de meeste vooroorlogse laboratoria zijn ontstaan in de
periode 1905-1930. De oprichtingsaktiviteit in de jaren dertig was in het
algemeen veel geringer dan in de periode 1915-1930, dat wil zeggen tijdens
de Eerste Wereldoorlog en daarna tot de ekonomischc krisis. Opvallend was
de grote aktiviteit van de overheid (koJommen 1,2 en 3) in de periode 1915
1930, hetgeen het algemene beeld bevestigt, dat de overheid zich tijdens de
Eerste Wereldoorlog en daarna in toenemende mate genoodzaakt zag
regelend en steunend op te treden in de Nederlandse samenleving. 19

Regionale spreiding: het Westen voorop

Grafiek 3 laat zien in welke provincies de verschillendc laboratoria zich
bevonden. (Nogmaals zij er op gewezen dat de ruim 80 partikuliere
laboratoria uit kolom 4 nooit gelijktijdig hebben bestaan en dat kolom 5
aileen de meest belangrijke bedrijfslaboratoria bevat).

18. Sweers, "Toegepasl-naluurwetenschappelijk onderzoek"; A. De Mooy Czn., "De
organisatie van hel Toegepasl-Natuurwelenschappelijk Onderzoek", De ingenieur 52
(1937) TI·T9, vetmeldde overigens reeds eerder het bestaan van de Vereeniging voor
Koeltechniek, de Fotostichting, de Geluidsslichting, de Stichting voor Optiek en het
Genootschap voor Verlichlingskunde.

19. Zie bijvoorbeeld Joh. de Vries, "Het economisch leven in Nederland 1918-1940" in:
Aigemene geschiedenis \Jan Nederland dl. 14 (1979) 102-145en Joh. de Vries, De
Nederlandse economie lijdens de 2o-sle eeuw (Haarlem, 1977).
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Enige algemene trends verdienen nadere vermelding. Drenthe en Zeeland
deden over de gehele linie niet tot nauwelijks mee. Frieslands bijdrage was
bescheiden, terwijl Brabant aileen in de kategorie bedrijfslaboratoria
redelijk skoorde en dat vooral dankte aan slechts enkele bedrijven in Oss en
Eindhoven. Het aantal laboratoria in Limburg en Overijssel, dat ongeveer
20 bedroeg, ontliep elkaar niet vee!. Groningen had voora! meer laboratoria
dan deze beide dankzij de Groningse universiteit: zou die niet worden
meegeteld dan zou Groningen daarbij zijn achtergebleven. OpvalJend is dat
Gelderland over de gehele linie niet of nauwelijks onderdeed voor Utrecht.
Noord- en Zuid-Holland spanden echter, volgens verwachting, de kroon,
terwij! van deze beide Zuid-Holland in bijna elke kategorie meer laboratoria
had dan Noord-Holland. Noord-Holland bezat aileen meer vcrenigings- en
stichtingslaboratoria.
Noemen we Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel het noorden,
Gelderland en Utrecht het midden. Noord- en Zuid-Holland het 'Westen en
Zeeland met Brabant en Limburg het zuiden van Nederland, dan vallen
grote verschillen te bespeuren. Ruim 50% van aile laboratoria bevond zich
in het westen, bijna 25% in het midden, ruim 10% in het noorden, terwijl het
zuiden met minder dan 10% veruit achteraan kwam. Deze gegevens passen
goed in het beeld dat de ekonomische aktiviteit in Nederland zich in het
begin van deze eeuw vooral in het westen afspeelde.20

20. De Vries. De Neder/andse economie lijdens de la-sle eeuw. 22 e.v.
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Vakgebieden: chemie cenlraal
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Om een indruk te krijgcn van het vakgebied waarop de laboratoria aktief
waren, is tabel I samengesteld, waarin dit voor aile niet-industriele
laboratoria is weergegeven. De industrieJe laboratoria zijn hier niet
opgenomen, omdat daarin vaak verschillende vakgebieden naast elkaar
werden beoefend (zij worden verderop in dit artikel behandeld).
De cijfers in de tabel spreken voor zich.AlIeen enkele algemene trends
verdienen hier nadere beschouwing. De partikuliere laboratoria bcvonden
zich vooral in de chemie en de levensmiddelenseklor. Oil kan echter schijn
zijn en het gevolg van de hier gehanteerde definitie van laboratorium. Veel
elektrotechnische en werktuigbouwkundige ingenieurs stonden te boek als
adviseur of werkten in een ingenieursbureau. De ruimten die zij daarvoor
gebruikten bevatten waarschijnlijk vaak instrumenten om metingen te
vcrrichten, zodat deze bij nadere bestudering wellicht ook als 'partikulier
laboratorium' kunnen worden geboekstaafd. Zij vormen cen grijze zone

Tabel J. Vtrdtling noar disriplint van dt nitl-industriilt laboralOria opgtricht voor 1940

discipline Lh.o. 2.overh. 3.semi-ov. 4. part. 6. ver/st.

natuurkundc 8 2 2
clcktrotcchniek 1 II I
mechanika 3 4 I
chemic 26 42' 32 50l 3
levcnsmiddelen 2 3 18 4
farmacie 4 I I I
zoologic 9 3 2
dicrgcnccskundc 8 3
gcnecskundc 58 6 2 1
botanic II 2 2
landbouw 8 8 4
mikrobiologic 7 2 6 2
aardwetcnsch.) 9 3 I
astronomie 4 I
diversen 4 12 6 9 3

tOlaal 161 85 72 82 18

t waarvan 28 keuringslaboraloria.
2 waarvan 9 chemisch-bakleriologisch.
) omvat: geologie. mincralogic, crlskunde, bodemkundc, gcof)'sika, geomorologie en

gcodcsic.
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lussen die ruimlen die wei en die geen laboratorium kunnen worden
genoemd.
In de farmacie vermeldl de label slechls een partikulier laboratorium. Dal is
echlcr hel gevolg van het fcit, dal de apothekerslaboratoria builen dit
onderzock zijn gehouden. In 1934 werkten 691 farmaceuten in partikuJiere
apothckcn,21 terwijl dat aantal in 1947 was gegroeid tot 758.22 Wdlichl
bestonden rond 1940 dus zo'n 700 apothekerslaboratoria. die dan onder de
partikuliere laboratoria zouden moeten worden gerangschikt.
OpvaJlend is de sterke posilie van chemische laboraloria in elke kategoric.
Aileen in het hoger onderwijs overtrof het aantal geneeskundige laboratoria
hel aantal chemische. Tenslotte is vermeldenswaard dat de laboratoria voor
natuurkunde, zoologie, diergeneeskunde, geneeskunde, botanie, aardweten
schappen en astronomie zich vooral in hel hager onderwijs bevonden. Oit
kan een indikatie vormen voor het feit, dat deze vakgebieden tot 1940 (nog)
weinig betekenis hadden in het Nederlandse ekonomische bestel.

Wetenschappers en industriiHe /abaratoria

De primaire belangstelling in dit artikel betrof de laboratoria in de
chemische en elektronische nijverheid. Een van de kwantificeerbare
grootheden waarop deze laboratoria met elkaar zijn te vergelijken, is het
aantaal daarin werkzame medewerkers (zie inleiding). Het bleek onmogelijk
deze aantallen vast te stellen voor de periode voor de Tweede Wereldoorlog.
Het bleek slechts mogelijk een schatting te geven van het aamal
wetenschappers dat in totaal aan de bedrijven zelf was verbonden.
VeronderstelJend dat het aantal wetenschappers in een bedrijf een indikatie
vormt voor het belang, de omvang en de aard van het daaraan verbonden
laboratorium, zijn de gegevens daarover nader uitgewerkt.
Wetenschappers waarvan te verwachten is, dat zij mogelijk een onderzoeks
en/of ontwikkelingstaak hadden in de laboratoria van deze industrieen, zijn:
chemici. fysici,23 farmaceuten, biologen, alsmede scheikundige, eleklro
technische, werktuigbouwkundige en natuurkundige ingenieurs. Grafiek 4
geeft een overzicht van het totale aantal wetenschappers uit deze disciplines

21.Commissie ter Bestudeering van de toenemende Bevolking van Universiteiten en
Hoogescho1en en de Werkgelegenheid voor academisch Gevormden. De loekomsl de'
aeademiseh geg,aduee,den (Groningen/Batavia. 1936) 222.

22./2e lIo/kslelling, annex woninglelling. J/ mei /947; J/ me; /947; ser;e A. 'ijb- en
p,ollincia/e eijfe,s, deel5, slalisliek de, aeademiseh gello,mden; CBS (Den Haag. 1950)
tabel 14. .

23. De termen 'chemikus' en fysikus' gebruik ik exk1usief voor diegenen die aan een
universiteil hebben gestudeerd; ht:n noem ik gezamen1ijk:"akademici'.
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in de Nederlandse industrie in de periode 1898-1947.24 Daaruit blijkt dat het
aantal wetenschappers in de industrie aan het begin van de Eerste
Wereldoorlog gering was: ± 350 in 1915. Bij het begin van de Tweede
Wereldoorlog was dit aantal relatief fors gestegen (tot ± 1800), maar ook
toen was het nog betrekkelijk bescheiden. Opvallend is vooral dat rond 1940

24. Voor hel samenslellen van grafieken 4 en 5 zijn de volgende bronnen gebruikl:
a. De loekomsl der academisch gegradueerden: p. 173 voor chemici en scheikundige
ingenieurs voor de jaren 1898 11m 1934; p. 154-155 voor fysici voor de jaren 1913 11m
1934; p. 201 voor biologen in 1934; p. 222 voor farmaceulen in 1934; p. 497 voor
e1ektrolechnische ingenieurs voor de jaren 1898 11m 1934 en p. 464-465 voor
werkluigbouwkundige ingenieurs voor de jaren 1898 11m 1934;
b. Vereeniging van Delflsche Jngeniwrs.Adresboek 1940 van de ingenieurs en lechnologen
gediplomeerd aan de Polylechnische School 1865-1905. Technische Hoogeschool 1906·1940
(Den Haag, z.j.): cijfers voor natuurkundige ingenieurs tot en mel 1940;
c. Ongepubliceerde overzichlen van Nil Disco van hel beroep van e1ektrolechnische en
werkluigbouwkunidge ingenieurs in 1881, 1900, 1912, 1926 en 1939, TH Delfl;
d. KIV/-commissie lIoor nel m:hnisch onderwljs in Nederland. rapport 1. (nov. 1948): cijfers
voor naluurlcundig ingenieurs in 1946;
e. Cnemischjaarboekje, deellA 1941: deze bron geefl cijfers voor een selektie van chemici
en scheikundige ingenieurs (namelijk de Jeden van de Chemische Vereniging) in 1941; deze
cijfers zijn gekorrigeerd m.b.v. een schalling van het lOlaIe aantal chemici en scheikundige
ingenieurs in 1941, zoals volgl Uil De loekomsl der academisch gegradueerden. p. 172 en
189; bij de korrektie is volledige representalivileit van het chemische jaarboekje
verondersleJd;
f. /2e volk:uelJing; aile cijfers m.b.t. 1947 zijn gebaseerd op tabel 14 en vormen het IOlaal
van de Icalegorieen 01 tim 17, n,et uilzondering van 05-24 en 16.
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nog slechts enkeJe tientallen fysici, biologen en farmaceuten in de industrie
werkten.
Veronderstellen we dat een groot gedeelte van de wetenschappers in de
laboratoria van de bedrijven werkte, dan nam het belang van deze
laboratoria dus ook pas na de Eerste Wereldooriog flink toe. Pas toen
konden de laboratoria op wctcnschappelijke Jeest worden gcschoeid. Dus
ook al zouden de mcestc bedrijfslaboratoria met onzekere oprichtingsdiitum
ouder zijn dan van 19]5, dan nog kan de wetenschappelijke orientering pas
van na 1915 zijn.
Grafiek 5 geeft het percentage per discipline van de wetenschappers, dat in
de periode 1898·1947 in de industrie werkte.25• Deze grafiek geeft daarmee
een beeJd van het veranderend belang van de industrie als werkgever voor
verschillende wetenschappelijke disciplines. Hij iaat zien dat de industrie
voor elektrotechnische en werktuigbouwkundige ingenieurs een steeds
belangrijkere arbeidsplaats werd. Voor scheikundige ingenieurs was de
industrie gedurende de gehele periode een belangrijke werkgever. Opvallend

25. Zie voor de bronnen noot 24; bij het vaststellen van de totale aantallen
wetenschappers zijn werklozen en gepensioneerden niet meegeteld.
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Tobe/2. Gescholte aanlal/en \IIelenschappers in de industrie naar jaar en bedrijfstak. i
~

bedrijfstak scheik.ir. chemici fysici n.i. elek.ir. werk.irt
~.

1920 1927 1941 1920 1927 1941 1934 1947 1940 1926 1939 1926 IS!:•
r. chem. bedr. 154 220 363 50 58 216 8 19 10 12 36 104 11'

~.---_.....__...__..__._-----------_...._._---....._-------------_..._------_..._--.---------------------_.._----
I.olien,margarine. i-.

zuivel 34 32 37 5 6 22 13 \
2.gist,spiritus,bier 4 14 22 4 3 9 2 7 lc
3.1evensmiddelen

alg. 11 24 24 3 4 24 7 l
4.reuk- en smaak·

stoffen 4 8 9 7 6 5
S.zout 7 1 1 I 3
6.textiel,wol,

katoen 7 9 IS 2 3 3 7
7.kunstzijde I 21 35 2 4 9 2 12
8.zeep 2 5 7 I 5
9.kaarsen I 3 3 3 4

1O.kool,teer,gas,
asf.· 3 5 6 8 5 8 8

Il.zwavelzuur,
superfosf. 16 II IS 3 I 3 3 k

12.petroleumz 30 35 91 3 4 67 8 3 9 3 14 23 •
13.rubber,leer 6 5 13 I 1 2 5
14.glas.kalk,aard.,

steen 4 6 19 4 2 2 7
I5.papier,kanon 2 8 20 I 3 6 6
16.1ijm,stijfsel 3 3 7 I 4 I
17.springstoffen 4 I 2 4
18.farmacie 12 17 20 7 9 28
19.1akken,verf 3 3 6 J 6 13
20.kleurstoffen II II 6 2 I 9 2
21.kunststoffen 2 I

1I.elektr. bedrijvcn 5 19 28 3 7 47 41 22 20 101 258 44 I(

-------........_------.........._----...-......_-_..-....._-........--_..-.._---------------_ .._.._.._-----_......------_....._-----------
I.gloeil..huish.app.l 4 IS 24 3 7 46 3ll 12 19 33 152 20
2.elektr.kabels 2 2 I 2 4
3.elektromotoren4 21 22 10
4.schakelaars,

transf. 2 4 18 2
5.overige elektr.

bedr. 2 3 9 43 64 8
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lII.machincnij-
verheid 2 6 10 112 150

IV.schepcn.vliegt..
VOCrl. 2 3 4 60 56

V.metaalnijverheid 2 24 4 3 8 30 48

Hkooslruklie-
bedrijven 2 4 15 14

\' Il.oycrige
bedrijven 23 29 45 4 6 26 6 3 iO 33 48

lOlaal .183 270 466 57 71 293 49 49 33 127 330 398 586

1. exkl. Slaatsmijnen en ink!. Billilon builenland.
2. ink!. BPM builenland.
3. ink!. Philips builenland.
4. ink!. Heemaf builenland.

is de sterke stijging van het in de industrie werkzame percentage chemici.
Het percentage fysici, farmaceuten en biologen in de industrie bleef daarbij,
net als de absolute aantalIen, ver achter. Uit grafiek 5 kan daarom worden
gekonkludeerd, dat de industrie voor 1940 aileen voor ingenieurs en chemici
een relatief belangrijke werkgever was. Voor andere universilaire richlingen
had de industrie lot die lijd slechls een geringe betekenis.
In welke industrietakken vonden de wetenschapppers vooral hun arbeids
plaals? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is een overzicht
gemaakt van het aantal wetenschappers per bedrijfstak in de periode 1920
1947 (tabel 2).26 De periode is korter gekozen dan in de grafieken 4 en 5.

26. De gebruikle bronnen voor label 2zijn in het algemeen dczelfde als voor gralieken 4
cn S(zie nOOl 24). Dc uilzonderingen daarop zijn: de aanlallen sch~ikundige ingenieurs en
chemici in 1920, 1922 en 1927 zijn (nel als die in 1941) geschal mel de respcktievelijke
chemischc jaarboekjes; de aamallcn zijn gekorrigeerd m.b.v. het totale aanlal chemici en
schcikundige ingenieurs. zoals via inlerpolatie voigt uit gegevens van De loekcmsI der
academisch gegradueerden. 172; daarbij is volledige reprcscntativiteit van de chemische
jaarboekjes verondersteld. Dc aanlallen elektrotechnische en werktuigbouwkundige
ingenieurs in 1926 dank ik (net als in 1939) aan bewerking van de overzichtslijster. van Nil
Disco.
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omdat voor 1920 de absolute aantallen wetenschappers in de industrie te
gering waren om verantwoorde algemene uitspraken op bedrijfstakniveau te
kunnen doen. Overigens zijn de farmaceuten en biologen niet verder in de
beschouwingen meegenomen, omdat hun aantal in de industrie tot 1947
gering was en geschikte bronnen voor uitsplitsing per bedrijfstak ontbraken.
In tabe12 zijn de chemische en elektrotechnische nijverheid uitgesplitst naar
produktgroepen. De indeling is een aanpassing van die van de volkstellingen.
De chemische nijverheid bevat in de tabel bijna aile bedrijfstakken die door
opeenvolgende chemische jaarboekjes 'chemische bedrijven' werden ge
noemd (aileen de daaronder vallende gloeilampenfabrieken zijn hier onder
kategorie 11.1 gerangschikt). Voorts is de elektrotechnische nijverheid hier,
in tegenstelling tot bij de volkstellingen, buiten de metaaInijverheid
gehouden.
De cijfers in tabel 2 mogen voor zich spreken. Slechts enkele algemene
trends27 verdienen hier nadere aandacht. De volgende bedrijfstakken
groeiden in de periode 1920-1941 zeer sterk wat betreft het aantal
wetenschappelijke werknemers: de petrochemische industrie (1.12), de glas-.
kalk-, aardewerk- en steenindustrie (1.14), de papier- en kartonindustrie
(1.15), de e1ektrotechnische producenten van gloeilampen, huishoudelijke
elektrische apparatuur, schakelaars en transformatoren (11.1 en 11.4) en de
metaalnijverheid (V). De bedrijfstakken die meer en meer wetenschappelijke
kennis in huis haalden bevonden zich dus vooral in de chemische en
elektrotechnische nijverheid en niet onder de producenten van machines.
voertuigen,schepen en vliegtuigen of onder de konstruktiebedrijven: het
aantal daarin werkzame wetenschappers veranderde niet sterk. Andere
bedrijfstakken die eveneens rond 1940 niet veel meer wetenschappers in
dienst hadden dan rond 1920 waren de producenten van olien, margarine en
zuivel (1.1), reuk- en smaakstoffen (1.4), kaarsen (1.9), kool, teer, gas en
asralt (1.10), zwavclzuur cn superfosraat (1.11), kleurstofren (1.20) en
kunststoffen (1.21). De overige industrietakken vertoonden een nog matiger
groei met betrekking tot het aantal aangestelde wetenschappers.
Het overgrote deel van de chemici en scheikundige ingenieurs binnen de
nijverheid werkte in chcmische bedrijven. Meer dan 2/3 van de elektrotech·
nische ingenieurs werkte in elektrotechnische bedrijven, terwiji ook de

27. De cijfers m.b.1. chemici en scheikundige ingenieurs zijn het meest onzeker.
Verondersleld is namelijk dal de gebruikle bronnen (zie vorige voetnool) op
bedrijfslakniveau representatief zijn. Ook De roekomsl der academisch gegraduetrlit.
(173) geefl voor verschillende bedrijfslakken trends weer voor deze welenschappers.ID
hel algemeen zijn deze bedrijfslakken veel globaler dan die in tabel 2, maar daar IliUl

vergelijking mogelijk is, blijkt dat de trends redelijk met elkaar overeenkomen. AbsoluUl
zijn erechter soms wei verschillen in de orde van groone van 25%.
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meerderheid van de fysici en de natuurkundige ingenieurs in deze
bedrijfstakken werkzaam was. Aileen werktuigbouwkundigen waren ge
Iijkmatig over aile industrietakken verdeeld. Opmerkelijk is dat het aantaJ
fysici in de industrie in 1947 nog gelijk was aan het aantal in 1934 en dat
slechts de verdeling over verschillende industrietakken in 1947 gelijkmatiger
was geworden.

Samenhang QantQ/ wetenschappers en R&D

Verwacht kan worden dat een positief verband bestaat tussen het aantal
wetenschappers in een gegeven bedrijfstak en het aantal R&D-Laboratoria
daarin. Tabel 3 geeft een schauing van het aantal R&D- en kontrole
laboratoria, alsmede van het aantal wetenschappers en akademici in de
elektrotechnische en chemische nijverheid rond 1940.28 Van de meeste
bedrijfslaboratoria was op basis van de literatuur vast te stellen in welke
kalegorie (R&D of kontrole) zij thuishoorden. Van ongeveer 1/6 was dat
\'ooralsnog onmogelijk. Opmerkelijk is het grote aantal R&D-laboratoria in
\'ergelijking met het aantal kontrolelaboratoria. Het ligt voor de hand te
\erwachten, dat juist veel meer kontrolelaboratoria bestonden. Tabel 3
\ersterkl daarom de eerder geuite veronderstelling, dat dit onderzoek vooral
de meest belangrijke en niet zozeer aile bedrijfslaboraloria heeft opgeleverd.
Sweers schaue dat er in 1941 ongeveer 100 R&D-achtige bedrijfslaboratoria
in Nederland bestonden29• Omdat dit onderzoek zich heeft toegespitst up
~Jechts een gedeelte van de nijverheid (elektrotechniek en chemie), zuBen de
unlallen R&D-Iaboratoria in tabel 3 dus redelijk betrouwbaar zijn. VOOTtS
iChatle Sweers, dat er in 1941 in deze R&D-achtige laboratoria een
"v.etenschappelijke staf van wellicht 2500 tot 3000 personen" werkzaam
us. lO Als hij mel 'wetenschappelijke star doelde op mensen met een
.'Clenschappelijke opleiding. lijkt zijn schalling te hoog. Het totale aanlal
.'Clcnschappers in de Nederlandse industrie rond 1940 bedroeg eerder
ooBeveer 1800 (vergelijk grafiek 4), terwijl zeker niet allen in de daaraan

~. Als schaning voor het aantal wetenschappers in de industrie rond 1940 is de som
~n \an het aantal scheikundige ingenieurs en chemici uit 1941. elektrotechnische (n
toe:l.tl&lsbollwkundig( ingenieurs uit 1939. natuurkundige ingenieurs uit 1940 en fysici Ui!

Ji).&; \oor nadere gegevens omtrent de soonen bedrijfslaboratoria wordt verweun naar
~olf.l.Dbo'Qlo,ia in Nederland.
~ S..«rs ("Toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek") omschreef deze labora·

JOr.. III 1941 a1s: "Wij bedoelen hier niet zozeer de veel voorkomende bedrijfslaboraloria.
,/JIc b:tl bclXrken lot het geregeld controleeren van product en grondsloffen. maar de
~uvr1.l. di( tevens spellren naar nieuw( werkwijzen. grondstoffen of aanwendings
a.:"n.rll\(Jen."
~I~m.
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Tobel j Schotting lion oon/ollaboraloria en welenschappers in chemische en eleklrolechni-
sche bedrijfslakken in Nederland rond 1940

bcdrijfstak R&D kontrole onbekend lotaa] aantal
lab'a lab'a lab'a wctensch.

I. chern. bedrijven 36 27 12 75 801
_..........................-.....-----_ .. -_ ........................._....--_.................._........-......................--_...._.......

I.olien,margarine,zuivel 3 3 7 65
2.gist,spiritus,bier 3 I 4 43
3.1evensmiddelen alg. 2 4 2 8 66
4.reuk- en smaakstoffen 9 1 10 16
S.zout I 1 10
6.textiel,wol,katoen I 2 4 24
7.kunstzijde 3 1 4 59
8.zcep 12
9.kaarsen 1 2 4

10.kool,teer,gas,asfalt 2 2 24
Il.zwavelzuur,supcrfosf. 2 2 5 25
12,pclroleum 2 3 253
13.rubber,leer 1 20
14.glas,kalk,aard.,steen 3 5 37
15.papier,karton 2 3 41
16.1ijm,stijfsel I 2 II
17.springsloffen 2 2 8
18,farmacie 3 4 48
19.1akken,verf 2 1 4 19
20. kleurstoffen 2 3 15
2l.kunstsloffen I I

1I.elektr. bedrijven 15 9 25 494
..._--....._...........---.--..------- ................ _-_.......----------- ... --_._......__..._-_........_-_..._.. _--
l.gloeil.,huish.app. 7 2 10 341
2.elektr.kabels 1 3 4 12
3.elektromoloren I I 40
4.schakelaars,transf. 6 3 9 25
5.overige elektr. bedr. I I 76

I. schaning op basis van aanlal scheik. ir.'s 1941, chemici 1941, eleklr. ir.'s 1939, werkt.
ir.'s 1939, nat. ir.'s 1940 en fysici 1934 (vgl. tabeI2).
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verbonden laboratoria werkten en slechts een gedeelte van deze laboratoria
ten R&D-karakter droeg.
Voorts vah op dat twee bedrijfstakken veruit dominant waren in hel
aantrekken van wetenschappers: de petrochemische industrie (1.12) en de:
producenten van gloeilampen en huishoudelijke apparatuur (11.1). Het
bchoeft geen verbazing dat de eerste grotendeels door BPM werd bepaald en
de tweede door Philips. BPM had zijn R&D-aktiviteiten in twee grote
laboratoria in Amsterdam en Delft gekonsentreerd, waarvan het Amster
damse laboratorium met 142 wetenschappers in 1939 veruit het grootste
was.ll Philips had in die tijd ruim 250 wetenschappers in dienst, waarvan
ongeveer 110 in bet Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven.J2 Verder
trokken de levensmiddelensektor (kategorieen 1.1, 1.2 en 1.3), de kunstzijde
(1.7) en de farmacie (1.18) rond 1940 relatief veel wetenschappers aan.
Opvallend weinig wetenschappers vonden hun emplooi in de kunstsloffen
industrie (1.21), de kaarsenindustrie (I.9) en de springstoffenindustrie (1.17).
Tabel 3 geeft de mogelijkheid om vast te stellen of er een verband bestaat
lussen het aantal wetenschappers en het aantal (R&D-)laboratoria in een
bedrijfstak. In het algemeen kan een positief verband worden vastgesteld
tussen het aantal wetenschappers en het aantal (R&D-)laboratoria in een
industrietak: naarmate een bedrijfstak meer R&D-Iaboratoria heeft, neemt
de kans toe dat in die bedrijfstak ook meer wetenschappers werkzaam zijn.

Dominanre bedrijven

Nu is behandeld welke bedrijfstakken rond 1940 dominant waren met
betrekking tot de aantallen laboraloria en het aantrekken van wetenschap
pers, is LOt slot van belang te weten welke individuele bedrijven de grootstc
werkgevers waren van wetenschappers. Tabel 4 geefl een overzichl daarvan
voor de periode 1920-194J-llVan de huidige 'grole vijr (Philips, Shell, DSM,
AKZO en Unilever) behoorden in elk geval Philips, Shell, AKZO en
Unilever ook voor de Tweede Wereldoorlog reeds tot de grootsle
werkgev.:rs van wetenschappers. 34 Philips was volstrekt dominanl als
producent van gloeilampen en huishoudelijke elektrische apparatuur, lerwijl

. 31. "Het laboratorium vande Bataafsche", Chemisch Weekblad 36 (1939) 296-298.
32. I. Blanken, Academici en ingenieurs in diensl lIan de NV Philips 1899·/938. Philips,

Afdeling Bedrijfshistorie (Eindhoven, z.j.)
33. Zie voor de bronnen yan /lantallen wetenschappers no·)t 24 en 26.
34. DSM, de vroegere Staatsmijnen, is in dit artikel niet onder de kategorie

bedrijfsleven verwerkt; maar onder de semi-overheid (vergelijk noot 7). DSM heeft in de
jaren lwintig en dertig verschillende laboratoria opgericht in Geleen, Heerlen en
Hoensbroek. Het in 1940 te Geleen geopende Centrale Laboratorium had cen sterk
R&D-georienleerd karakter.

'l • " • _ .
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Tobel 4. Groome induSlrielt' werkgevers van welenschappers in de periode 1920 • 1941
(gescNme Qontollen)

clcklrotcchnisch ingenieurs werkluigbouwkundig ingenieur5

1926

Philips·
HccmafZ
Smit Slikkcrv.
Smit Transf.

1939

26 Philips
20 Ned. Siemens
9 Hecmaf
3 NSF

Smil Transf.

1926

128 Werkspoor
32 Stork
22 Philips
12 BPM
12 AKU

1939

21 BPM
20 Philips
19 Wcrkspoor
18 Stork
II Hcmbrug

Fokkcr
Hoogovcns

56
52
40
28
24
18
16

1920

chemici en scheikundig ingenieurs

1927 1941
....................... _.- _ _ .; - ..
BPM' 26 BPM' 23 BPM 1 101
Jurgens 17 Philips 18 Philips 47
Fabr.Chcm.Prod. 10 AKU 13 AKU 17
Philips 8 Calve 9 Gist & Spiritus 10
Calve 7 Jurgens 7 Organon 8
Stik5l0fb. "Ned" 7 Kininef.A'dam 5 Kininef.A'dam 7
Superfosf.A'dam 7 HKI 5 Unilever 7
"Naarden" 5 "Naarden" 4 Polak & Schwarz 6

Norit 4

natuurk. ir.'5 fysici

1940

Philips
BPM
Fokkcr

I. waarvan 2 in builcnland
2. waarvan 2 in buitcnland
3. waarvan 16 in buitenland
4. waarvan 13 in builenland
5. waarvan I J in buitcnland

18 Philips
9 BPM
3

1934

38
8
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Shell (vroeger BPM) binnen de petrochemische indus!;e veruit de meeste
wetenschappers aantrok. AKZO ontstond als lodanig na de Tweede
Wereldoorlog uit een fusie van een groot aantaJ firma's, waaronder Noury
en Van der Lande te Deventer, AKU te Arnhem, HKI (HolJandsche
Kunstzijde Industrie) te Breda, Organon te Oss en de Koninklijke
Nederlandsche Zout Industrie te Hengelo (Ov.) Had deze fusie re~ds voor de
oorlog plaatsgevonden, dan zou AKZO met betrekking tot chemici en
scheikundige ingenieurs na 1925 zonder twijfel een derde plaats hebben
ingenomen achter BPM en Philips. Unilever, in 1929 ontstaan uit een fusie
tussen de Britse Lever Brothers en de Nederlandse firma's Van den Bergh en
Jurgens, was niet onbetwistbaar nummer vier met betrekking tot chemici en
scheikundige ingenieurs, maar behoorde wei tot de grootste werkgevers van
deze beroepsgroepen. Oat Unilever in Nederland pas na 1945 een 'research
laboratorium' heeft ingericht kan daarvoor de verklaring vormen.

Ploots van verenigings- en stichtingslaboraroria

Het ligt voor de hand te verwachten, dat in die bedrijfstakken waarin de
bedrijven nauwelijks of niet in staat waren eigen goed geoutilleerde
laboratoria in te richten, verenigings- of stichtingslaboratoria ontstonden.
De verenigings- en stichtingslaboratoria die zich met industriele produkten
bezighielden waren: Diamantbewerkers Koperen Stelen Fonds (Amster
dam), Nederlandsch Instituut voor Lifttechnick (Amsterdam), Nederland
sche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (Amsterdam), Rubber
stichting (Delft), Instituut van Moderne Veevoeding 'De Schothorst'
(Hoogland), Bond van Cooperatieve Zuivelfabrieken (Leeuwarden), Cen
traal Laboratorium van de Nederlandsche Brouwersbond (Maastricht),
Nederlandsch Visscherij Proefstation annex Laboratorium voor Materialen
Onderzoek (Utrecht) en het Laboratorium van de Warmtestichting
(Utrecht). Voorts bestond, zoals eerder vermeld, een aantal voor de
industrie belangrijke verenigingen en stichtingen met een eigen studie
bureau: Vereeniging voor Koeltechniek, Fotostichting, Geluidstichting,
Stichting voor Optiek, Genootschap voor Verlichtingskunde en Bureau
voor Warmte- en Krachtekonomie. Vergelijken we het werkterrein van deze
verenigingen en stichtingen met tabel 3 dan kan in het algemeen de
verwachting worden onderschreven, dat zij vooral daar ontstonden, waar
geen of weinig R&D-mogelijkheden voor de bedrijven zelf aanwezig waren.
Slechts een enkele behoeft hier nadere toelichting. De Nederlandsche
Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie opereerde naast enkele R&D
labonitoria en een relatief groat aantal wetenschappers in de farmaceutische
industrie. Kennelijk bestonden naast enkele grote bedrijven voldoende
kleinere farmaceutische bedrijven voor wie deze maatschappij zinvol was (in
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1935 kende Nederland ongeveer twintig farmaceutische bedrijven35).

Oat de zuivelfabrieken te zamen de Bond van Cooperatieve Zuivelfabrieken
in Friesland oprichtten, lijkt in tegenspraak met de gegevens van tabel 3.
Kategorie I werd echter grotendeels bepaald door de olie- en margarine
bedrijven (bijvoorbeeld Unilever en Calve ), zodat het hier inderdaad om een
bundeling van onderzoek en keuring kan handelen. De Nederlandsche
Brouwersbond bezat een laboratorium te Maastricht, terwijl de bedrijfstak
van 'gist, spiritus en bier' een relatief groot aantal (R&O-)laboratoria en
wetenschappers bezat. Voor deze bedrijfstak geldt echter hetzelfde als voor
de farmaceutische industrie: naast enkele grote bierbrouwerijen (Heineken,
Amstel en d'Oranjeboom), die elk een goed laboratorium hadden,
bestonden vele kleine bedrijven die dat niet konden financieren (in 1935
bestonden tenminste negentig bierbrouwerijen in Nederland36).

Anders lag dat bij het Genootschap voor Verlichtingskunde. Oat was een
vereniging opgericht door belanghebbenden uit de industrie (onder andere
Philips), de elektriciteitsmaatschappijen (via de KEMA) en geinteresseerden
uit de wetenschappelijke wereld (onder andere prof. Ornstein uit Utrecht en
prof. Dorgelo uit Delft). M.L was dit meer een studiekommissie waarin
eisen, wensen en mogelijkhedel! van verschillende kanten op elkaar werden
afgestemd.3' Oit genootschap kan dan ook niet worden gezien als een
instelling die specifiek onderzoek van de verlichtingsindustrie, dat daar niet
kon worden verricht, op zich nam.

Samenvauing

Op basis van tijdschriften, jaarboeken van verenigingen en gedenkboeken is
het mogelijk een globaal inzicht te krijgen in de opkomst van laboratoria in
Nederland in de periode 1860-1940. Het is onmogelijk op basis van deze
literatuur precieze kriteria te formuleren waaraan een werkruimte moet
voldoen, wi! deze een 'laboralorium' kunnen worden genoemd. Noodge
dwongen moest elke ruimte als laboratorium worden beschouwd, die als
zodanig in de literatuur wordt omschreven. Veel onderzoek zal nodig zijn
om nauwkeurig aan te geven welke werkzaamheden in laboratoria voor
1940 werden verricht. Wei is hel mogelijk met deze bronnen betrouwbare
cijfers te geven over de jaren van· oprichting van laboratoria bij het hoger
onderwijs, de overheid, de semi-overheid, verenigingen en stichtingen. Ten
aanzien van de oprichtingsjaartallen van partikuliere laboratoria en

35. ChemischjQQrboekje, 1935,40-41.
36. ChemischjQQrboekje. 1935, 16-19.
37. Ik leid dil af Uil verschillende dokumemen. die mij bij onderzoek in hel Philips

Concern Archief onder ogen zijn gekomen.
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bedrijfslaboratoria bestaan grote onzekerheden. De meeste laboratoria
lagen voor 1940 in Noord- en Zuid-Holland, terwijl buiten het bedrijfsleven
de chemie (en mogelijk ook de farmacie) een centraal vakgebied was. Voorts
leverden de beschikbare bronnen met betrekking tot het bedrijfsleven aileen
de meest grote en belangrijke laboratoria op. Onduidelijk is hoeveel
bedrijfslaboratoria er rond 1940 in Nederland precies waren. Duidelijk is
weI dat er toen 50 a100 R&D-bedrijfslaboratoria bestonden en op zijn minst
enkele honderden andere.
In 1915 werkten in totaal ongeveer 350 wetenschappers in de Nederlandse
industrie, terwijl dit aantal rond 1940 tot ongeveer 1800 was gestegen. Vun
de akademici werkten rond 1940 aileen de chemici in met ingenieurs
vergelijkbare aantallen in de industrie: ongeveer 300. De aantallen fysici,
farmaceuten en biologen in de industrie bleven hierbij ver achter: van iedere
groep waren er in 1940 minder dan 50. Binnen de industrie werkten de
meeste chemici en scheikundige ingenieurs in chemische bedrijven, terwiji de
meeste fysici, elektrotechnische en natuurkundige ingenieurs in de industrie
in elektrotechnische bedrijven werkzaam waren. Aileen werktuigbouwkun
dige ingenieurs waren gelijkmatig over de verschillende bedrijfstakken
verdeeld.
Tussen het aantal wetenschappers in een bedrijfstak en het aantal daarin
aanwezige (R&D-)laboratoria blijkt een positief verband te bestaan.
Bedrijfstakken die veel (R&D-) laboratoria hadden cn veel wetenschappers
aantrokken waren de producenten van gloeilampen/huishoudelijke elektri
sche apparaten, olie/margarine/zuivel, kunstzijde en farmaceutische pro
dukten. De meeste bedrijven die voor 1940 de grootste aantallen
wetenschappers aantrokken behoren nu tot de 'grote vijr: Philips, Shell,
AKZO, DSM en Unilever.
Gemeenschappelijke laboratoria ontstonden vooral in die bedrijfstakken,
waarin de bedrijven zelf te klein waren om goed geoutilleerde laboratoria in
te richten.

SUMMARY

Dutch laboratories /860-1940. a quantitative survey

Based on periodicals, yearbooks and memorial volumes an overview is given of the rise of
Dutch laboratories between 1860 and 1940. This literature, however, does not permit to
formulate exact criteria for further classification of the laboratories mentioned.
Therefore. every laboratory mentioned as such has been taken into account. regardless of
the kind of work carried out there. its physical size o(content, quantity or quality of staff.
Much research will be required to show what kind of work exactly was done in the
laboratories before 1940.
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The sources produced reliable data on the years of foundation of State and semi-State
laboratories and laboratories belonging to societies, foundations and institutions of
higher education. Great uncertainties still exist in the cases of private and industrial
laboratories. It is clear,however, that by 1940 fifty to one hundred industrial research and
development laboratories existed in The Netherlands and at least a few hundred industrial
control laboratories. The majority of all laboratories - industrial and non-industrial 
were engaged in chemical work.
In 1915 some 350 scientists were employed in the Dutch industry, while their number had
grown to about 1800 in 1940. Of them a great number were chemists (300), about equal to
the number of electrical and chemical engineers in industry. The number of other
university graduates, like physicists, pharmacists and biologists, in industry was much
less: of each of these groups not more than fifty were employed there. Within industry
most chemists and chemical engineers were employed in chemical companies, while most
physicists. electrical and physical engineers within industry were employed in the
electrical companies. Only the mechanical engineers were equally distributed among the
different branches of industry.
There exists a positive relationship between the number of scientists and the number of
(research and development) laboratories in a branch of industry. Branches of industry
that had many scientists as well as many laboratories were: producers of incandescent
lamps and electrical household devices. oil/margarine/dairy-products, rayons and
pharmaceutical products. Most companies that employed very many scientists already
before 1940, now belong to the Dutch 'Great Five': Philips. Shell, AKZO, DSM and
Unilever.
It is concluded that especially in those branches of industry joint laboratories were
established where compl'nies themselves were too small to establish a well equipped
laboratory of their own.
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