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MECHANISCHE KRACHT IN DE INDUSTRIALISATIE VAN NEDERLAND (1850-1950) 

door 

Ivo Blanken en Harry Lintsen 

Inleiding 

In Nederland is in vergelijking met de omringende landen ten behoeve van 

industriele aktiviteiten lang gewerkt met door natuurkracht aangedreven kracht

werktuigen. Tot deze werktuigen rekent men de wind- en watermolens. Vooral het 

gebruik van windkracht heeft op ruime schaal plaatsgevonden. Eerst na 1850 

krijgt de windmolen geduchte konkurrentie van de stoommachine. 

De toepassing van de stoommachine komt in de laatste decennia van de vorige 

eeuw goed op gang. Algemeen wordt aangenomen, dat het stoomtijdperk voor de 

nederlandse industrie pas dan begint. Maar terwijl men in Nederland met deze 

omschakeling nog volop be~ig is, verschijnen er nieuwe konkurrerende kracht

werktuigen. Daartoe behoort op de eerste plaats de gasmotor. Het gebruik van 

dit krachtwerktuig maakt een kortstondige, maar snelle periode van groei door. 

De gasmotor wordt echter spoedig verdrongen en overvleugeld door de elektromotor 

en in mindere mate door de bezine- en dieselmotor. Het gebruik van elektriciteit 

als krachtbron betekent een nieuwe ~ase in de ontwikkeling van de industrie 

met verstrekkende konsekwenties voor de nederlandse ekonomie. De overgang van 

de stoommachine naar de elektro- en verbrandingsmotor voltrekt zich in grote 

lijnen tussen 1890 en 1930. Een aantal aspekten van dit proces worden in het 

artikel behandeld. 

Wij bekijken achtereenvolgens de introduktie en de verbreiding in Nederland van 

de stoommachine, de verbrandingsmotor (in het zonder de gasmotor) en de 

elektromotor. De ontwikkeling van de gasvoorziening en van het elektriciteitsnet 

komen.hierbij eveneens aan de orde, daar opkomst van respektievelijk de 

gasmotor en de elektromotor er nauw mee samenhangt. Een vergelijking van voor- en 

nadelen van de elektromotor ten opzichte van de andere krachtwerktuigen 

een verklaring voor de snelle opkomst van de elektromotor. 

Tenslotte presenteren en interpreteren wij enig statistisch materiaal waarmee de 

overschakeling van stoom naar elektriciteit kwantitatief beschreven kan worden. 
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Stoommachine en industrialisatie 

Thomas Newcomen bouwt in 1712 in Engeland de eerste atmosferische stoommachine. 

James Watt borduurt ongeveer vijftig jaar later op dit antwerp verder en komt 

tot een aantal ingrijpende wijzigingen, zodat van een nieuw konsept gesproken 

kan worden (1). Zijn dubbelwerkende, roterende machine heeft een hager rende

ment en heeft een breder toepassingsgebied dan Newcomens machine. Aan het begin 

van de negentiende eeuw brengen anderen waaronder Woolf, Maudslay en Symington 

verdere verbeteringen aan (2). Men gebruikt stoom onder hoge druk en laat haar 

expanderen in een cilinder of over twee cilinders in serie, de zogenaamde 

compound stoommachine. Men perfektioneert belangrijke onderdelen van de konstruk

tie zoals de zuiger en de boiler en vervaardigt de machine nagenoeg geheel uit 

ijzer in plaats van hout. Oak verdwijnt langzamerhand de bewegende arm die 

typerend is voor de balansmachines van Newcomen en watt. De wordt van 

de zuiger via een krukas overgebracht op het vliegwiel. Het gebruik van de steam

machine heeft inmiddels, rand 1800, in Engeland een hoge vlucht genomen. 

De stoommachine wordt in Nederland geintroduceerd door Steven Hoogendijk in 1776 

voor de bemaling van de rotterdamse binnenstad (3). Zij is van het type Newcomen. 

Een stoommachine van Watt plaatst men in ons land in 1787 in Blijdorp voor de 

bemaling van de Blijdorppolder. De eerste maal dat men de stoommachine in de 

nijverheid gebruikt is in 1798. Leendert Boon, een fabrikant uit de maasstad, 

laat in dat jaar door de fima Boulton & Watt een stoommachine leveren om de 

molenstenen en pompen in branderij en mouterij aan te drijven. 

De toepassing van de stoommachine vindt tot 1850 op beperkte schaal plaats. Dit 

geldt zowel voor de waterstaatszorg en het transportwezen als voor de nij.verheid. 

De stoomkracht wordt in de textielnijverheid voor het eerst in Leiden in 1818 

gebruikt, daarna in Eindhoven in 1820 en in Tilburg in 1827. In Twente is de 

almelose fabrikant H.E. Hofkes de pionier. Hij opent in 1830 een stoomkatoen

spinnerij (4). Sommige bedrijfstakken volgen na enige tijd: in de suikerraffina

derij doet de stoommachine in 1830 haar intrede, in de papiernijverheid in 1837 

en in de diamantindustrie in 1840 (5). 

In 1837 zijn er in het gehele land 72 stoommachines met een vermogen van 1120 

pk; in 1853 zijn deze getallen gestegen tot respektievelijk 392 en 7193. 

Vergelijken wij deze getallen met een land als Belgie waar in 1844 reeds 1448 

stoomtoestellen met een vermogen van 37.400 

Nederland in dit opzicht reeds achter te 

aanwezig zijn, dan blijkt 

(6) • 

Psychische en ekonomische oorzaken zijn te noemen voor de geringe vlucht die 

de stoomkracht hier te lande voorlopig nag neemt. De Vries (7) konstateert bij 

de overschakeling van de handpapier-win&~olen naar de door stoom aangedreven 
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papiermachine een sterk emotioneel verzet, onder meer tegen de stoommachine. 

verder vereist de overschakeling een aanzienlijke investering, die voor een 

groot aantal papiermakers niet is op te brengen (8). Ook wijst De Vries· op de 

hoge brandstofkosten van de stoommachine. Steenkool wordt in Nederland niet 

gewonnen en moet worden geimporteerd (9). Bovendien wordt er belasting geheven 

over steenkool en turf. De accijns op brandstoffen zal tot 1863 blijven bestaan. 

De beperkte aanwending van stoomkracht behoeft geen teken van konservatisme te 

zijn. De keuze tussen stoom en wind (en water) is in belangrijke mate voor de 

individuele ondernemer een optimaliseringsvraagstuk binnen gegeven rand

voorwaarden (10). De vraag voor hem luidt: "hoe verhouden zich tussen stoom

machine en wind- (en water-)molen de bedrijfszekerheid, het bedieningsgemak en 

de kosten van investering, afschrijving, onderhoud, brandstof en exploitatie." 

De afweging tussen stoom en waterkracht wordt in 1854 als volgt verwoord: "Het 

moge waar zijn, dat stoom vele voordelen boven alle andere beweegkrachten aanbiedt, 

daar men deze kracht naar willekeur kan vermeerderen of verminderen, en overal 

kan aanwenden; niet minder waar is het, dat de daarstelling eener stoommachine 

oneindig meer kost dan de oprigting van eenen watermolen, - dat de verkrijging 

van stoom zeer kostbaar is, terwijl water kosteloos doorhenen vliedt. Voeg 

hierbij de meerdere zorg en kunde, die de behandeling van een stoomwerktuig 

vordert, de meerdere herstellingskosten en het gevaar, dat van den stoom altijd 

onafscheidelijk is. Alle deze voordelen zullen den fabrijkant blijven bewegen, 

om aan de kracht van vallend water de voorkeur te geven, daar waar het slechts 

te verkrijgen is, en genoegzaam werking kan doen" (11}. Wind- en watermolens 

zullen vermoedelijk in technisch en ekonomisch opzicht nog lange tijd hebben 

voldaan. Ond~rzoek hiernaar wacht echter op uitvoering. 

Het beeld dat uit de nederlandse historiografie over stoomkracht tot 1850 te 

voorschijn komt, is duidelijk: de betekenis van de stoommachine is zowel in 

kwantitatief als in kwalitatief opzicht niet groat. De nijverheid in Nederland 

werkt met tradionele bedrijfsmiddelen. 

Problematisch wordt het, wanneer een beschrijving moeten geven van de 

ontwikkeling van de stoomkracht na 1850. Slechts weinig auteurs die zich met 

de sociaal-ekonomische geschiedenis van Nederland in de nieuwste d bezig

houden, spreken zich expliciet over dit thema uit. De opvatting van de meeste 

auteurs is verweven in hun theorie over het industrialisatieproces en de 

ekonomische groei. De techniek is een uit een komplex van vaak onderling 

samenhangende faktoren waarmee men deze ontwikkelingverklaart. Het belang van de 

techniek wordt weliswaar onderkent, tach blijft zij bij de meeste auteurs een 

abstrakte kategorie die men verder vaag of weinig systematisch uitwerkt. De meest 
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voorkomende aanduiding voor deze kategorie is het begrip "mechanisering". 

Wieringa beschrijft de betekenis van de mechanisering als volgt: "Aan de wieg 

der negentiende eeuw heeft immers gestaan de industriele revolutie, die de 

mechanisering der nijverheid bracht met als bedrijfsvorm de fabriek. Deze 

gemechaniseerde nij.verheid werd de stuwkracht van het economisch leven en een 

factor van uitzonderlijke betekenis voor de nationale welvaart van alle West

Europese landen en teven van Amerika. Ook Nederland zou zich moeten 

op de modernisering van zijn in de achttiende eeuw achterop geraakte nijverheid 

en deze maken tot een hoofdpijler van zijn economisch bestel. Dit was een der 

punten, het voornaamste zelfs, van herorientering ••. " (12). Anderen drukken zich 

eveneens in deze termen uit, indien zij de techniek in relatie brengen tot 

industrialisatie en ekonomische groei. 

Mechanisering kent twee dimensies. Allereerst het gebruik van machines, die 

gereedschap en menselijke vaardigheden bij (deel)bewerkingen vervangen. Deze 

machines noemt men mechanistische werktuigen, waartoe onder andere behoren de 

boormachine, de draaibank en het weefgetouw. Op de tweede plaats betekent 

mechanisering de overschakeling van menselijke en dierlijke kracht naar 

mechanische kracht. De hiervoor gebruikte machines noemt men mechanische kracht

werktuigen. Als men bovendien spreekt over mechanisering - in deze laatste 

betekenis - in de negentiende eeuw, dan bedoelt men het gebruik van de stoommachine 

niet alleen ter vervanging van menselijke en dierlijk kracht, maar ook van wind-

en waterkracht. 

Beide dimensies behoeven bij het proces van mechanisering niet samen te gaan. 

De toepassing van de stoommachine kan plaatsvinden, terwijl overige delen van 

het produkti.eproces traditioneel blijven. Dit is onder andere het geval bij 

talrijke koren- en houtzaagmolens waarbij stoom als hulp- of als hoofdkrachtbron 

wordt gebruikt voor de aandrijving van de - van oudsher door wind aangedreven -

maal- en zaagwerktuigen (13}. Ook omgekeerd is het mogelijk met name in de 

huisindustrie en het kleinbedrijf dat nieuwe werktuigen worden aangeschaft 

zonder gebruikmaking van een mechanisch krachtwerktuiq. Een voorbeeld hicrvan 

is de introduktie van de schietspcel die de produktiviteit van de handwever aan

zienlijk vergroot. In andere gevallen gaan beide dimensies samen. Soms zelfs 

zijn zij noodzakelijkerwijs aan elkaar gekoppeld. Zo blijkt het invoeren van 

de papiermachine ter vervanging van de ambachtelijke methode van het 

handscheppen tevens de toepassing in te houden van de stoommachine. Dit ter 

vervanging van de windmolen (14}. 

Het onderscheid tussen beide dimensies vindt in de historiografi.e vaak onvoldoende 

plaats. Toepassing van de stoommachine, mechanisering en industrialisatie zijn 
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daarmee tot onderling verwisselbare begrippen geworden. Het beeld, dat aldus 

verschijnt over de ontwikkeling van de stoomkracht na 1850, hangt in sterke 

mate samen met de visie van de historicus over de fasering en intensiteit van 

het industrialisatieproces van Nederland. Een jarenlang dominante opvatting 

over de fasering van de industrialisatie is die van Brugmans. Volgens Brugmans 

(15) vindt de overgang van de oude ambachtelijke vormen van industriele 

produktie naar het machinale moderne fabriekswezen plaats tussen 1850 en 1870. 

Hij stelt dan ook, dat "na 1950, toen de stoomkracht alom werd ingevoerd .•. " 

het stoomtijdperk in de nederlandse industrie begint {16). Roland Holst(17) 

ziet de jaren tussen 1850 en 1970 als een versterking van het handelskapitaal, 

de opkomst van het industriele kapitaal en het ontstaan van de materiele voor

waarden tot groothandel en grootindustrie. Na 1870 wint het grootkapitalistisch 

en machinaal bedrijf in handel in industrie terrein (18). Ook Wieringa legt in 

eerste instantie de cesuur in 1870 (19}. Later zal hij, evenals Van Dillen, 

de periode 1895-1914 aangeven als het tijdperk waarin Nederland het moderne 

kapitalisme binnentreedt (20}. 

De diskussie over de periodisering van de industrialisatie in Nederland heeft 

een eerste afronding gekregen in de in 1968 verscheriEm dissertatie van De Jonge 

(21). DeJonge laat, uitstekend gedokumenteerd, zien dat de periode 1850-1870 

slechts als een aanloopperiode van de industrialisatie mag worden beschouwd. De 

omvang van de toepassing van de stoommachine is in deze fase niet spektakulair 

te noemen en beperkt zich hoofdzakelijk tot de bedrijfstakken textiel, chemie 

en voedings- en genotmiddelen. In andere takken komt men slechts tot aanzetten. 

Tussen 1870 en 1890 lijdt het voortschrijdende industrialiseringsproces onder 

de internationale depressie van na 1874. De stoomkracht vindt verdere ingang, 

nu meer in de breedte en in een rustig tempo. 

Na 1895 treedt een versnelling op in de industrialisatie en ekonomische groei, 

wanneer Nederland wordt meegezogen in de internationale hoogkonjunktuur. 

Vernieuwing van de aandrijfkracht gebeurt in deze periode in snel tempo. Echter 

dan is het onduidelijk welk deel daarvan aan de stoomkracht moet worden toe 

geschreven. Verschillende typen verbrandingsmotoren zijn dan reeds op de markt 

verschenen en in gebruik. De toepassing van de elektromotor komt na 1900 opzetten. 

De historiografie heeft over deze nieuwe krachtwerktuigen nagenoeg geen kwantita-

tieve gegevens (22). Ook DeJonge over deze ontwikkeling geen informatie 

(231 • 
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De gasmotor 

De stoornmachine heeft een groat nadeel. Zij is niet geschikt om toegepast 

te worden in het kleinbedrijf. Stoommachines zijn in het algemeen te duur om 

door ambachtslieden of kleine ondernemingen aangeschaft te worden. Bovendien 

nemen zij in vele gevallen te veel ruimte in beslag en vereisen speciaal 

toezicht en bediening. Er is dan ook in de negentiende eeuw bewust gezocht 

naar een krachtwerktuig voor de kleinindustrie. 

Daarbij is onder meer voortgeborduurd op het principe om wind en water 

als krachtbron te gebruiken. Kunstmatiqe drukverschillen in wind en water 

kunnen als basis dienen voor de werking van krachtwerktuigen. Zo zijn er 

luchtdrukmachines gebruikt, aangesloten op persluchtleidingen. Een dergelijk. 

systeem heeft bestaan in s (1). Plannen zijn er geweest voor Birmingham (2). 

Ook zijn er waterkrachtmachines ontworpen die aangesloten konden worden op 

het waterleidingnet of op een leidingennet met water onder hogere druk (3). 

Het lage rendement of de hoge kosten van deze machines en systemen doen deze 

pogingen falen. 

Meer sukses hebben de heteluchtmachines gedurende enige tijd gehad. Bij deze 

machines wordt de arbeid verricht door de uitzetting van verhitte lucht. 

Daarbij zijn er twee mogelijkheden. Of men verhit en koelt dezelfde in de 

cilinder aanwezige lucht, of men brengt iedere keer nieuwe, te verhitte lucllt 

in de machine. Zowel de gesloten als de open heteluchtmachines hebben het 

- onder andere vanwege het lage rendement - moeten afleggen tegen de verbrandings

motor in het bijzonder de gasmotor (4). 

Er zijn in de loop van de negentiende eeuw enkele tientallen ontwerpen van 

verbrandingsmotoren verschenen, waarvan diverse zijn uitgeprobeerd, tot in 1860 

de fransman Lenoir de eerste bruikbare gasmotor bouwt (5). Zijn konstruktie 

is gebaseerd op die van de dubbelwerkende stoommachine. De zuiger zuigt tijdens 

de eerste helft van de slag het mengsel van gas en lucht aan, waarna dit door 

een elektrische vonk ontstoken wordt. Het expanderende gas drijft de zuiger 

tijdens de tweede helft van de slag vooruit. In de volgende slag verdwijnen 

de verbrandingsgassen uit de cilinder, terwijl nu aan de andere zijde van de 

zuiger bet verbrandingsproces plaatsvindt. De verwachtingen van de "kalorische 

machine" van Lenoir zijn zeer hoog gespannen. Een brochure uit 1861 schrijft 

over "De stoomkracht door gaskracht verdrongen" (6). Een ander stelt, dat de 

motor vanwege zijn funktie voor het kleinbedrijf "een magtigen steun voor volks

ontwikkeling en volksbeschaving, bet voornaamste, en zoo als de ondervinding 

bewezen heeft, niet ijdele streven der ware philantropie, (kan) worden" (7). 
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Al spoedig blijkt echter dat de motor niet aan de verwachtingen voldoet .. 

Zijn brandstofverbruik is hager dan aanvankelijk beweerd wordt en bovendien 

blijkt de motor een grate hoeveelheid smeermateriaal te gebruiken. 

De duitser Otto bouwt in dezelfde tijd voort op een ander, toenmalig bekend 

principe, nl. het atmosferische principe (8). Hij gebruikt de explosie van 

het gasmeng~el om de zuiger in de cilinder om hoog te slingeren, die dan 

vervolgens onder invloed van de atmosferische druk en zijn eigen gewicht 

valt. De arbeid van de vallende zuiger wordt gebruikt om een vliegwiel aan te 

drijven. De motor is in brandstofgebruik aanzienlijk voordeliger dan die van 

Lenoir. Hij veroorzaakt echter veel lawaai en trillingen; zijn vermogen 

is in de praktijk aan grenzen gebonden en bedraagt niet meer dan ca. 3 pk (9). 

De definitieve doorbraak in de ontwikkeling van de verbrandingsmotor is de 

motor van Otto uit 1876 (10). Daarin zijn een drietal hoofdideeen verwerkt: 

de verbranding van een brandbaar mengsel in de cilinder, de compressie van het 

mengsel voor de ontsteking zodat de vrijgekomen energie aanzienlijk toeneemt 

en de viertakt-cyclus. Met name het laatste principe is revolutionair voor die 

tijd. De viertakt-cyclus is .een van de methoden om c_ompressie in de werkende 

cilinder op te bouwen. Daarvoor dient een van de zuigerslagen •. De .tweede slag 

is de arbeidsslag, waarin de ontbranding en expansie plaatsvinden, de andere 

twee slagen dienen voor het uitlaten van de verbrandingsprodukten en het 

aanzuigen van het gasmengsel. 

De viertaktmotor van Otto is een commercieel sukses. De flexibiliteit in 

grootte, vermogen en plaatsing is groat en het toepassingsgebied breed. 

Verschillende brandstoffen blijken bruikbaar. De verbrandingsmotor maakt een 

snelle ontwikkeling door. In de laatste twee decennia van de negentiende eeuw 

verschijnen op de markt naast gas- oak petroleum-, benzine-, diesel- en 

spiritusmotoren. Uit de viertaktmotor ontwikkelt men de dubbelwerkende vier

takt- en tweetakt- en de dubbelwerkende tweetaktmotor. 

Gasmotoren zijn er in twee soorten. Men kent de zogenaamde lichtgasmotoren, 

die aangesloten worden op het lichtgasnet van de gasfabrieken. In het algemeen 

gaat het hier om motoren met een klein vermogen tot max. 10 pk. Verder zijn 

er grate tot zeer grate gasmotoren, die gevoed worden door afzonderlijke 

gasgeneratoren. Rand de eeu~Nisseling behoort de gasmotor in het bijzonder 

de lichtgasmotor tot de belangrijkste verbrandingsmotoren. Al spoedig krijgt 

zij konkurrentie van ander typen verbrandingsmotoren en met name ook van de 

elektromotor. 
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Het sukses van de lichtgasmotor hangt mede samen met de aanwezigheid van 

een gasnet zodat een krachtbron zonder veel extra kosten en voorzieningen 

direkt voorhanden is. De ontwikkeling van de gasvoorziening in Nederland 

maakt- volgens Kooy- in de negentiende eeuw een drietal fasen.door (11). 

Gas wordt lange tijd niet als kracht-, maar als lichtbron gebruikt. De 

ontdekking van de mogelijkheid om steenkolengas (ook wel lichtgas genoemd) 

voor verlichting te gebruiken stamt van het einde van de achttiende eeuw. 

Deze ontdekking vindt in Nederland in een eerste fase nauwelijks toepassing. 

Hetduurt tot 1827 dat de eerste steenkolengasfabriek voor gasverlichting in 

Rotterdam wordt opgericht. De groei van de gasfabrikage verloopt zeer langzaam. 

In 1850 zijn er in Nederland elf gasfabrieken in tien steden. De gebruikers 

zijn vooral partikulieren: winkels, hotels, restaurants, werkplaatsen, e.d. 

In enkele gevallen is er sprake van straatverlichting zoals in Haarlem. Het 

gas is in deze periode een luxe artikel. De prijs is relatief hoog en ligt 

tussen de 20 a 30 cent per m3 . 

Tussen 1850 en 1880 is er een hausse in de oprichting van gasfabrieken. Er 

komen er 98 bij. Iedere gemeente van enige importantie heeft tegen 1880 een 

uitgebreide gasvoorziening, zodat in principe een gasaansluiting voor iedere 

inwoner mogelijk wordt. Het merendeel van de gasfabrieken is in partikuliere 

handen. Na 1870 gaan gemeenten er steeds meer toe over om gasfabrieken over te 

nemen. In 1873 vindt de oprichting plaats van de Vereeniging van Gasfabrikanten, 

met als voornaamste doelstelling tot onderlinge uitwisseling van informatie 

te komen. Zij blijkt tevens een belangenorganisatie te zijn, die poogt het 

toepassingsgebied van gas in alle sektoren van de Nederlandse samenleving sterk 

uit te breiden. De gasprijs daalt in deze fase langzaam tot 7 a 10 cent per m3. 

De uitgangspositie van de lichtgasmotor is daarmee bijzonder gunstig. Konkurren

tie heeft zij nog nauwelijks te verduren, vooral in die sektor waarvoor zij is 

bestemd, namelijk de kleine en middelgrote bedrijven (tot 50 werknemers). 

In de derde fase die duurt tot circa 1910 is de toename van het aantal gas

fabrieken door de ekonomische recessie en de konkurrentie van het elektrisch 

licht aanvankelijk gering. Na 1900 zal het aantal bedrijven weer toenemen, 

hoofdzakelijk door de oprichting van gasfabrieken in de kleine gemeenten. De 

overname van partikuliere gasfabrieken nadert in de grote gemeenten haar 

voltooiing. In 1910 is van de 75 grootste bedrijven nog een in partikuliere 

handen, en wel in Vlissingen. Het gebruik van gas dringt in de woonhuizen door, 

allereerst voor verlichting en verder ook voor koken en verwarming. De hogere 

sociale groepen gaan hier het eerst toe over. De invoering van de muntgasmeter 

bevordert mede de spreiding naar de lagere sociale lagen. Dit proces is rond 

1910 nog in volle gang. Gas als krachtbron wint in deze fase sterk aan belang. 

De konkurrentie van de elektriciteit als krachtbron wordt dan echter reeds 

merkbaar. 
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Elektriciteitsvoorziening en elektrische kracht 

De eerste praktische toepassing op grate schaal van elektriciteit is, afgezien 

van zwakstroomtechnieken zoals telegrafie en elektrochell)ie, de elektrische 

verlichting. Het produkt dat in 1877 een commerciele doorbraak van de nieuwe 

wijze van verlichten bewerkstelligt, is de booglamp van de in Parijs werkende 

russische uitvinder Paul Jablochkoff. Vele onderzoekers zijn hem voorgegaan, 

voortbouwend op de experimenten van de engelse geleerde Sir Humphry Davy. Deze 

heeft in 1810 gedemonstreerd dat een elektrisch spanningsverschil tussen twee 

op korte afstand van elkaar geplaatste koolstaafjes een fel oplichtende, boog

vormige vonk teweegbrengt. Dat niemand er gedurende lange tijd in slaagt dit 

principe tot een bruikbare lamp te ontwikkelen, hangt samen met de beperkte 

mogelijkheden om kontinu een voldoende sterke en konstante stroom op te wekken. 

Dit probleem wordt opgelost wanneer na 1870 betrouwbare dynamomachines ter 

beschikking komen. 

In mei 1878 wordt aan de Avenue de l'Opera te Parijs onder grate publieke 

belangstelling de eerste straatverli.chting met Jablochkofflampen in werking 

gesteld. Een gebeurtenis die zijn commerciele doel niet mist. Het enthousiasme 

dat zich van de toeschouwers meester maakt laat zich verklaren uit het grandioze 

effekt dat het "russische licht" teweegbrengt. Elk van de 32 opgestelde lantaarns 

geeft een helder wit licht met een intensiteit van 1000 Normaal kaars (Nk), een 

lichtsterkte die 50 a 60 maal zo groat is als die van de gebruikelijke gasvlam. 

De naar de voorstelling van die tijd enorme lichtkracht van de booglamp heeft 

zeker bijgedragen tot haar sukses, ofschoon deze eigenschap het toepassingsgebied 

belangrijk verkleint. De lamp kan dienen voor de verlichting van straten en 

pleinen of grate gebouwen zoals fabrieken, hotels en warenhuizen, maar zij is 

ongeschikt voor huishoudelijk gebruik. Derhalve doet zich omstreeks 1880 het 

probleem voor hoe het elektrische licht in kleinere eenheden te verdelen. Deze 

zogenaamde "verdeling van het elektrische licht" bezit een tweetal aspekten. 

Allereerst is er de vraag naar een lamp van beduidend geringere lichtsterkte, 

waarbij de gasvlam van ongeveer 16 Nk als norm dient. Vervolgens moet een methode 

worden gevonden om elektrische stroom vanuit een centraal opgestelde bran te 

vertakken en naar verschillende aansluitpunten te leiden. De gloeilamp met een 

kooldraadgeleider is het antwoord op de eerste behoefte. De oplossing voor het 

tweede probleem wordt geleverd door T.A. Edison. Zijn "complete electric light 

system" omvat alle materialen en machines die bij de aanleg van elektrische 

verlichting nodig zijn. In feite ontwerpt hij een blokstation: een kleine 

elektrische gelijkstroomcentrale die een stadswijk van stroom kan voorzien. Dit 
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technische concept zal in de meeste landen nog tot aan het begin van de 

twintigste eeuw de wijze van elektriciteitsvoorziening bepalen. Het geeft ook 

vorm aan de zich ontplooiende elektrotechnische industrie. En wel in die zin, 

dat de belangrijkste producenten in Europa, zoals Siemens & Halske, AEG, 

The Anglo-American Brush Electric Light Corporation Ltd. en de Edison-maatschap

pijen de noodzakelijke machines en materialen nagenoeg alle zelf produceren. 

Tot 1890 is er nauwelijks sprake van enige specialisatie in de bedrijfstak. 

Na 1895 wordt de dominerende rol van elektrische verlichting overgenomen door 

elektrische traktie- en krachtoverbrenging. Met de elektromotor, de omzetter 

van elektriciteit in mechanische beweegkracht, komt een krachtbron in gebruik 

die nietalleenkonkurrerend is met de stoommachine en de gasmotor, maar bovendien 

een ongekende uitbreiding van mechanisch arbeidsvermogen mogelijk maakt. 

De ontwikkeling van de elektromotorverlooptparallel aan die van de dynarnomachine, 

hetgeennietverwonderlijk is omdat beide machines op hetzelfde fysisch principe 

berusten. In 1832, het jaar waarin H. Pixii de eerste elektrische generator 

bouwt, konstrueert de engelsman Sturgeon een primitieve gelijkstroommotor. Van 

de amerikaan Davenport die in 1834 enige elektromotoren bouwt, is bekend dat hij 

de machines gebruikte om een boor en een drukpers aan te drijven (1). De rus 

Jacobi zou in 1838 een tocht op de rivier de Newa hebben gemaakt met een door een 

elektromotor aangedreven boot (2). Tussen 1840 en 1860 zijn meer van dergelijke 

experimenten ondernomen, zonder opvallend sukses. Naast tekortkomingen in de 

konstruktie is het vooral het ontbreken van een goedkope en betrouwbare stroornbron 

die een snelle vooruitgang belemmert. De toepassing van het ringanker van Pacinotti 

bij zowel de dynamomachine als de elektromotor betekent dan ook een dubbele 

doorbraak. Het levert niet alleen een aanzienlijke verbetering van de elektro

motor op, maar ook is er nu een betrouwbare generator beschikbaar die als 

stroornbron kan dienen. 

Sinds het einde van de jaren tachtig, wordt de gelijkstroommotor met veel sukses 

gebruiktvoortraktie, hef- en hijswerktuigen. De eigenschappen van dit type motor, 

zoals een gemakkelijke aanloop bij grate belasting en eenvoudige regeling van 

het toerental, lenen zich uitstekend voor deze toepassingen. Als krachtwerktuig 

in de industrie is hij echt~r minder geschikt. Het toerental is niet konstant 

en bovendien afhankelijk van de belasting. Het vonken van de borstels wordt 

als zeer nadelig beschouwd vanwege het mogelijke brandgevaar. Deze tekortkomingen 

worden overwonnen met de ontwikkeling van de wisselstroommotor. Voortbouwend 

op het werk van Ferraris en Tesla, fabriceren de Westinghouse Company in 1887 

een goedkope en bedrijfszekere motor. Spoedig daarna brengt de General Electric 

Company een konkurrend produkt uit. In Europa is het Dolivo-Dobrowolsky, 
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konstrukteur bij AEG, die in 1890 een draaistroommotor ontwerpt (3), Vele 

verbeteringen volgen met als resultaat dat rond de eeuwwisseling diverse 

soorten wissel- en draaistroommotoren voor industrieel gebruik beschikbaar 

zijn. 

De elektromotor voldoet aan de groeiende behoefte van een goedkope en 

efficiente krachtbron, met name in de kleinindustrie en nijverheid. Voor 

de elektriciteitsvoorziening betekent dit een snel groeiende vraag naar 

vooral wisselstroom. Daaraan kan slechts worden voldaan wanneer het oude 

patroon van elektriciteitsvoorziening, dat op elektrisch licht gebaseerd is, 

wordt doorbroken. 

Partikuliere en gemeentelijke elektriciteitscentrales 1880-1907 

De introduktie in 1878 van boogverlichting op vrij grate schaal, niet lang 

daarna gevolgd door het gloeilicht en het door Edison ontworpen systeem van 

elektriciteitsvoorziening, leiden in 1882 tot een internationale hausse in 

elektrische verlichting. Het enthousiasme van de gegoede burgerij voor deze 

nieuwe vorm van kunstlicht - opgestuwd door de eerste internationale elektrici

teitstentoonstelling in 1881 te Parijs - schept een gunstig klimaat voor 

investeringen in deze veelbelovende tak van industrie. Met name in Frankrijk en 

Engeland worden door partikulieren grate bedragen bijeengebracht voor de 

oprichting van elektrische verlichtingsmaatschappijen. Deze ondernemingen 

stellen zich ten doel om stedelijke centra of soms zelfs gehele steden elektrisch 

te verlichten. Meestal beschikken zij over niet meer dan enige in omvang 

beperkte konsessiegebieden. Daarnaast bezitten zij de rechten op een van de vele, 

door oktrooien beschermde verlichtingssystemen die door het snel groeiend 

aantal elektrotechnische producenten worden uitgebracht. Grote sommen geeft 

men uit voor het verkrijgen van dergelijke licenties en oktrooien. Niet zelden 

blijkt achteraf de waarde daarvan bijzonder twijfelachtig. Zo betalen de 

verlichtingsmaatschappijen die aan Edison Electric Light Compagny verbonden 

zijn, vooreen licentie 25 a 30% van hun kapitaal in aandelen plus 5% in 

kontanten (4}. In Engeland, waar The Anglo-American Brush Electric Light 

Corporation de oprichting van verlichtingsmaatschappijen stimuleert, zijn de 

vergoedinqen aan de "moedermaatschappij" minder hoog. Daar staat echter 

tegenover, dat de bij de oprichting bemiddelende tussenpersonen - maar al te 

vaak kommissarissen van Brush - voor hun bemoeienis rijkelijk worden beloond. 

Een verbluffende gulheid die in ons land al in 1882 wordt bekritiseerd door 

een kommissie van technici en industrielen, die de rotterdamse gemeenteraad 

adviseert inzake de uitbreiding van de gasvoorziening in de maasstad. In haar 

verslag over de toekomstmogelijkheden van elektrische verlichting presenteert 
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zij de onderstaande gegevens die een beeld geven van de opdeling van het 

kapitaal van de aan Brush gelieerde verlichtingsmaatschappijen. 

TABEL 1: VERGOEDING VAN DIVERSE VERLICHTINGSMAATSCHAPPIJEN AAN BRUSH (5) 

maatschappij kapitaal betaald betaald betaald 
aan bemid- aan bemid- a an 
delaars in delaars in Brush 
kontanten aandelen 

Electric Light and Power 

Scotland £ 150.000 £ 15.000 £ 4.000 onbekend 

South Eastern Elec. Light II 1000.000 II 12.750 II 2.000 £ 10.000 

Midland Electric Light II 125.000 " 25.750 II 18.000 II 10.000 

Provincial Elec. Light " 100.000 " 30.000 It 18.000 II 25.000 

South African Elec. Light II 100.000 II 25.000 II 18.000 " 25.000 

Eastern Electric II 100.000 It 32.000 " 38.000 onbekend 

Hammond " 125.000 " 32.000 II 35.000 id. 

Great Western II 125.000 II 19.500 It 15.000 £ 12.750 

Australian Elec. Light II 155.000 " 45.000 II 30.000 onbekend 

Het bedenkelijke financiele beleidiszeker niet de enige oorzaak voor de 

krisis waarin de nog jonge verlichtingsindustrie al in 1883 geraakt. 

Doorslaggevend is dat de verlichtingsmaatschappijen er niet in slagen hun 

voornaamste belofte waar te maken: elektrisch licht voor dezelfde prijs als 

gasverlichting. In korte tijd liquideren nagenoeg alle elektrische verlichtings

bedrijven in Frankrijk en Engeland (6). In het laatste land, waar bovendien 

een restriktieve wetgeving - de Electric Lighting Act, 1882 - een extra 

belemmerende faktor vormt, gaat in een jaar tijd £ 5 miljoen van de totaal 

geinvesteerde £ 8 miljoen verloren (7). 

De hausse van 1882 in elektrische verlichting gaat aan ons land voorbij. 

Niet door onkunde of desinteresse in de nieuwe technologie. Heerding heeft 

aangetoond, hoezeer ook in Nederland de belangstelling voor het elektrisch 

licht leeft en langs welke wegen in deze eerste periode van ontwikkeling 

aansluiting wordt verkregen bij meer industrieel ontwikkelde landen (8). 

Evenmin heeft het aan kapitaal ontbroken (9). De levensvatbaarheid van 

verlichtingsmaatschappijen moet echter van begin af aan als minder gunstig zijn 

beoordeeld. De in vergelijking met het buitenland relatief lage gasprijs telt 
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daarbij waarschijnlijk wel het zwaarst. Het ontwikkelingsniveau van onze 

grote steden wat betreft uitgaansgelegenheden, kulturele centra en warenhuizen, 

met het daarbij sociale patroon van vrijetijdsbesteding, biedt minder mogelijk

heden voor elektrische verlichting dan in de ons omringende landen. Een 

interessant argument voor het achterblijven in dit opzicht van de europese 

steden bij die in de Verenigde Staten, levert de engelse elektrotechnicus en 

fabrikant Gisbert Kapp. Hij wijst erop dat de struktuur van de steden in Europa 

veel minder geschikt is voor elektriciteitsvoorziening door middel van blokstations 

dan die van de steden in de Verenigde Staten (10). Het rechthoekige stratenplan 

van de noord-amerikaanse steden maakt de aanleg van kabels gemakkelijk en laat 

een ekonomische opstelling van booglampen voor straatverlichting toe. De dichtere 

bebouwing in de steden van de Verenigde Staten, waar na 1880 de eerste wolken

krabbers verrijzen, betekent een hoge konsentratie van potentiele lichtverbruikers 

binnen een klein oppervlak. De kosten van de dure kabelaanleg drukken daardoor 

veel minder zwaar op het bedrijfsresultaat van een blokstation. 

In ons land ontbreken deze voordelen en betekent de aanwezigheid van grachten in 

de stadstruktuur zelfs een extra belemmering. Nog in 1898 rapporteert een raads

kommissie in Enschede inzake de invoering van elektriciteit in die gemeente: 

"Eene gehele verlichting der straten uitsluitend met electrisch licht 

kan door de commissie niet worden aanbevolen, aangezien de vele smalle 

en kronkelende straten booglicht te kostbaar maken, om daarvan juist 

op alle punten het meeste effect te hebben" (11). 

Afgezien van de zeer kleine blokstations in Rotterdam (1884) (12), Kinderdijk 

(1886) ( 13) en Nijmegen (1886) (14) met een beperkt verzorgingsgebied, duurt 

het tot rond 1890 voordat in ons land de eerste krachtige elektrische centrales 

in bedrijf komen. In Den Haag en Amsterdam zijn het partikuliere verlichtings

maatschappijen, respektievelijk de Nederlandsche Maatschappij voor Electriciteit 

en Metallurgie en de N.V. "Electra" Maatschappij voor Electrische Stations, 

die in 1889 met stroomlevering beginnen (15). In Rotterdam besluit de gemeente 

in 1893 om zelf tot de bouw van een elektrische centrale over te gaan. Tot 1901 

zal zij de enige gemeentelijk stroomleverancier in ons land blijven. In deze 

stad telt naast de vraag van de middenstand vooral het belang van elektriciteit 

voor de haveninrichting. Elektrische kranen, hijswerktuigen en goederenliften 

bieden grate voordelen ten opzichte van de gebruikelijke aandrijving met stoom

of hydraulische kracht (16). Voorts staat de direktie van de gemeentelijke 

gasfabriek geenszins afwijzend tegenover elektrische verlichting. Een houding 

die onder gasfabrikanten - hetzij partikulier, hetzij gemeentelijk - uitzonder

lijk mag worden genoemd. De angst voor een daling van inkomsten uit het "stads

gas" heeft menig gemeentebestuur weerhouden het rotterdamse voorbeeld te volgen. 
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Zo weigert de gemeente Nijmegen in 1892 en 1894 een konsessie aan een 

partikuliere verlichtingsmaatschappij, maar ook schuift zij - ten gunste 

van de gasbelangen - het besluit tot de bouw van een gemeentelijke elektrici

teitscentrale nog tot 1906 voor zich uit (17). 

De geringe bereidheid om de doorgaans gemeentelijke gasfabrieken (18) aan de 

konkurrentie van elektriciteit bloot te stellen heeft de bouw van centrales 

in de middelgrote steden vertraagd. Juist hier moet het initiatief van de 

gemeentelijke overheid uitgaan. Gedurende het laatste kwart van de negentiende 

eeuw beschouwt men de zorg voor de verschillende infrastrukturele voorzieningen 

meer en meer als taak van de gemeente. De toenemende verstedelijking stelt 

immers zwaardere eisen aan maatregelen op het gebied van openbaar nut, volks

gezondheid, verkeer, e.a. Het betekent tevens dat in deze struktuur geen plaats 

is voor een partikulier konsessionaris die de elektriciteitsvoorziening voor 

eigen rekening en risiko ter hand wilt nemen. De ervaringen in het verleden 

opgedaan met het konsessiestelsel zijn trouwens zelden bevredigend geweest (19). 

Dit alles geldt niet, of althans in veel mindere mate, voor kleine maar 

welvarende dorpen; in plaatsen waar het toerisme bloeit, zeals Zandvoort, 

Ubbergen, Els of villadorpen ioals Bloemendaal, Naarden en Rijswijk. Hier tellen 

vooral de belangen van een aktieve middenstand en het statusverlangen van de 

gezeten burgerij. Vaak vormen enkele leden uit beide groeperingen een komitee 

dat de oprichting van een plaatstelijke elektriciteitsvoorziening nastreeft. 

Soms ook wordt binnen het kader van een reeds bestaande organisatie, bijvoorbeeld 

een middenstandsvereniging, de spoedige invoering van elektrische verlichting 

bepleit. Dergelijke komitees zoeken kontakt met elektrotechnische installateurs 

die met de aanleg van verlichtingsinstallaties ervaring hebben opgedaan. Een 

demonstratie van de mogelijkheden, een voordracht over elektriciteit en verlichting 

door een installateur is dan de volgende stap op de weg naar definitieve plannen 

en de uiteindelijke konsessie-aanvrage. 

Voor de installateur, die overigens zijn best doet omdit soort projektente bevor

deren en op gang te brengen, is de financiering van het te bouwen centraalstation 

een noodzakelijke voorwaarde. Het is uiteraard voor de installateur onaanvaard

baar om enige tienduizenden guldens van zijn kapitaal voor lange tijd in de 

installatie vast te leggen. Daarom wordt in de meeste gevallen een 

exploitatiemaatschappij opgericht en probeert men het benodigde kapitaal binnen 

de kring van belangstellenden te brengen. De nijmeegse Elektriciteits-

maatschappij "Phaeton" verdedigt deze exploitatievorm voor eert vergadering van 

geinteresseerden te Beek-Ubbergen als volgt: 

"Hoe men ook een zaak beziet, eigen belang is gewoonlijk de grootste 

en eenige drijfveer. Is de exploitatie van de centrale verlicnting 
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der gemeente in handen van de ingezetenen, dan worden tegelijktijdig 

de partikuliere belangen en de belangen van het algemeen met elkander 

vereenigd. Door de zaak zoveel mogelijk onderling te maken, wordt in 

de tweede plaats het voordeel verkregen dat de onderneming financieel 

ook levensvatbaar is. Natuurlijk moet bij dit beginsel voorop staan, dat 

het doel niet is groote winsten te behalen. Het dividend mag niet 

hooger zijn dan een behoorlijke kapitaalrente benevens eenige risico

vergoeding. Overigens kame alles ten nutte van de verbruikers. " (20) 

Na 1895 worden in verschillende kleinere gemeenten een kansessie voar de 

aanleg van elektrische verlichting aangevraagd. Een gedeelte wordt toegestaan, 

wat leidt tot de bouw van tal van zeer kleine centraalstatians. 

TABEL 2: ELEKTRISCHE CENTRAALSTATIONS 1884-1900 

jaar 

1884 

1886 

1889 

1895 

1895 

1896 

1898 

1899 

1900 

plaats 

Rotterdam 

Slikkerveer 

Amsterdam 

Den Haag 

Rotterdam 

Groningen 

Borne 

Elst 

Vreeland 

Baarn 

Ubbergen 

Abcoude 

Maarssen 

Bloemendaal 

Monster 

Baxtel 

Hilversum 

Naarden 

Valkenburg 

Hengela 

IJmuiden 

explaitant/installateur 

Electr. Mij. "Systeem de Khotinsky" 

Electr. Verlichtingsmij. Kinderdijk/ 

w. Smit & Ca. 

Mij. "Electra"/Helios A.G. Keulen 

Gemeente/Siemens & Halsk~Berlijn 

Groninger Electr. Blokverlichting Mij./ 

Hofstede Crull 

Barnsche Electr. Mij./Hafstede Crull 

Mij. "Elistha"/Hafstede Crull 

Zuivelfederatie "Concordia" 

Industriele Mij. Baarn 

Electr. Mij. Ubbergen/Mij. Paeton 

Accumulatorenfabriek "Maarssen" 

idem 

Eerste Ned. Electr. Mij. (ENEM} 

idem 

Haarlemsche Machinefabriek 

Hollandsche Electr. ~1ij ./Geveke & Co 

idem 

ENEM 

Twentsch c.s. voor Electr. Stroomleverantie/ 

Hofstede Crull 

ENEM 

part. 

" 

gem. 

part. 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
It 

II 

" 
II 

" 
It 

" 
It 

" 
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Bijzonder aktief betrokken bij de bouw van deze zogenoemde 11plattelandcentrales" 

zijn het ingenieurs- en adviesbureau Hofstede-Crull te Borne en de Eerste 

Nederlandsche Electriciteits Maatschappij in Amsterdam. De elektrotechnisch 

ingenieur R.W.H Hofstede Crull*) (21) bouwt blokstations en centrales in 

Groningen (1895), Borne (1896), Elst, Terborg (1898}, Hengelo (1899), 

Driebergen-Doorn (1899), Enschede (1900), Terneuzen (1901), Delfzijl (1908), 

Kollum (1911) en Dalen (1911). De ENEM verzorgt de inrichting van de installaties 

in Bloemendaal (1899), Moster (1899), Valkenburg (1900), IJmuiden (1900) en 

Veendam (1901). 

Bij de totstandkoming van deze projekten spelen vooraanstaande industrielen een 

grote rol. Zo heeft de fabrikant W.A. Scholten een belangrijk aandeel in de 

financiering van het groningse blokstation (22). In Borne zijn het onder andere 

D.J. en A.K. Spanjaard, firmanten van de Stoomspinnerij en Weverij v/h S. Spanjaard, 

die deel uitmaken van het bestuur van de Bornsche Electriciteits Maatschappij (23). 

Bij de oprichting van het centraalstation te Hengelo is de firma Stork sterk 

betrokken. Later zullen Stork en de Twentsche Bank een belang nemen in de 

Hollandsche Electriciteitsmaatschappij en de Kennemer Electriciteits Maatschappij 

(24) • 

~ De Eerste Nederlandsche Electriciteits Maatschappij wordt in 1898 met medewerking 

van het bankiershuis Labouchere Ooyens & Co. opgericht door de Maatschappij tot 

Exploitatie van 11 de Laval Stoomturbine" te Amsterdam (25). Deze laatste onderneming 

komt voort uit de technische handelsonderneming van de firma Koopmans & Co. die 

sinds 1893 de stoomturbine van Laval importeert (26). De ENEM treedt aanvankelijk 

op als installatie- en exploitatiebedrijf van de hierboven genoemde centrales. 

Spoedig echter blijkt een reorganisatie noodzakelijk en worden aparte exploitatie 

maatschappijen opgericht die elk eeh centrale beheren. De ENEM opereert nadien 

alleen nog maar als installatiebedrijf. zowel de Kennemer Electriciteits Maatschap

pij als de Ele~triciteitsmaatschappij Veenkolonien, beide aan de ENEM verbonden, 

breiden hun verzoringsgebied voortdurend uit (27}. Zij ontwikkelen zich tot 

distriktscentrales die aan meerdere gemeenten elektriciteit leveren. Daarmee worden 

de eerste stappen gezet op de weg naar een interkommunale elektriciteitsvoorziening. 

Ook Hofstede Crull die als geen ander de problematiek van dorpscentrales kent, is 

een uitgesproken voorstander van distriktscentrales. Het Twentsch Centraalstation 

te Hengelo zal dan ook, evenals de KEM, tot een provinciale centrale uitgroeien. 

*) R.W.H. Hofstede Crull (1863-19381. Na de HBS te Groningen studeert 
hij elektrotechniek in Hannover. In 1891 vertrekt hij naar de v.s. 
waar hij bij de Thomson Houston Co. en General Electric Co. werkt 
In 1893 keert hij naar Nederland terug en vestigt in Borne een 
ingenieursbureau. Dit bureau groeit. uit tot de later Heemaf. 
(Vgl. De Ingenieur 53(1938)A407. 
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Na 1900 gaan ook de grotere gemeenten tot de bouw van een eigen elektrische 

centrale over. Een beweegreden is dat de druk op de gemeentebesturen om toch 

eindelijk een besluit over de elektriciteitsvoorziening te nemen, steeds 

zwaarder wordt (28). Enerzijds worden de stadsbesturen geplaagd door een stroom 

van konsessie-aanvragen, anderzijds nemen de verzoeken om elektrische verlichting, 

met name door de middenstand, steeds toe. Op den duur is het niet goed mogelijk 

om bij voortduring konsessies te weigeren zonder uitzicht te bieden op een 

gemeentelijke elektriciteitsvoorziening. Daarbij komt nog dat potentiele 

groot-afnemers er meer en meer toe overgaan om een eigen installatie aan te 

schaffen. Belangrijke verbeteringen bij zowel gas- als benzinemotoren, die bij 

dergelijke huisinstallaties als krachtbron dienst doen, maakt deze mogelijkheid 

aantrekkelijk. Het dreigende verlies van belangrijke stroomverbruikers noopt 

sommige gemeentebesturen de plannen voor een centrale niet langer meer uit te 

stellen. Deze motieven tellen des te zwaarder naarmate de tegenstand van de zijde 

van de gasfabrikanten afneemt. De ervaring elders opgedaan heeft geleerd dat na 

invoering van elektriciteit de inkomsten uit de gasfabrikage niet dalen en het 

gasverbruik zelfs sterk stijgt. De toename van hetgasdebietis te verklaren uit 

de behoefte aan meer licht en het gebruik van gas voor krachtopwekking, koken en 

verwarming. Vooral deze laatste twee huishoudelijke toepassingen vertonen een 

groeiende afzet en bieden de gasfabrikanten een nieuwe markt. 

TABEL 3: GEMEENTELIJKE CENTRALES 1900-1910 

jaar van in bedrijfsstelling 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1910 

gemeente 

Almelo, Enschede 

Groningen, Haarlem, Heerlen 

Soest 

Amsterdam 

Utrecht, Heerlen (Staatsmijn Wilhelmina) 

Den Haag 

Arnhem,· Leiden, Naaldwijk, Loosduinen, 

Watergraafsmeer 

Nijmegen, Delfzijl, Maastricht 

Dordrecht, Delft, Gouda 

Tot circa 1907 worden elektrische centrales beschouwd als "lichtfabrieken" en 

ook als zodanig ontworpen. Dit laatste wil zeggen dat men meestal kiest voor 
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het systeem van gelijkstroom; bij kleine verzorgingsgebieden het meest 

ekonomische. Deze keuze brengt een tweetal nadelen met zich mee die op den 

duur steeds zwaarder wegen. Op de·eerste plaats is bij gelijkstroom het transport 

van elektriciteit over grate afstanden niet goed mogelijk zonder een aanzienlijk 

stroomverlies in het kabelnet. Het net dient derhalve in lengte beperkt te 

blijven. Een tweede bezwaar is dat ·gelijkstroom niet geschikt is voor wisselstroom

en of draaistroommotoren. De toenemende vraag naar elektriciteit voor kracht

opwekking en de noodzaak om de stroomvoorziening tot in de kleinste plaatsen uit 

te breiden, eisen een ingrijpende verandering in de wijze van elektriciteits

opwekking en -distributie. 

Met de overgang naar wisselstroomcentrales zal na meer dan 25 jaren het oorspronke

lijke door Edison ontwikkelde systeem van elektriciteitsvoorziening worden verlaten. 

Elektriciteit aZs krachtbron 

De mogelijkheid om elektrisch arbeidsvermogen met hooggespannen wisselstroom 

over grate afstanden te transporteren, is reeds in 1891 tijdens de internationale 

elektriciteitstentoonstelling te Frankfort a.d Main gedemonstreerd. De befaamd 

geworden krachtoverbrenging over een afstand van 150 km Lauffen en het tentoon

stellingsterrein lijkt een omwenteling op het gebied van de elektriciteitsvoor

ziening aan te kondigen. Te meer omdat tijdens diezelfde tentoonstelling de 

toepassing van draaistroommotoren voor industrieel gebruik ruime aandacht krijgt. 

Toch duurt het nog meer dan tien jaren voordat het wisselstroomsysteem meer 

algemeen ingang vindt. Tussen 1895 en 1900 worden in Duitsland - het land dat in 

Europa op het gebied van·deelektrotechniekde toon aangeeft- aanzienlijk meer 

gelijkstroomcentrales gebouwd dan centrales voor wisselstroom. Het duidt aan dat 

ook in dit land elektrische verlichting vooralsnog de belangrijkste toepassing 

van elektriciteit blijft, terwijl voor krachtopwekking de gelijkstroommotor nog 

veelvuldig wordt gebruikt. 

TABEL 4: TOENAME VAN HET AANTAL CENTRALES IN DUITSLAND NAAR SOORT 1805-1900 (29) 

gelijkstroom 

wisselstroom 

1895 

19 

5 

1896/97 

65 

14 

1898 

99 

10 

1899 

91 

14 

1900 

130 

15 

Al in het begin van de jaren negentig propageren de elektrotechnische fabrikanten 

de draaistroommotor als het moderne middel voor krachtoverbrenging en -verdeling 
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in de grootindustrie. Het tot dan toe meest gebruikelijke systeem bestaat uit 

de centraal opgestelde stoommachine of gasmotor waarop alle werktuigen via 

transmissieriemen en aandrijfassen worden aangesloten. De nadelen van dit 

stelsel zijn reeds goed bekend. Behalve de optredende energieverliezen in het 

aandrijfwerk en de rendementsdaling bij geringe belasting of "leegloop", is 

deze vorm van krachtoverbrengingweinig flexibel. De gehele machinerie is in 

de meest letterlijke zin aan de stoommachine gebonden. De voorstellen om met 

behulp van elektromotoren ieder werktuig van een eigen aandrijving te voorzien, 

het zogenaamde "einzelbetrieb", betekent derhalve een verstrekkende verandering 

voor de fabrieksinsrichting. Op de lange duur is deze nieuwe mogelijkheid om 

machines en werktuigen onbelemmerd daar te plaatsen waar gewenst, misschien wel 

de belangrijkste winst van elektrische krachtverdeling. Dit bedrijfskundige 

voordeel wordt in 1899 door F. Lasche, ingenieur bij AEG, aan de hand van een 

voorbeeld uit de praktijk als volgt toegelicht: 

"Men denke zich de in het gebouw verspreid liggende werkplaatsen en 

magazijnen op de verschillende verdiepingen voorzien met de noodzakelijke 

transmissies, riemen, assen en koppelingen, de openingen in de muren, 

zolders en vloeren die bij brand als natuurlijke schoorstenen werken 

maar noodig zijn om riemen, assen en koppelingen door te laten, de 

trillingen door al deze dikwijls moeilijk toegankelijke draaiende 

machinedelen veroorzaakt en stellen daar tegenover de vereenvoudiging, 

verkregen door de electrische energie verdeeling. In het eerste geval 

zal men de verschillende werkplaatsen zoo moeten inrichten, dat de 

transmissie zoo eenvoudig mogelijk wordt; men zal de muren moeten 

verstevigen en sommige machines zijn aan een bepaalde plaats gebonden 

omdat zij slechts daar door as of koppeling gedreven kunnen worden .•. " (30) 

De aandrijving van werktuigen met behulp van elektromotoren heeft op meer 

gebieden dan alleen de opstelling van de machinerie invloed. De fabrieksruimten 

behoeven een bouwkundig minder zware uitvoering, terwijl de huisvesting van 

produktie-afdelingen op verdiepingsvloeren eenvoudig uitvoerbaar wordt. Het 

opruimen van transmissie-assen en -riemen maakt de bedrijfsvloer veiliger en 

overzichtelijker. Het bereik van loopkranen wordt vergroot door het wegnemen 

van deze hindernissen en, meer in het algemeen, worden werktuigen verplaatsbaar 

hetgeen weer gevolgen heeft voor allerlei werkprocedures. 

Een reeks van voordelen derhalve, waarvan de waarde echter moeilijk in een 

kosten-baten-analyse zijn te schatten. Oak de vraag in hoeverre het "einzel

betrieb" met elektromotoren een besparing inhoudt met betrekking tot de kosten 

voor krachtopwekking is niet nauwkeuriger te beantwoorden. De komplexiteit 
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van het transmissiesysteem, waarbij meer werktuigen door een stoommachine 

worden aangedreven, maakt de toerekening van kosten naar ieder afzonderlijk 

werktuig niet wel mogelijk. 

De invoering van de elektromotor in de grootindustrie verloopt geleidelijk 

en per industrietak in verschillend tempo. Er is eerder sprake van substitutie 

van het syssteem van krachtoverbrenging- elektromotorenverdringende transmissie

dan vervanging van de stoornkracht. Zeker in die branches waar stoom ook dient 

voor verwarming en dus de .koppeling van warmte en kracht voordelen schept, 

blijft de stoommachine als krachtwerktuig nog lang gehandhaafd. Voor de klein

industrie en de nijverheid heeft de introduktie van de elektromotor een kwalitatief 

andere betekenis. Hier gaath~tniet zozeer om vervanging of substitutie van een 

reeds aanwezig krachtwerktuig, maar om de vervanging van menselijke of dierlijke· 

kracht. 

Aan het einde van de negentiende eeuw neemt in de kleinindustrie en nijverheid 

de behoefte aan een goedkope krachtbron van beperkt vermogen sterk toe. Door de 

snelle ontwikkeling van de gemechaniseerde grootindustrie geraken de kleinere 

bedrijven in een steeds ongunstigere konkurrentiepositie en moeten zij omzien 

naar middelen om hun situatie te verbeteren. Mechanisering van het produktie

proces door stoornkracht behoort, gezien de hoge kosten verbonden aan stoom

machines van klein vermogen, niet tot de aanvaardbare mogelijkheden. De lichtgas

motor, met vermogen tot ca. 10 pk, voldoet beter aan de gestelde eisen inzake 

aanschaffingsprijs en exploitatiekosten. Na 1895 neemt het aantal lichtgasmotoren 

in ons land aanzienlijk toe. 

GRAFIEK 1: HET AANTAL LICHTGASMOTOREN IN NEDERLAND (31) 
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De komst van de elektromotor voorziet aan het begin van deze eeuw in een 

aantrekkelijk alternatief voor de gasmotor. Goedkoper in aanschaf, biedt 

de elektromotor nog de voordelen van gemakkelijker installeren, ge~inger 

gewicht en kleinere afmetingen, eenvoudigerbediening en minder onderhoud. 

Naast een aantal bijkomende voordelen geldt als belangrijk winstpunt qat de 

elektromotor bij onderbrekingen van het werk zonder bezwaar kan worden uit

geschakeld. Een lichtgasmotor wordt in de regel ook bij tijdelijk wegvallen 

van de belasting niet afgezet omdat het opnieuw starten te veel tijd en moeite 

kost. De rentabiliteit van de machine wordt daardoor vooral in het geval van 

onregelmatig bedrijf ongunstig beinvloed. 

TABEL 5: VERGELIJKING VAN VOORDELEN (+) EN NADELEN (-) BIJ GASMOTOR EN 

ELEKTROMOTOR 

plaatsgebondenheid 
t.o.v. energiebron 

flexibiliteit t.o.v. 

plaatsing 

komplexiteit t.o.v. 
bediening/onderhoud 

afmeting en gewicht 

overlast aan lawaai 
of stank 

veiligheid 

vegunning hinderwet 

gasmotor elektromotor 

+ ++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Daar staat tegenover dat de brandstofkosten per eenheid arbeidsvermogen in het 

geval van een gasmotor beduidend lager zijn dan de stroomkosten van een elektro

motor. Dit laatste zorgt ervoor dat bij een elektromotor de totale kosten per 

eenheid vermogen niet lager zijn dan bij de gasmotor, althans bij kontinu 

bedrijf. 

Voor de periode tussen 1905 en 1915 wanneer de gemiddelde stroom- en gasprlJS 

nagenoeg konstant blijven op respektievelijk f 0,10 per kwu en f 0,07 per m3 

gas, kan de volgende kostenopstelling worden gegeven (32). 
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TABEL 6: KOSTENVERGELIJKING VAN DE GASMOTOR EN ELEKTROMOTOR*) 

gasmotor 3 pk elektromotor 2 pk 

aanschaf en installatie f 1165,00 f 250,00 

rente en afschrijving .. 151,45 tl 37,50 

energiekosten 2000 uren II 273,00 II 340,00 

bediening/onderhoud !I 190,00 II 30,00 

kosten per pk u derhalve f 0,102 f 0,102 

Bij de keuze tussen gas of elektriciteit zullen de voordelen van de 

eenvoudige bedrijfsvoeringende relatief lage prijs van de elektromotor 

ongetwijfeld een doorslaggevende rol hebben gespeeld. Uit de stijging van 

het aantal elektromotoren blijkt, dat men in toenemende mate kiest voor 

deze motor. Een vergelijking tussen het aantal gasmotoren en elektromotoren 

in enkele grote steden laat zien dat er zelfs sprake is van verdringing 

van gas voor beweegkracht door elektriciteit (ziegrafiek 2) · 

Het groeiend gebruik van elektriciteit voor krachtoverbrenging heeft een 

positieve uitwerking op de rentabiliteit van de elektrische centrales. 

De behoefte ~anstroom buiten de avonduren verhoogt de omzet en verbetert 

de gemiddelde belasting van de centrale. Dit gunstige perspektief, tesamen 

met een toenemende vraag, nu ook in kleine plaatsen met name op het platte

land, resulteert rond 1910 in de bouw van tal van kleine centrales. 

Deze ontwikkeling van kleinschalige elektriciteitsopwekking wordt door 

velen als niet wenselijk gewaardeerd. In de vakkringen van elektrotechnici 

klinken pleidooien voor schaalvergroting; provinciebesturen en de Rijks

overheid maken zich op om hun invloed op de elektriciteitsvoorziening te 

doen gelden. 

*} In de praktijk blijkt, dat bij gebruik voor dezelfde doeleinden een 
gasmotor van 3 pk vergeleken moet worden met een elektromotor van 
2 pk {zie noot 32}. 
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GRAFIEK 2: HET VERMOGEN IN PK AAN GAS- EN ELEKTROMOTOREN IN LEIDEN (33), 

NIJMEGEN (34) EN AMSTERDAM AANGESLOTEN OP HET GAS- RESP. 
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Op 12 augustus 1910 verzoekt de direkteur-generaal van de Arbeid, H.A. van 

IJsselsteyn, de minister van Landbhouw Nijverheid en Handel dringend om de 

instelling van een staatskommissie voor de elektriciteitsvoorziening (35}. 

Van IJsselsteyn maakt zich ernstige zorgen over de recente ontwikkelingen op 

dit gebied die hij chaotisch noemt. Dat het gebruik van elektrische energie 

in vergelijking met het buitenland sterk achterblijft is volgens hem "voor geen 

kleindeel te wijten aan het feit, dat men in ons vaderland overal centraal-
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stationnetjE~s gebouwd heeft, terwijl het belang om groote centrales te 

bouwen geheel over het hoofd gezien werd" (36). Met een voorbeeld betreffende 

de provinciE~ Noord-Holland illustreert Van IJsselsteyn het gebrek aan rationali

teit bij de aanleg van elektrische centrales: 

"Zoo is er te Ymuiden door den Rijkswaterstaat een krachtig electrisch 

centraalstation gesticht voor het bewegen der zeesluizen. In de 

onmiddellijke nabijheid hiervan bevindt zich een geheel afzonderlijke 

centrale, die de brug te Velsen doet bewegen. Niet ver van deze doet 

weder een ander centraalstation de Hembrug draaien. Ymuiden wordt 

verli.cht door een in die plaats gebouwde particuliere centrale, die 

door dezelfde maatschappij geexploiteerd wordt, die ook in Bloemendaal 

een centraalstation beheert. Om eindelijk de maat vol te meten is er 

vanwe;ge het Ministerie van Marine een afzonderlijke centrale te Ymuiden 

opge:t:"icht voor kustverlichting ••• " (37). 

Het gebrek a.an overleg tussen partikulieren, gemeentebesturen en de Rijks

overheid heeft volgen Van IJsselsteyn niet alleen geleid ~ot een aanzienelijke 

kapitaalverkwisting, maar ook is het platteland daardoor nag van elektriciteit 

verstoken. Een belangrijke oorzaak, zo meent hij, voor de·trek van allerlei 

industrieen naar de grate steden en het wegkwijnen van de traditionele nijverheid 

in de provincie. De ekonomische betekenis van een elektriciteitsvoorziening 

voor juist deze gebieden maakt een ingrijpen van de Rijksoverheid nodig. 

Op voordracht van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, A.S. Talma, 

wordt bij Koninklijk Besluit van 14 juli 1911 No. 60 een staatskommissie voor 

de elektriciteitsvoorziening ingesteld {381. Zij krijgt tot taak om te adviseren 

omtrent de vraag "welke maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat 

in de behoefte van electrische kracht welke in verschillende streken des lands 

en met name ten plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch 

mogelijke wijze worde voorzien" (39). De kommissie die onder leiding staat van 

Van IJsselsteyn zal drie jaar later haar eindverslag aanbi.eden. Naast een schat 

aan historische en statistische gegevens in zake de elektriciteitsvoorziening 

bevat dit verslag oak het voorstel om de opwekking en distritbutie van elek

triciteit te baseren op door het Rijk verleende konsessies. Via een dergelijk 

konsessiestelsel zal de vorming van grotere distriktscentrales en de geleidelijke 

uitbreiding van de verzorgingsgebieden worden bevorderd. 

Inmiddels doet zich een ontwikkeling voor die op de denkbeelden van de staats

kommissie anticipeert. In de Staten van de provincie Noord-Brabant heeft de 

industri.eel dr. J .A. A.M. van Loon al in 1909 de wenselijkheid bepleit van een 

provinciale elektriciteitsvoorziening {40}. Nag in hetzelfde jaar wordt aan 

een kommissie waarin onder andere de delftse hoogleraar G.J. van Swaay en de 
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direkteur van de centrale in Den Haag, N.J. Singels, zitting hebben, de 

opdracht ve:rleend om te rapporteren over het nut van een "electriciteitsfabriek" 

voor de provincie (41). In Lill1.burg komt eveneens in 1909 de Maatschappij tot 

Verkoop van den Electrischen Stroom der Staatsmijnen in Limburg tot stand. 

InitiatiefnE~mer tot de oprichting van deze partikuliere distributiemaatschappij 

is R.W.H. Hofstede Crull. De Heemaf, de firma Gebr. Stork & Co. en de Twentsche 

Bank participeren in het maatschappelijk kapitaal (42). De kombinatie Gebr. 

Stork & Co -· Twentsche Bank neemt een jaar later een meerderheidsbelang in de 

Kennemer ElE!Ctriciteits Maatschappij. De laatste onderneming maakt kart daarop 

plannen voor de uitbreiding van haar verzorgingsgebied over een groat gedeelte 

van Noord-Holland (43}. Al deze plannen resulteren in een aanvraag voor een 

Rijkskonsessie voor stroomopwekking en -distributie. Na advies van de staats

kommissie ontvangen de K.E.M., de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland 

een dergelijke vergunning. Andere provincies zullen spoedig volgen. 

TABEL 7: RIJ'KSKONSESSIES VOOR STROOMOPWEKKING EN -DISTRIBUTIE 

Konsessies verleend aan 

Kennemer Elec. Mij. 

Prov. Groningen 

Prov. Noord-Brabant 

Prov. Gelderland 

Prov. Overi]ssel 

Prov. Limburg 

Prov. Utrecht 

datum 

19-08-1913 

19-08-1913 

14-03-1914 

25-09-1914 

04-12-1914 

04-10-1915 

15-07-1916 

stroomleverende centrale 

IJmuiden, Amsterdam 

Prov. Centrale te Helpman 

Prov. Centrale te Geertruidenberg 

Gemeentelijke centrale te Nijmegen 

en Arnhem 

IJsselcentrale te Zwolle en het 

Twentsch Centraal Station 

Staatsmijnen te Heerlen 

Gemeentelijke centrale te Utrecht 

Merkwaardig genoeg ontbreekt een wettelijke basis voor dit konsessiestelsel. 

Een zeer bep•:rkt wetsvoorstel van de ministers Regout en Talma, ingediend in 

1913, dat al·thans tijdelijk daarin zal moeten voorzien, wordt twee jaar later 

weer ingetro!~ken. Het systeem funktioneert immers. De noodzaak van elektrici

teitsvoorziening door grate gewestelijke centrale is in korte tijd door nagenoeg 

alle betrokkt:men aanvaard. Tach verstommen de pleidooien voor een verdere 

centralisatiE:! van de stroomproduktie niet geheel. Wanneer tijdens de Eerste 

Wereldoorlog de kolenschaarste voelbaar wordt, verschijnen plannen voor een 

Staatsbedrijf dat vanuit 3 a 4 centrales het land van elektrische energie zal 
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moeten voorzien (44). Het zijn vooral de leden van de in 1913 opgerichte 

Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland die zich 

sterk tegen een al te direkte staatsbemoeienis verzetten. Zij zoeken de oplossing 

voor een meer efficiente elektriciteitsvoorziening in een koppeling via 

hoogspannin~rsleidingen van de reeds bestaande grote centrales. De diskussie in 

zake de staatsinvloed moet hier verder onbesproken blijven, hoe boeiend zij 

ook is. Een opmerkelijk aspekt ervan formuleert dr.ir. Th. van der Waerden 

wanneer in 1929 het vraagstuk van de elektriciteitsvoorziening opnieuw op de 

agenda staat:: 

"Het opvallend verschijnsel heeft zich voorgedaan, dat, toen het vraag

stuk van de electrificatie omstreeks 1911, 1912 actueel geworden was, 

om die: electrificatie te bevorderen in het strijdperk krachtige figuren 

traden, die van huis uit sterke voorstanders waren van het vrije bedrijf, 

die er. v66r waren om zoo lang mogelijk en zooveel mogelijk iedere 

Staatsinmenging tegen te houden, en toch - en dit is het merkwaardige -

hebben zij allen de Staatsinmenging bepleit, contre coeur, zoo men wil, 

maar als noodzakelijkheid" (45). 

Het principe van provinciale elektriciteitsvoorziening is behouden gebleven. Op 

een aantal uitzonderingen na zijn de meeste gemeentelijke en partikuliere 

centrales stilgelegd of door het provinciale bedrijf overgenomen. De distributie 

van elektrische energie is in samenwerking tussen rijk, gemeenten en provincies 

tot over het hele land uitgebreid. 

Statistiek van de krachtwerktuigen (1850-1950) 

In deze paragraaf pogen wij de overgang in de industrie van wind- en 

watermolens naar stoommachines en van stoommachines naar verbrandings

en elektromoi:oren kwantitatief te beschrijven. 

Daartoe staan ons wat betreft de twintigste eeuw allereerst cijfers van het 

Centraal Bun~au voor de Statistiek ter beschikking. Het meest uitvoerig is 

het statistisch materiaal over krac~twerktuigen dat door dit bureau verzameld 

is in de bedrijfstellingen van 1930 en 1950 (1}. Voor 1919 is er een 

statistiek voor een aantal belangrijke bedrijfstakken {2). Het bureau heeft 

verder over dit onderwerp geen materiaal verzameld, met uitzondering van 

cijfers van het totale vermogen in enkele bedrijfstakken voor de periode 

1920 - 1938 (3). 

Voor 1912 is er een beperkte statistiek opgesteld door de staatscommissie 

voor de elekt:riciteitsvoorziening ingesteld in 1911 (4). Een tamelijk 

uitvoerige statistiek is ook beschikbaar voor het jaar 1904, opgesteld door 

de toen enkele jaren oude Rijksverzekeringsbank (5). 
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Een groot probleem vormt het statistisch materiaal voor de negentiende eeuw. 

Er bestaat ''oor deze periode geen volledige statistiek over de krachtwerktuigen 

in de indusi:rie, in het bijzonder over windmolens, watermolens en stoommachines. 

Wij hebben als uitgangspunt voor onze berekeningen genomen de bewerkte gegevens 

uit de patentregisters, zeals die vermeld staan in een aantal jaargangen van de 

Beseheiden betreffende de geZdmiddeZen (6}. De wet op het •Regt van patent• 

daterend uit 1819 hief jaarlijks belasting op onder meer kracht- en andere arbeids

werktuigen. Voor een viertal jaren (1850-1851, 1860-1861, 1878-1879 en 1890-1891) 

zijn er door het toenmalige ministerie van financien staten betreffende de op

brengst van de patentbelasting samengesteld. Samen met gegevens uit andere bronnen 

is het mogelijk om voor deze jaren een ruwe schatting te maken over de kracht

werktuigen naar aantal en vermogen. De wijze waarop deze berekening is uitgevoerd, 

wordt beschreven in bijlage 1. 

Tabel 8 geeft de samenstelling van het industriele vermogen naar de verschillende 

typen krachbverktuigen tussen 1850 en 1950. Wij bekijken allereerst de reZatieve 

bijdragen van de diverse krachtwerktuigen zeals die zijn weergegeven in tabel 8 

en de daarbijbehorende grafiek 3. 
de 

Wind en watermolens zij~elangrijkste leveranciers voor mechanische kracht rond 
• 

het midden van de negentiende eeuw. Zij nemen ca. 90% van het gehele industriele 

vermogen in 1850 voor hun rekening. De bijdrage van de watermolens is beperkt, 

ca. 2 %. Windmolens overheersen, zeals te verwachten is. 

In de tabel is niet het paard als bron van kracht meegenomen. Het speelt in het 

industriele leven echter een belangrijke rol. Zo telt men in 1850 ca. 2000 

werktuigen in de industrie die door paarden worden aangedreven. De stroomkracht 

heeft in 1850 reeds zijn intrede gedaan, zij het in bescheiden mate. Na 1860 

gaan de ontwtkkelingen echter snel. Draagt stoom aan het totale vermogen in 1860 

nog slechts 23% bij, tien jaar later is dit ongeveer de helft, en dertig jaar later 

ca. 80%. De t:op is daarmee bereikt. Het stoomtijdperk lijkt voor Nederland na 

1879 aan te vangen. Toch is deze beoordeling niet juist, zeals wij nog zullen 

zien. 

In 1878 tellen wij in Nederland reeds enkele gasmotoren. Zij beginnen echter in 

het laatste decennium van de negentiende eeuw aan belang te winnen. Het hoogte-

punt van de gasmotor zeals wij eerder in grafiek 1 zagen, rond 1913. Daar 

andere typen verbrandingsmotoren (als de olie- en bezinemotorenl aan het begin 

van deze eeuw sterk komen opzetten, blijft de bijdrage van de verbrandingsmotoren 

aan het to tale vermogen tussen 1900 en 1950 gehandhaafd op 7-9%. 

De belang~ijkste konkurrent van de stoommachine is, zeals duidelijk uit tabel 8 
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blijkt, niei: de verbrandingsmotor maar de elektromotor. Bij de berekeningen 

is een-onderscheid gemaakt tussen de elektromotoren die uitsluitend of hoofd

zakelijk worden aangedreven door in eigen bedrijf opgewekte stroom (sekundaire 

motoren) en de elektromotoren, die worden aangedreven door gekochte stroom van 

de elektric~:teitscentrales (primaire motoren}. Het totale vermogen in tabel 8 

bestaat uit alle primaire krachtwerktuigen in de industrie. Om dubbeltellingen 

te voorkomen is het vermogen van de primaire krachtwerktuigen van de elektrici

teitscentrales voor de jaren 1912, 1920, 1930 en 1950 hiervan afgetrokken. 

In 1920 make:n de primaire elektromotoren ca. 34% van het totale vermogen uit. 

Dit loop op tot 46% in 1930 en ca. 62% in 1950. Tach verloopt de elektrifikatie 

in de nederlandse industrie sneller dan deze cijfers suggeren. 

Dit blijkt indien wij de sekundaire elektromotoren en de in eigen bedrijf 

opgewekte stroom met de beschouwing meenemen. V66r 1920 wekt de groot-industrie 

de stroom voornamelijk zelf op en koopt slechts in incidentele gevallen stroom bij 

de centrales. De terzakekundige ingenieur C.D. Nagtglas Versteeg veronderstelt 

in 1900 dat 800 fabrieken over een eigen opwekkingsinstallatie beschikken (7). 

De direkteur-generaal van de Arbeid, H.A. van IJsselsteyn , schat het gezamenlijke 

vermogen van de 3000 eigen industriele installaties in 1910 op 100.000 pk (8). 

Tabel 8 geef·t over dit aspekt van de elektriciteitsvoorziening geen informatie. 

Een deel van de stoommachines, stoomturbines, gas- en andere verbrandingsmotoren 

d . . d .~ d l . l kt . . . t . h . r~Jven gene:~atoren en ynamo s voor e ever~ng van e e r~c~te~ ~n et e~gen 

bedrij f. Uit de telling van 1919 voor een aantal belangrij~e bedrijfstakken 

(exklusief elektriciteitscentralesl blijkt, dat minimaal 62% van het vermogen 

van stoommacllines en -turbines zorgt voor de opwekking van elektriciteit. Dit 

percentage is minimaal 22% voor de verbrandingsmotoren. De in eigen bedrijf 

opgewekte ele!ktrici tei t is bestemd voor verlichting en kracht en in sommige 

gevallen voor andere doeleinden als elektrolyse. 

Wij zijn echt:er geinteressseerd in de samenstelling van het industriele vermogen 

die dient om rechtstreeks arbeidsmachines aan te drijven. Om hierover een beeld 

te krijgen mc~en wij een onderscheid tussen het elektrisch en het mechanisch 

vermogen (10). Het elektrisch vermogen is het vermogen aan primaire en 
sekundaire elektromotoren. Onder het mechanisch vermogen verstaan wij het 

vermogen aan mechanissche krachtwerktuigen (stoommachines, -turbines, verbrandings

motoren, wind- en watermolensl minus het vermogen aan dynamo's en generatoren. 

In tabel 9 is voor verschillende jaren een schatting gegeven van het elektrisch 

en mechanisch. vermogen (exklusief de elektriciteitscentrales) . De resultaten zijn 

in de grafieken 5 en 6 weergegeven. Hieruit blijk dat elektriciteit als krachtbron 



TABEL 8· SAMENSTELLING VAN DE KRACHTWERKTUIGEN IN DE INDUSTRIE TUSSEN 1850-1950 
(EXKLUSIEF SEKUNDAIRE ELEKTROMOTOREN)a 

1850b 1860b 1878b 1890b 1904° 1912d 1920e 1930f 19509 

A: in paardekrachten (pk) 

wind- en watermolens 45,3 46,7 32,1 22l2 32,6 I 1,0 20,9 14,5 

stoommachines en turbines 4,9 13,9 50,8 89,9 231,5 388,6 670,5 957,3 1293,6 

verbrandingsmotoren 0,4 23,6 .L 88,5 150,5 413,5 
primaire elektromotoren 49,7 392,7 961,3 2751,0 

TOTAAL 50,2 60,6 82,9 112,5 287,7 438,3 1152,7 2090,0 4472,6 

B: in procenten (%) 

wind- en watermolens 90,3 77,0 38,7 19,7 11,3 T 0,1 1,0 0,3 

{waarvan watermolens) (2,4} (2,0) (1 '5} (1,1} 88,6 

stoommachines en turbi.nes 9,7 23,0 61,3 79,9 80,5 1 58,2 45,8 28,9 

verbrandingsmotoren 0,1 0,4 8,2 7,7 7,2 9,3 

prima ire elektromotor<>n 11 '4 34,1 46,0 61,5 

TOTAAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

a. Onder het totale ve,rrnogen wordt in tabel 8 verstaan het vermogen van alle primaire krachtwerktuigen (d.w.z. alle machines 
en motoren die mechanische kracht leveren uit brandstoffen of natuurkrachten) plus het vermogen van de elektromotoren die 
uitsluitend of hoofdzakelijk gevoed worden door gekochte stroom (de primaire elektromotoren) minus het vermogen van de 
primaire krachtwerktuigen van de openbare elektrische centrales. Dit laatste is gedaan om dubbeltellingen te voorkomen. 
De elektromotoren c.ie uitsluitend of hoofdzakelijk worden aangedreven door in eigen bedrijf opgewekte stroom (de sekundair 
elektromotorenl zijn niet bij het totale verrnogen gerekend. Dit is eveneens gedaan om dubbeltellingen te voorkornen. 
De reserve krachtwerktuigen zijn bij de berekening voor de jaren 1930 en 1950 rneegenomen. Het aantal reserve -krachtwerk
tuigen bedraagt ca. 3~% van het totaal aantal krachtwerktuigen. 

b. Berekening gebaseerd op gegevens van de statistieke tabellen van het patentregt, zie noot 6 en de bijlage. 
c. Berekening gebaseerd op de ongevallenstatistiek van de Rijskverzekeringsbank, zie noot 5. 

Het totale vermogen in wind- en watermolens is in 1904 aanzienlijk hoger dan in 1890. Zeer waarschijnlijk is in 1904 sprak 
van dubbeltellingen. Een bedrijf met een windmolen en een stoommachine als hulp- of hoofdkrachtbron is bij de statistiek 
van 1904 vermoedelijk zowel als windmolen en als stoommachine geteld. Oaarentegen is bij de voorgaande tellingen een der9e 
lijk geval uitsluitend als stoornmachine geteld. 

d. Berekening gebaseerd op gegevens verzameld door de Staatscommissie voor de Elektriciteitsvoorziening uit 1911, zie noot 4. 
e. Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft voor de jaren 1920-1938 van een aantal bedrijfstakken cijfers over het 

vermogen van de primaire krachtwerktuigen (inkl. de primaire elektrornotoren). Zie de diverse jaargangen van het 
Maandsa.lzrift van het CentraaZ Bureau voor de Statistiek. 
Deze tijdreeksen hebben gediend om uitgaande van het bekend, totale vermogen van de primaire krachtwerktuigen voor 1930 
het totale vermogen voor 1920 te schatten. De tijdreeksen tellen ca. 30% van het totale, primaire industriele vermogen. 
Voor de verdere onderverdeling van het geschatte, totale vermogen voor 1920 naar de verschillende typen krachtwerktuigen 
is gebruik gemaakt van de tabel "Aantal en vermogen der krachtwerktuigen in eenige der voornaamste takken van nijverheid" 
uit Maandsahrift van het CentraaZ Bureau voor de Statistiek 20 (1925) 1082, 1083. In deze tabel staan voor een groot aanta 
bedrijfstakken gegevens over krachtwerktuigen voor de jaren rend 1920. Bovendien zijn voor sommige bedrijfstakken wel 
gegevens bekend voor 1921, maarnietvoor 1920, voor andere takken zijn gegevens beschikbaar voor 1919 en niet voor 1920. A 
deze gegevens zijn in de berekening toch meegenomen. De uitkomsten voor 1920, zoals vermeld in bovenstaande tabel, moeten 
derhalve als een benadering qezien worden. 

f. Berekeningen gebase·erd op de "Algemeene Bedrijfstelling 1930'", zie noot I. 
g. Berekeningen gebase,erd op de "Algemene Bedrijfstelling 1950" , zie noot 1. 

TABEL 9: MECHANISCH EN ELEKTRISCH VERMOGEN IN DE INDUSTRIE TUSSEN 1850-1950a 

1850 1860 1878 1890 1912° 1930e 

A: in 103 paardekrachten (pk) 

mechanisch vermogen 50,2 60,6 82,9 112,5 268,8 212,7 325,5 509,8 

elektrisch vermogen 18,9 135,3 699,3 1552,6 

TOTAAL 50,2 60,6 82,9 112,5 287,7 348,0 1024,8 2062,4 

B: in procenten (%) 

mechanisch vermogen 100 100 100 100 93 61 32 25 

elektrisch vermogen 7 39 68 75 

TOTAAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

a. Het elektrisch vermogen is het vermogen aan primaire en sekundaire elektromotoren. Het mechanisch vermogen is het totale 
vermogen aan stoommachines, -turbines, verbrandingsmotoren, wind-enwatermolens minus het vermogen aan dynamo's en 
generatoren. 
Het mechanisch vermogen is een schatting van het vermogen aan mechanische krachtwerktuigen dat dient om rechtstreeks 
werktuigen aan te drijven. In feite is dit laatste vermogen kleiner dan in de tabel wordt aangegeven. Uit gegevens van 
de Staatscommissie voor Electriciteitsvoorziening (zie noot 4) blijkt namelijk dat in 1912 het vermogen aan dynamo's en 
generatoren ca. 176.000 pk te zijn en het vermogen aan mechanische krachtwerktuigen voor de aandrijving van deze dynamo's 
en generatoren ca. 198.000 pk te zijn. Het laatste vermogen is in het algemeen niet bekend. 

b. Het vermogen aan dynamo's en generatoren is voor 1904 niet bekend. Het mechanisch vermogen is derhalve voor dit jaar 
benaderd door van het totale vermogen aan mechanische krachtwerktuigen het vermogen van de sekundaire elektromotoren af 
te trekken. 

c. Berekening gebaseerj 
d. Schatting gebaseerd 

heidn 1 Bijdragc;n tot 
voor het najaar 192<l. 

op gegevens verzameld door de Staatscommissie voor de Electriciteitsvoorziening uit 1911, zie noot 4 
de "Statistiek van de voortbrenging en het verbruik van een aantal takken der Nederlandsche nijver

statistiek van Nederland, niev.we voigreeks no 322, 's-Gravenhage !921 en de gegevens uit tabel 8 

e. Berekening gebaseerd O!? de "Algemeene bedrijfstelling 1930", zie noot 1. 
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GRAFIEK 3: SAMENSTELLING VAN DE KRACHT
WERKTUIGEN TUSSEN 1850-1950 
IN PROCENTEN VAN HET TOTALE 
VERMOGEN (EXKLUSIEF 
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sneller aan belang wint dan de grafieken 3 en 4 vermoeden. Reeds tussen 1905 

en 1910 is dE! elektromotor zowel relatief als absoluut een belangrijk kracht

werktuig. Na 1910 gaat de ontwikkeling snel. De toename van het industriele 

vermogen komt: hoofdzakelijk tot stand door de elektromotor. Het mechanisch 

vermogen neemt absoluut gezien nog toe. Het beet re~atief gezien echter sterk 

aan belang in. Het mechanisch vermogen maakt in 1904 nog 93% van het totale 

vermogen uit. Dit percentage daalt in 1912 tot 61%, in 1919/20 verder tot 32% 

en komt in 1930 uit op 25%. Het terreinverlies van het mechanische krachtwerktuig 

voor de rechtstreekse aandrijving van machines geldt met name de stoommachine. 

De elektrifikatie van het produktieproces verloopt in Nederland sneller dan in 

Engeland zeals tabel 10 laat zien. Het mechanisch vermogen is in het land van 

de stoom in 1912 nog 77% van het totale industriele vermogen, in Nederland 

daarentegen maximaal 61%. 

TABEL 10 MECHANISCH EN ELEKTRISCH VERMOGEN IN NEDERLAND EN ENGELAND IN 

PROCENTEN VAN HET TOTALE VERMOGEN VOOR 1912 

Nederland 

Engeland 

mechanisch vermogen 

61 

77 

elektrisch vermogen 

eigen opwekking 

25 

13 

gekocht 

14 

10 

Wij vatten dE~ ontwikkeling in het industriele vermogen tussen 1850 en 1950 

nog eens samen. Men kan globaal zes fasen in de groei voor deze periode 

onderscheiden. De gemiddelde toename van het verl?ogen per jaar voor bepaalde 

periodes wordt gegeven in grafiek 7. De berekening is gebaseerd op gegevens 

van tabel 8. Er is voor de periode 1930-1938 aanvullend cijfermateriaal van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt om een beeld te krijgen van 

de invloed vcm de ekonomische krisis. 
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GRAFIEK 7: TOENAME VAN HET VERMOGEN VAN DE KRACHTWERKTUIGEN IN DE INDUSTRIE 

TUSSEN 1850 EN 1950 
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Om een duidelijke:r inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling tussen 1930 
en 1938 is gebruik gemaakt van de cijfers van het vermogen van de primaire 
krachtwerktuigen zeals die door het Centraal Bureau veer de Statistiek 
worden verstrekt veer een aantal bedrijfstakken veer de jaren 1930-1938. 
Deze tijdreeksen hebben gediend om uitgaande van het bekende, totale 
vermogen van de porimaire krachtwerktuigen veer 1930 het totale vermogen veer 
1934 en 1938 te schatten. De tijdreeksen tellen ca. 30% van het totale, 
primaire, industriiHe vermogen. De schatting van het totale, primaire 
vermogen veer 1934 is: 2.144.900 pk en veer 1938: 2.593.700 pk. 

VI 

1950 
' ' ' I 
' 

De eerste fase duurt tot circa 1890 en wordt gekenmerkt door een trage groei 

van het indust:riiHe vermogen. De groei is uitsluitend het gevolg van een 

toename van de stoomkracht. 

Een versnelli.ng in de ontwikkeling vindt plaats tussen 1890 en 1910. In de 

eerste helft van deze tweede fase meet de groei hoofdzakelijk worden toe

geschreven ac:m de uitbreiding van de stoomkracht en in mindere mate van 

verbrandingsmotoren. Na 1904 wordt de groei sterk mede bepaald door de 

elektromotor. 

De derde fasE!, die globaal de periode 1910-1930 omvat, laat een verdere 

versnelling zien, die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de toename van de 

elektromotoren. 

De invloed va.n de ekonomische recessie van de jaren dertig blijkt duidelijk 

uit de vierde: fase, 1930-1934. De jaarlijkse toename van het industriele 

vermogen valt. terug tot het niveau van de periode 1890-1910. Een herstel treedt 
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op rand het midden van de jaren dertig. Deze fase zal voortduren tot de Tweede 

Wereldoorlog. 

Cijfers over de Tweede Wereldoorlog-periode zijn er niet. Uit de bedrijfstelling 

van 1950 blijkt een geweldige toename van het industriele vermogen, met ongeveer 

72%, ten opz:ichte van 1938. Deze groei is waarschijnlijk voor het grootste deel 

na 1945 gerea.liseerd. 

Bekijken wij de eerste twee fasen (1850-1913) nader. Tabel 11 geeft het aantal 

windmolens en het aantal stoommachines in de voedingsmiddelenindustrie en de 

overige bedr:ijfstakken voor de jaren 1860, 1878, 1890 en 1904. 

Daaruit blijkt dat tot 1890 het merendeel van de windmolens en de stoommachines 

opgesteld staat in de voedingsmiddelenindustrie. Voor deze periode geldt dat de 

bestaande industrie overschakelt op stoomkracht. Grote aantallen karen-, gort-, 

pel-, mout-, mosterd- en oliemolens voeren de stoommachine in als hulp- of 

hoofdkrachtbron. In de jaren tachtig vindt de stoommachine langzaam ingang in 

andere bedri:j"fstakken, met name in de metaal- en houtbewerking. De patentregisters 

van 1890 so~nen een keur van zaag-, .punch-, klink-, boor-, schroefdraad-, schaaf

en persmachines op, die door stoom worden aangedreven. Ook blijken tal van 

houtzaagmolens op stoom te zijn overgegaan, een ontwikkeling die zich reeds v66r 

1880 heeft ingezet. Naast houtbewerking en metaal blijken textiel, kleding en 

chemie in 1890 eniger mate van belang te zijn. 

In het laatsi:e decennium van de negentiende eeuw zet dit proces zich in versneld 

tempo door. De nadruk valt nu niet meer op overschakeling, maar op uitbreiding. 

Tach blijkt de voedingsmiddelenindustrie in 1904 nog steeds over het grootste 

deel van de }~achtwerktuigen (zowel in aantal als in paardekrachten) te beschikken. 

Deze tak heeft in 1904 31% van de industriele stoomkracht (exklusief mijnbouw) 

in gebruik, srevolgd door textiel met 18% en metaal met 9% (zie tabel 12). Ver

gelijken wij dit met Belgie (11) (voor 1895) dan valt allereerst op, dat in dat 

land de metaalsektor de belangrijkste bedrijfstak is met 25%, gevolgd door 

voedingsmidde!len met 23% en textiel met 20%. De mijnbouw is hierbij buiten 

beschouwing srelaten, zodat een meer adekwate vergelijking mogelijk is. Op de 

tweede plaats valt op de grate achterstand die Nederland ten opzichte van Belgie 

in de tweede helft van de negentiende eeuw heeft opgelopen (zie eveneens tabel 13 

en grafiek 8). Ondanks de versnelling na 1890 is de stoomkracht in Nederland 

rand de eeuwwisseling ten opzichte van Belgie van aanzienlijk minder betekenis. 
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TABEL 11 : WINDJ:vl.OLENS EN STOOMMACHINES 
IN D3 VOEDINGSMIDDELEN
INDUSTRIE EN OVERIGE BEDRIJVEN 

wind 
• 

StOOlll wind + stoom I 
aant. J % aant. % aant. % 

1860 

i voedingsmid. 2342 77 660 81 13002 78 

overige 690 23 159 19 • 849 22 

TOTAAL 3032 100 819 100 • 3851 100 

1878 

voedingsmid. 1473 72 1954 69 3427 70 

overige 585 28 868 31 1453 30 

TOTAAL 2058 100 2822 100 4880 100 

1890 

voedingsmid. 1009 72 2541 59 3550 63 

overige 389 28 1739 41 2128 37 

TOTAAL 1398 100 4280 100 5678 100 

1904 

voedin;,smid. 1869* so 2767 38 4636 48 

overige 436* 20 4541 62 5004 52 

TOTAAL 2332* 100 7308 100 9640 100 

* het aantal windmolens is in 1904 aanzienlijk hoger dan in 
1890. Waarschijnlij): is in 1904 sprake van een groot aantal 
dubbeltellingen. ZiE! hiervoor noot c bij tabel 8. 

TABEL 13: STOOY~CHINES IN NEDERLAND 
EN BELGIE NAAR AANTAL EN 
VERMOGEN 

jaar Nederland Belgie 

aantal vermogen a an tal vermogen 

1845 1.447 37.353 
(891) * (13.333) 

1855 506 9.375 

1860 794 13.328 

1875 10.334 116.058 
(8.153) * (122.188) 

1880 3.147 56.646 

1890 4.280 89.880 

1895 15.380 468.417 

I 

( 12.493) * (313. 566) 

1904 
i 

7.308 231.524 

* het vermogen exklusief mijnbouw 

I 
• 

TABEL 12 : VERMOGEN VAN STOOMMACHINES 
IN DIVERSE BEDRIJFSTAKKEN 
IN BELGIE (1895) EN 
NEDERLAND (1904) 

Belgie I Nederland 
1895 1904 

stoom stoom 

pk % pk % 

voeding 72.365 23 69.521 31 • 

metaal 77.090 25 19.781 9 

textiel 64.247 20 41.864 18 

overige 
(exkl. mijnbouw) 99.594 32 94.979 41 

TOTAAL 
(exkl. mijnbouw) 313.566 100 226.145 100 

mijnbouw 154.851 5.379 

GRAFIEK 8: HET INDUSTRIELE VERMOGEN AAN 
STOOMMACHINES IN NEDERLAND 
EN BELGI:f': (pk) 
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Tabel 14 geeft meer informatie over het industriele vermogen in diverse bedrijfs

takken na 1900. Een sterke groei geldt voor alle gespecificeerde bedrijfstakken. 

De takken bouw, chemie en metaal nemen, relatief gezien, het snelst toe zowel 

in de periode 1904-1930 als in de periode 1930-1950. Mijnbouw groeit vooral sterk 

in de periode 1904-1930, hetgeen natuurlijk met de ontginning van de limburgse 

mijnen samenhangt. 

Het relatieve aandeel van de voedingsmiddelenindustrie in het totale industriele 

vermogen neemt na 1900 snel af. Dit deel bedraagt in 1904 36% en valt terug tot 

19% in 1930 en 16% in 1950. Ook het relatieve belang van de textiel neemt af van 

15% in 1904 naar 11% in 1930 tot 9% in 1950. Het aande~l van de chemie verdubbelt 

ongeveer, van 4% in 1904 naar 5% in 1930 tot 9% in 1950. Het relatieve belang 

van de metaal neemt nog sterker toe, van 8% in 1904 naar 19% in 1930 tot 21% in 

1950. Daarmee neemt in 1950 de eerste plaats in. 

TABEL 14: INDUSTRIELE VERMOGEN NAAR BEDRIJFSTAK 

totaal vermogen totaal vermogen 
(exkl. sekundaire motoren) 1930 100 

1904 1930 I 1950 1904 1930 1950 

103 pk % 103 pk % I 103 pk % 

bouw 19,6 7 157,4 8 447,7 10 12 100 284 

chemie 12,4 4 105,6 5 390,4 9 12 100 
! 

370 

mijnbouw 6,1 2 372,6 18 722,1 16 2 100 194 

metaal 23,4 8 389,2 19 945,6 21 6 100 243 

textiel 42,4 15 232,8 11 378,5 9 18 100 163 

voeding 104,5 . 36 405,7 19 724,1 16 26 100 178 

overige 79,3 28 426,7 20 864,2 19 19 100 203 

TOTAAL 287,7 I 100 2.090,0 • 100 4.4472,6 100 14 100 214 

Komen tve tot besluit tot enkele algemene konklusies. Wij vragen ons allereerst 

af: wat betekent het stoomtijdperk voor de nederlandse industrie? 

Er is in Nederland sprake van een stoomtijdperk in zoverre wij daaronder verstaan 

de overschakeling van de traditionele industria van wind- en watermolens op stoom

kracht. Kijken wij echter naar de uitbreiding van de bestaande industrie en de 

opbouw van een moderne industrie dan is het belang van stoom beperkt, zeker als 

wij dit vergelijken met Belgie in de tweede helft van de negentiende eeuw, en als 

wij dit vergeLLjken met de snelle groei van het industriele vermogen in relatie 

tot de elektri:Eikatie. 

Een analyse van de periode 1890-1913 laat zien, dat juist op het moment dat de 

stoomkracht in Nederland tot ontplooiing komt, de elektromotor toeslaat. De betekenis 

van stoom moet1:n wij daarom hoofdzakelijk in een andere richting zoeken. Zij draagt 
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ertoe bij dat de nederlandse industrie door de orientatie op stoom zich 

organisatorisch, struktureel en psychologisch voorbereidt op een moderne, 

industriele samenleving. 

Verder kan men stellen dat de elektromotor niet een direkte konkurrent is 

geweest van de stoommachine wel van de gasmotor. De invoering van de elektro

motor heeft direkt tot een daling van het aantal gasmotoren geleid. Stoom

kracht daarentegen is slechts in beperkte mate vervangen ten behoeve van 

elektriciteit. Zij blijft rechtstreeks arbeidsmachines aandrijven of zij wordt 

ingezet voor de opwekking van elektriciteit. 

De elektromotor heeft·gezorgd voor de geweldige uitbreiding van het industriele 

vermogen in de eerste helft van deze eeuw. Hij luidt een nieuwe fase in de 

ontwikkeling van de nederlandse industrie in. Zo men wil, kan gesproken worden 

van de "tuJeede industriele revolutie". Die is echter van dien aard geweest dat 

de "eerste industriele revolutie" in Nederland in een vroeg stadium wordt 

afgebroken. 

19811009/145/amz 
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BIJLAGE: BEREKENING VAN HET AANTAL EN HET VERMOGEN DER KRACHTWERKTUIGEN UIT 

DE S'J~ATISTIEKE TABELLEN VAN HET PATENTRECET 

De wet op het "Regt van Patent" :is ontleend aan de franse wetgeving. Haar 

oorsprong gaa1: terug tot de bataafse t:ijd. De grondslag voor de patentbelasting 

over het grooi:ste dee! van de negentiende eeuw, is de patentwet van 21 mei 1819 

(Stbl. 1819, no. 34) (zie: K.M.G. de Meyier, De geschiedenis van het Nederlandsche 

patentrecht, lirnhem 1870}. De wet legt in beginsel een belast:ing op elk van de meer 

dan vijfhonde:'Cd te onderscheiden beroepen en bedr:ijven. De beroepen en bedrijven 

zijn voor de vaststell:ing van de aanslag verdeeld over een aantal kategorieen 

elk met een e:igen maatstaf voor de belasting. De kategorieen waarin w:ij z:ijn 

geinteresseerd zijn: 

kategorie I: korenmolens, pelmolens, boekwe:itmolens e.d. 

De heffing in deze kategorie geschiedt naar de huurwaarde 

kategorie II: andere molens, waaronder later ook allerlei andere arbeidswerktuigen. 

Voor elke in de kategorie te onderscheiden subgroepen :is een vast absoluut 

bedrag (met een maximum en een minimum) vastgesteld. 

Voor de dienstjaren 1850-'51, 1860-'61, 1878-'79 en 1890-'91 z:ijn staten opgemaakt 

van het aantal en de hoogte van de aanslagen voor :iedere kategorie en subgroep 

naar iedere provincie en naar het Rijk als geheel. Deze staten hebben gediend als 

uitgangspunt voor onze berekening. Deze berekening gaat als volgt. Het dienstjaar 

1860-'61 nemen we als voorbeeld. 

Kategorie I 

Kategorie I kent drie subgroepen, nl.: 

a. de koren-, gort- en pelmolens, :in 1860 groot: 2.204 

b. de boekwei.tgrutten- en boekweitmeelmolens, :in 1860 groot: 1.156 

c. molens als voren, bewogen door de hand, in 1860 groot: 322 

Een probleem is nu, dat men n:iet weet van welk type de molens z:ijn uit subgroep 

Ia en Ib. Gaat het hier om wind-, water- door stoom aangedreven of paardenmolens? 

Een eerste ondersche:id tussen de paardenmolens en de andere typen molens is te 

schatten. Uit: de literatuur bl:ijkt dat de molens uit subgroep Ib hoofdzakelijk 

paardenmolen~~ moeten zijn en uit subgroep Ia hoofdzakelijk de andere typen molens. 

onder andere: H.A. Visser, Zwaaiende wieken over de geschiedenis en het 

bedrijf van LJindmolens in Nederland, Amsterdam 1946). Dit wordt bevestigd door een 

telling van D'Alphonse uit 1811. Deze telt in het toenmalige Koninkrijk Holland 

onder de 1.127 koren en pelmolens: 1.111 wind- en watermolens en 16 paardenmolens. 
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En onder de 360 boekweitmolens: 17 windmolens en 343 paardenmolens. (Zie 

F.J.B. d'Alphonse, Aper~u sur la Hollande, Bijdragen tot de statistiek der 

Nederlanden, Centraal Bureau voor de Satistiek, deel I, p. 544-45). 

Deze verhouding is eveneens gebruikt voor de laterejaren. Dit geeft voor 1860: 

I a molens wind/water/stoom 2.173 

mol ens paard 31 

Ib mol ens wind/water/stoom 55 

mol ens paard 1.101 

Ic mol ens hand 322 

Kategorie II 

Kategorie II kent ongeveer 150 subgroepen. Een inventarisatie van de aanslagen 

in de subgroepen levert voor 1860 de volgende tabel: 

aantal aanslagen met be trekking tot arbeids-
machines aangedreven met/door 

bedrijfstak hand 1 paard wind sto /, stoom 

aardewerk 2 44 44 

chemie 2 15 152 26 

houtbewerking 3 5 470 36 1 

kleding 22 2 

metaal 1 14 2 129 28 

textiel 5 17 55 3 

voedingsmiddelen 118 476 689 336 6 

diverse niet :Ln 
te delen 1 44 5 21 1 

TOTAAL I~ 625 1.379 614 41 

Een groat probleem in deze tabel is dat van de dubbeltellingen. De patentwet 

bepaalt namel:i.jk dat indien op een molen verschillende soorten bewerkingen 

worden gedaan, er voor iedere bewerking een afzonderlijk recht meet-worden 

betaald. uit de Bescheiden betreffende geldmiddelen kan men niet opmaken hoe 

groat het aantal dubbeltellingen is. Daarvoor moet men terug naar de originele 

patentregisters. De registers, leggers en kohieren van de patentbelasting welke 

aanwezig waren op het Ministerie van Financien zijn integraal vernietigd. In 

sommige gemee:nten bevinden zich echter nag duplikaten van de "registers van 
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patentschuldigen" uit die gemeenten voor een of meerdere jaren. Op grond van een 

tweetal regist.ers is een eerste schatting gemaakt van de dubbeltellingen. 

Stel: x is het; aantal aanslagen 

y is het: aantal patentplichtingen 

a is de korrektiefaktor voor de dubbeltellingen 

Dan: y = x . Ci 

Uit het paten1:register van Eindhoven voor het dienstjaar 1890-'91 blijkt: 

1 aanslag WE~rktuig a.angedreven door 1 patentplichtige 

1 aanslag " II II gas 1 II 

8 aanslagen werktuigen aangedreven II stoom/water 4 patentplichtigen 

Uit het patentregister van Leiden voor het dienstjaar 1878-'79 blijkt: 

25 aanslagen 'llerktuigen aangedreven door stoom/water 18 patenplichtingen 

2 It II " II hand 2 n 

3 n II II " paard 3 II 

-+ 

-+ 

-+ 

-+ 

+ 

+ 

a = 1 

a = 1 

a. = 0.5 

a.= 0.7 

a. = 1 

a. = 1 

Verder blijkt uit dit patentregister dat de windmolenbedrijven gespecialiseerde 

bedrijven zijn: de negen korenmolens voeren alle dit bedrijf. Verder zijn er 

nog een twaalftal boekweitgrutterijen, waarvan de meeste met de hand voortbewogen 

werktuigen bezitten. Een van hen bereidt tevens rooster. 

Tenslotte zijn er nog drie molenaars die koren met handwerktuigen malen. Een 

daarvan voert. tevens een mouterij. 

Uit deze eerste verkenning blijkt dat de meeste dubbeltellingen in de groep 

werktuigen voorkomt door stoom of water aangedreven (exklusief de koren- en boek

weitmeelmolens). Wij hebben bij onze verdere berekeningen als korrektiefaktor 

voor deze groep genomen, a. = 0.6. De korrektiefaktor voor de door wind aangedreven 

werktuigen h€!bben wij gesteld op 1, dat wil zeggeR het windmolenbedrij f is volgens 

ons gespecia~iseerd en iedere aanslag betekent een windmolen. Nader onderzoek 

in andere pai:entregisters zal de korrektiefaktor voor de versahiZZende groepen 

en in versah1~ZZende periodes nauwkeuriger kunnen vastleggen. 

De met de hand of door een paard aangedreven werktuigen laten wij verder rusten. 

Met behulp van de 

(voor 1860) . 

Kategorie I 

Kategorie II 

TOTAAL 

korrektiefaktoren komen we tot de volgende tussenstand 

molens wind/water/stoom 

molens wind 

stoom/water 

2.228 

1.379 

393 

4.000 
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Het aantal watermolens in Nederland in de negentiende eeuw is relatief gezien 

gering. D'Alphonse telt in de nijverheid in het Koninkrijk Holland in 1811, 228 

watermolens tegenover 2.028 windmolens. De beroepentelling van 1889 telt 243 

watermolens in de nijverheid. Dit laatste getal hebben we genomen voor het aantal 

watermolens in 1850, 1860, 1878 en 1890. De fout, die wij daarmee in de schattingen 

maken, is klein. 

Het aantal bed:rijven met een stoommachine staat voor diverse jaren vermeld in 

verschillende bronnen, te weten: StatiPtisch jaarboekje voor het Koninkrijk der 

NederZanden (1851-1868), Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje (1849-1884) 

en Jaarcijfers voor het Koninkrijk der NederZanden, Rijk in Europa (1881-1914). 

De tussenstand voor 1860 wordt nu: 

aantal watermolens 243 

aantal bedrijven met stoom 

aantal windmolens 

725 + aantal stoommachines: 819*) 

4.000 - 243 - 725 = 3.032 

De laatste stap is nu om op basis van deze aantallen te komen tot het vermogen 

(E) in paardekrachten (pk's}. 

Het vermogen van een watermolen is: E = 5 pk (zie P. Gille, The production 
water 

of power, in:~~. Daumas (ed.), A history of technology and invention progress 

through the ages, volume II, New York 1969, p. 438). 

Het vermogen van een windmolen is berekend met de volgende formule: 

E . d = ~.1T.R2 .. p.v3 .ce . 
w~n 

Uit de literatuur blijkt dat voor een onverbeterde hollandse windmolen geldt: 

Cemax ~ 0.2 (zie onder andere A.G. van Baumhauer, Onderzoek van molenmodellen, 

De Ingenieur 48 (1933) W160-W164.) 

p is de luchtdichtheid R:J 1.25 kg/m3 

R is de wieklengte van de molen in m 

V is de windsne~lheid in m/sek. 

Bij de berekening is ervan uitgegaan dat de windmolen zijn maximum vermogen 

bereikt bij een windsnelheid van 8m/sek. Boven deze snelheid dient de molenaar 

in verband met de veiligheid de zeilen gedeeltelijk of geheel op de rollen. 

De transmissieverliezen zijn in de formule nog niet meegerekend. Uit de literatuur 

blijkt dat ongeveer 2/3 door transmissie verloren gaat. 

*) Bij onze schatting gaat het in de eerste plaats om het aantal bedrijven met 
stoommachines dat wil zeggen het aantal patentplichtigen in deze groep. Hiervan 
is een goede schatting te maken uit genoemde bronnen. Verder blijkt uit de 
bronnen dat rond 1860 een bedrijf met stoom gemiddeZd 1.13 stoommachine heeft. 
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Men komt nu tot de volgende uitkomsten (1 pk = 0.735 kW): 

grate windmolEm R = 14 m+ E 54 pk verlies aandrijfas 
18 pk ~ E . d = wind w~n 

kleine windmolen R 12 E 39 pk 
verlies aandrijfas 

13 pk m+ 
wind --+- E . d 

w~n 

gemiddelde windmolen R 13 m + E . d 46 pk 
verlies Eaandrijfas 15 pk ~ 

w~n wind 

Er is als gemi:dde ld vermogen voor een onverbeterde hollandse windmolen 15 pk 

genomen. 

Het gemiddeld vermogen van een stoommachine is voor de jaren 1850 en 1860 te 

berekenen uit de eerder genoemde bronnen. Uit deze bronnen volgt: 

1850 E h' stoommac ~ne 
18 pk 

1860 E h' stoommac ~ne 
17 pk 

Voor latere jaren is in de bronnen opgegeven het vermogen in nominale paardekrachten 

(npk). De relatie tussen npk en pk is volstrekt niet duidelijk. Derhalve is de 

opgave in npk voor ons doel niet te gebruiken. 

In 1904 is voo:r de eerste maal weer een opgave in pk bekend. Dan blijkt het 

gemiddelde ver1nogen van een stoommachine gestegen te zijn tot 32 pk. Deze stijging 

heeft zich voo:ral tussen 1890 en 1904 afgespeeld (zie J.A. de Jonge, De industria

lisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, Nijmegen 1976 (SUN Reprint) p. 493-496). 

Derhalve is door ons gesteld: 

1878 E . 
stoommach~ne 

18 pk 

1890 E h' stoommac ~ne 
21 pk 

De berekening voor 1860 leidt dus tenslotte tot: 

aantal vermogen (pk) % 

windmolens 3.032 45.480 75 

watermolens 243 1. 215 2 

stoommachines 819 13.923 23 

TOTAAL 4.094 60.618 100 
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