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Harrie Lintsen*
KENNISVERWERVING IN DE NEDERLANDSE INDUSTRIE IN DE
19e EEUW

Een industrieel laboratorium is een onderdeel van een onderneming dat tot
doelstelling heeft technische kennis te verwerven ter ondersteuning van
andere ondernemingsaktiviteiten. Er zijn verschillende soorten iaboratoria,
die verschillende soorten kennis voortbrengen.
Allereerst kan hct gaan om het verwerven van nieuwe, min of meer
fundamentele kennis. In de Industrie zal het daarbij handelen om
fundamentele kennis, die niet direkt toepasbaar is, maar op langere termijn
tot vernieuwing of verandering van produkten en produktiemethoden kan
leiden. Slechts enkele industriele Iaboratoria, zoals het Natuurkundig
Laboratorium van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, beschouwen dit
als een van hun hoofdtaken.
In industriele Iaboratoria gaat het veeleerom kennisverwerving ten behoeve
van vernieuwing en verandering op basis van bestaande (ook fundamentele)
inzichten en theorieen. Wij spreken dan niet van fundamenteel onderzoek,
maar van ontwikkeling. De verwerving van kennis in een ontwikkelingslaboratorium dient binnen een beperkte termijn te leiden tot een werkbare
proefopstelling, een uitgewerkt prototype of een pakket documenten met
specificaties en is direkt gericht op het rijp, produktief en nuttig maken van
ideeen.
Tot slot onderscheiden wij nog de kennisverwerving ten behoeve van de
gang van zaken in de lopende produktie: het testen, het controlcren en het
oplossen van de acute problemen (trouble-shooting). Deze kennis staat
vooral in dienst van de beheersing van het prduktieproces: de kwaliteit van
het eindprodukt meet gegarandeerd blijven en een geplande produktie moet
gehaald worden, ook als de omstandigheden veranderen en de produktiefaktoren varieren. Een laboratorium voor dit doel opgezet, wordt onder
andere kwaliteits-, test- of controlelaboratorium genoemd.
Het industriele laboratorium is een recent verschijnsel. Tot 1900 komen wij
het sporadisch of in embryonale vorm tegen. Dat wil niet zeggen dat
ondernemingen tot die tijd weinig of geen behoefte hadden aan kennisverwerving. Integendeel, ondernemers werden ook toen geconfronteerd met
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produktvernieuwing. procesverandering, testen en controleren. Zij maakten
echter gebruik van andere wijzen van kennisverwerving om de onzekerheden
en de problemen het hoofd te bieden. Welke methoden waren dat?
Vervolgens vragen wij ons af: onder welke omstandigheden en voorwaarden
kwam het industriele laboratorium als een nieuwe institutie van kennisverwerving tot ontwikkclmg?
Ik behandel eerst de opkomst van het testlaboratorium in Nederland.
Daarna komt het ontwikkelingslaboratorium aan de orde. Het meer
fundamentele onderzockslaboratorium blijft verder buiten beschouwing.
Het accent zal liggen op de 19e eeuw en dus op de voorgeschiedenis van het
laboratorium als institutie. Voor de ontwikkeling van het industriele
laboratorium met het accent op deze eeuw (tot 1940) verwijs ik naar het
artikel van J.J. Hutter in dit themanummer. Het artikel heeft niet de
pretentie van volledigheid. Het is bcdoeld als een eerste verkenning van het
terrein.
Testen en controleren
In de Industrie is het testen en het controleren in een drietal klassen in te
delen: het onderzoek naar de kwaliteit van grondstoffen, brandstoffen en
halffabrikaten; de controlc van het produktieproces en het onderzoek naar
de kwaliteit van het eindprodukt.
Tot in de 19e eeuw was de mens met zijn zintuigen het belangrijkste
'meetinstrument' bij het verrichten van deze taken. Zo maalde de molenaar
hct koren met de linkerhand in het verse - van de stenen komende - meel om
de fijnheid te controleren. Tegelijkertijd had hij zijn rechterhand aan de
"ligt," een hefboomstelsel om de druk van de lopende maalsteen op de
liggende maalsteen zo nodig te verhogen of te verlagen.Hij beoordeelde de
weersgesteldheid aan de drift en de kleur van de bewolking, zodat de zeilen
van de wieken tijdig bijgesteld konden worden.' Meten, beoordelen en
terugkoppelen waren bij de molenaar in een persoon verenigd.
Er zijn natuurlijk vele voorbeelden te geven, waarbij het testen en het
controleren plaatsvonden door te kijken, te luisteren, te betasten, te ruiken
of te proeven. Ik noem nog het keuren van gelooid zoolleer omstreeks 1800.Zoolleer mocht niet in de nerf breken, indien men het langzaam boog. Als
het werd doorgesneden, moest de snede effen en blinkend zijn en een
lichtbruine kleur hebben. Om de kwaliteit van verschillende soorten leer met
elkaar te vergelijken, nam men van eike soort een stuk van dezelfde grootte.
1. P.H.J. Trouwen. "Op de molen" in: S.H.A.M, Zoetmulder ed., DeBrabantse molens
(Hdmond. 1974)36.
2. P.J. Kasteleyn, De l.eerlooyer, Leertouwer. wit- en zeemlooyer (Dordrecht, 1789) 27.
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Men woog nauwkeurig de verschillende stukken, liet deze eenzelfde tijd in
water liggen en mat de gewichtstoename. Het stukje waarvan het gewicht het
minst was toegenomen behoorde tot de beste kwaliteit leer. In de laatste
meting is sprake van het gebruik van een meetinstrument, en vvel een
weegapparaat.
Meetinstrumenten werden in de produktie van oudsher gebruikt. Vaak
waren zij van eenvoudige aard en was het arbitrair om van 'instrument' te
spreken. Zo gebruikte de zeepzieder aan het eind van de 18e eeuw een
kippeei om de kwaliteit van het loog te bepalen, waarmee hij olie verdikte
tot zeep. Hij kon ook proeven, maar dan liep hij een grote kans zijn tong te
verschroeien. Zakte het kippeei niet verder dan tot de helft erin, "zoo weet
men dat de loog haare vereischte scherpte heeft."^ Het was op z'n minst een
snelle wijze van het meten van de soortelijke massa, en voldoende
nauwkeurig voor een ambachtelijke produktiewijze. Voor nauwkeuriger
metingen werden in die tijd diverse typen areometers ontwikkeld, onder meer
door Twaddell en Baume . Deze berustten in feite op hetzelfde principe als
het gebruik van het kippeei. Een schaalverdeling op de cilindrische hals van
een gesloten glazen drijflichaam vormde een maat voor de soortelijke massa
van de onderzochte vloeistof.
In de 19e eeuw zou een groot aantal meetinstrumenten toegevoegd worden
aan het scala dat reeds bestond."* Nieuwe meetinstrumenten werden
ontwikkeld voor onder andere wegingen (bijvoorbeeld door Beranger in
1840), warmtemetingen (zoals de optische pyrometer van Le Chatelier,
Hempel en Wanner, en de ihermo-elektrische pyrometer van Siemens), en
druk- en trekmetingen (zoals de differentiaal manometer van Seger en de
anemometer van Peclet). Daarnaast was er een sterke toename van
hulpmiddelen om grondstoffen te verpulveren, monsters te nemen,
vloeistoffen te filteren. stoffen te verhitten, enz. Bovendien ontstonden er
geheel nieuwe analysemethoden zoals de maatanalyse, waarvan Descroizilles
tussen 1795 en 1806 de grondslag legde. Bij deze analyse voegde men uit een
buret een standaardoplossing van een zekere stof met bekende concentratie
(de titreervloeistof) toe aan een oplossing met een stof waarvan de
concentratie bepaald moest worden (de titrand). De toevoeging geschiedde
totdat beide stoffen in equivalente hoeveelheden aanwezig waren, d.w.z. het

3. P.J. Kasteleyn,/)f2('£'/)r;crf(v (Dordrecht. 1791)9-10
4. G. Lunge, Chemisch-technische Untcrsuchungsmethoilen Bd, I (Berlin, 1904). A.
Machabey. "Techniques of measurement" in: M. Daumas. A history of technology and
invention, progress through the ages vol. II (New York, 1969) 306-343; M. Daumas and .A.
Machabey, "Standardized measuring systems and the beginnings of precision mechanics"
in: M. Daumas. A history of technology and invention, progress through the ages (New York,
1979) 198-232.
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equivalentiepunt van de titratie bereikt was, hetgeen meestal door de
kleuromslag van een indicator waar te nemen was. De "titreermethode"
vond allereerst zijn toepassing in de praktijk, in het bijzonder om chemische
stoffen als zuren en alkalien (soda, potas, natronloog en kaliloog) te
controleren. Het duurde enkele decennia, voordat zij algemeen ingang vond
onder wetenschappers, die vervolgens op hun beurt de methode verder
ontwikkelden.^
Het gebruik van het technische meetinstrumentarium veranderde het
karakter van het testen en het controleren. De meting werd minder
persoonsgebonden en minder subjectief. Zo waren er twee soorten
kwaliteitscontroles op de verfstof meekrap in de eerste helft van de 19e
eeuw, namelijk de mondproef en de wasproef.*' De mondproef bestond
hierin dat een ervaren keurmeester door het kauwen van een kleine
hoeveelheid meekrap de mate van verontreiniging bepaalde. Bij de wasproef
werd door herhaalde wassingen met water de verontreiniging (i.h.b. zand)
afgezonderd. De keurmeester bepaalde vervolgens met vergelijkende
wegingen het percentage verontreiniging. Dergelijke, meer objectieve
proeven wonnen aan belang, de waarnemingen door de menselijke zintuigen
verloren hierdoor aan betekenis.
Het karakter van de verworven kennis veranderde daarmee nog in een ander
opzichl. Er was sprake van een toenemende kwantificering van technisch
relevante grootheden, bijvoorbeeld van de temperatuur, de druk, de
concentratie, het vermogen en het rendement. Toch behoefde een m.eer
nauwkeurige of meer objectieve meetmethode niet een toepassing in de
praktijk te krijgen. In veel gevallen voldeed een ruwe schatting en was de
snelheid waarmee de resultaten van een meting bekend waren, voor een
bedrijf van veel groter belang.''
Het gebruik van het meetinstrument droeg er toe bij dat het controleren en
het testen een duidelijk herkenbare, afzonderlijk te onderscheiden en
specialistische aktiviteit werd binnen de arbeidsverdeling van een bedrijf.
Het werk vereiste het kunnen omgaan met instrumenten en specifieke
hulpmiddelen zoals thermometers, weegapparaten, polarimeters, areometers
en glaswcrk. De persoon moest de beschikking hebben over een eigen
ruimte, eventueel afgescheiden van andere bedrijfsruimten.
Daarmee was een basis gelegd voor het ontstaan van het kwaliteits- en
testlaboratorium. De overgang naar het laboratorium voltrok zich veelal
geleidelijk. Bij de Leidsche katoenmaatschappij zien wij omstreeks 1875
5. Lunge. Chemisch-technische L'ntersuchungsmethoden, 3.
6. G. Wiskerke. "Degeschiedenis vanhet meekrapbedrijf in Nederland" \n: F.conomischhistorischjaarboek 25 (1952) 99-100.
7. Lunge, Chemisch-technische Unlersuchungsmethoden. 5-6.
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eerst de inrichting van een "kleurkamcr' of 'kleurkeuken,' waar de
drukpappen en vertliadcn werden geprepareerd. Aan het einde van de 19e
eeuw schcidde men vervolgens een deel van de kleurkamer af en noemde dat
het laboratorium. Het laboratorium werd uitsluitend gebruikt voor het
testen van grondstoffen, het uitproberen van nieuwe recepten en het
ontwikkelen van de receptuur.'* In dc lakfabriek Pieter Schoen & Zoon
ontstond aan het begin van deze eeuw eerst dc 'monsterkamer', waar de
grondstoffen en de hulpstoffen voor de produktie werden gecontroleerd en
klaargcmaakt. Hieruit splitste zicli het Chemisch Laboratorium af met de
nadruk op de kwaliteitscontrole, tcrwijl de monsterkamer de oneigenlijke
naam van technisch laboratorium kreeg.*^
In beide gevallen liep de afsplitsing samen met een toenemende produktie en
een toenemende diversificatie van de produkten, waardoor ook het aantal
analyschandelingen groeide. Deze voorbeelden doen vermoeden dat het
oprichten op grotere schaal van kwaliteits- en testlaboratoria in Nederland
geplaatst moet worden na 1890, wanneer de industrialisatie versnelt en het
grootbedrijf aan belang wint. Ik kom daar aan het eind van het artikel nog
op terug. Overigens moet opgemerkt worden, dat met de opkomst van het
kwaliteitslaboratorium niet het testen en controleren uit de produktie
verdwijnt. Integendeel, deze aktiviteiten blijven onderdelen van de gangbare
taken op de werkvloer. Slechts een deel ervan is afgesplitst in Iaboratoria.
Het kwaliteitslaboratorium beperkte zich niet altijd tot het vaststellen van
de kwaliteit van grondstoffen, tussen- en eindprodukten. Het vervulde ook in meer of mindere mate - een funktie bij de vcrbetering of vernieuwing van
produkten en produktiemethoden. De afsplitsing van een ontwikkelingslaboratorium was eventueel de stap erna. Welke faktoren droegen bij aan de
oprichting van een ontwikkelingslaboratorium? Daaraan vooraf gaat de
vraag: hoe slaagden de ondernemers er in hun produktie en produktiemethoden te verbeteren en te vernieuwen, voordat er sprake was van een
ontwikkelingslaboratorium?
Overdracht van technische kennis
Nederland was gedurende de gehele negentiende eeuw een land van
spreiding en niet van voortbrenging van nieuwe technische kennis. De
ontwikkeling van nieuwe industriele technieken vond in het buitenland
plaats. Nederland leverde daar een beperkte bijdrage aan. Het kon
8. Gemecnte Archief Leiden, .'\rchicf Leidsche Katoenmaatschappij, inv. nr. 745,
plattegronden.
9. P. Doves, 50yaar/iMV«nV(Zaandam, 1938). Interne publicatie over degeschiedenis van
Pieter Schoen & Zoon.
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daarentegen wel het buitenland gebruiken als een bijna onuitputtelijke bron.
De overdracht van technische kennis vormde daarmee een van de wezenlijke
faktoren in dc herorientatie van de Nederlandse nijverheid
Een belangrijk kanaal voor kennisoverdracht was het aanirekken van
buitenlandse vakarbeiders en ondernemers. Voor enkele bedrijfstakken kan
worden aangetoond dat de immigratie van buitenlandse vakkrachten
doorslaggevend is geweest voor hun opkomst en ontplooiing. In de
lextielververij en -drukkerij startten buitenlanders zoals de Engelsman T.
Wilson en de Belgen J. Previnaire en F. van Berghe in de jaren dertig nieuwe
bedrijven, die een stool gaven tot de opbloei van deze bcdrijfstak. Zij namen
in hun kielzog buitenlandse vaklieden mee. Ook andere ververijen en
drukkcrijen maakten veelvuldig gebruik van (rondtrekkende) buitenlandse
vaklieden, bijvoorbeeld van coloristen.'" De beetwortelsuikerfabricage, een
bcdrijfstak die in Nederland na 1858 van de grond kwam, werd opgezet door
Nederlandse fabrikanten. Duitsers en Belgen waren echter nodig om de
fabrieken te bouwen en de produktie op gang te brengen. Sommige
fabrikanten schakeldcn daarna spoedig over op inmiddels opgeleide
Nederlandse vakkrachten, anderen hidden het bij buitenlanders." Ook in
de machinefabricage waren de fabrikanten gedeeltelijk aangewezen op
buitenlanders zolang er geen traditie bestond op dit gebied. 'Fijenoord' en
'Van Vlissingen en Dudok van Heel" zijn bekende voorbeelden van
bedrijven, die in 1825 respectievelijk 1828 begonnen zijn met veel
buitenlands personeel. Het zou echter niet lang duren, tot zij de vaklieden
hoofdzakelijk uit eigen land betrokken.'- Bij de gasverlichting speelden
Fransen, Belgen en Engelsen in de eerste helft van de 19e eeuw een
belangrijke rol. Nederlandcrs waren echter van het begin af aan bijzonder
aktief bij de invoering en de ontwikkeling van deze nieuwe techniek.'-^
Ondernemers konden ook zelf hun kennis gaan halen in het buitenland. Zo
maakte Heineken in 1869 een langdurige studiereis naar Duitse en
Oostenrijkse brouwerijen en maakte hij nog in dat zelfde jaar een begin met
de overschakeling op dc Duitse gistingsmethode.'* Belangrijke veranderingen bracht hij eveneens aan in de technische installaties van zijn

10. Zie hct artikel van G. Verbong, "De ontwikkeling van het coloristisch werk in de
Nederlandse textielveredelingsindustrie", in dit themanummer.
11. Mededeling van M. Bakker, die bezig is met een onderzoek naar de Nederlandse
suikerindustrie tussen 1858 en 1919.
12. .Mededeling van G. van Hooff, die bezig is met een onderzoek naar de machinenijverheid in Nederland tot 1914.
13. J. MacLean, Geschiedenis der gasverlichting in Mederland [Zuiphcn, 1977).
14. H.A. Korthals, Korte geschiedenis der Heinekcns's bierbrouwerij maaischappij N. V.
/57i-/9^« (Amsterdam, 1948)29-30.
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brouwerij en ook hier zien wij de komst van Duits personeel. De
buitenlanders waren echter niet altijd gelukkig met de Nederlandse
pottekijkers, daar er in ons land na 1869, toen de octrooiwet werd
afgeschaft, straffeloos geimiteerd mocht worden.'^
Een studiereis van een ander type was het bezoeken van nationale en
internationale tentoonstelhngen. Om het voorbeeld van Heineken nogmaals
aan te halen: aanleiding tot zijn buitenlandse omzwervingen was de
internationale brouwerij-tentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt te
Amsterdam in 1869. Hier merkte hij dat voor zijn bier, bereid volgens de
traditionele methode, aanzienlijk minder belangstelling bestond dan voor de
nieuwste biersoorten. Internationale en wereldtentoonstellingen volgden
elkaar in de tweede helft van de 19e eeuw in onregelmatige, maar vaste
cadans op. Zij vormden voor Nederland een spiegel, waarin het zijn
achterstand in industriele techniek kon aflezen, maar waarin het ook de
resultaten van het innovatieve werk van elders kon afkijken.'* Naast de
internationale zijn ook de nationale, provinciale en lokale tentoonstelhngen
van een niet te onderschatten betekenis voor de diffusie van kennis." Zij
werden veelvuldig georganiseerd, deels naar aanleiding van het voorbeeld
van de eerste wereldtentoonstelling in Londen in 1851, deels als een bewuste
voortzetting van een oudere nationale traditie zoals de tentoonstellingen van
volksvlijt van 1808 en 1809.
In plaats van zelf tentoonstellingen of bedrijven te bezoeken kon de
ondernemer ook een van zijn werknemers of - wat nog vaker voorkwam
- zijn zoon voor langere tijd op reis sturen. Dit kreeg dan meer het karakter
van een opleiding. Louis Driessen, de direkteur van een Leidse katoendrukkerij zond bijvoorbeeld zijn zoon Felix omstreeks 1875 naar verschillende Engelse drukkcrijen. Daarvoor had Felix twee jaar aan de Ecole de
Chimie in Mulhouse gestudeerd. Hij nam een schat aan informatie mee naar
Leiden en zou tot de vooraanstaande coloristen in Europa gaan behoren.'^
Een dergelijk voorbeeld was niet uitzonderlijk. Vele ambitieuze jonge
Nederlandcrs trokken - met name na 1850 - naar het buitenland om daar een
opleiding te verwerven en ervaring op te doen. Dit gold niet alleen voor de
langer bestaande vakgebieden zoals de textiel, het drukken, het verven en
het leerlooien, maar ook voor de nieuwe en opkomende vakken zoals de
machinebouw en de elektrotechniek. Aan sommige buitenlandse opleidings15. Mededeling van F. Gerzon, die voor 1986 een publicatie voorbereid over de
herinvoering van de Nederlandse octrooiwet (1869-1912).
16. H. Baudet, "De dadels van Hassan en de start der Nederlandse industrialiteit" in:
Bedrijf en samenleving {BT\isse\, 1967) 1-15.
17. Baudet, "Nederlandse industrialiteit", 6-7.
18. Verbong, "Het coloristisch werk."
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instituten was het aantal Nederlandse studenten zo talrijk dat zij zich
georganiseerd hadden in een eigen vereniging. Zo kende de Polytechnische
School te Hannover in de jaren zestig het Studentengezelschap "Nederland
en Oranje."'''
Naast deze direkte wegen van kennisoverdracht waren er ook meer indirekte.
Deze liepen via academies, wetenschappelijke instellingen, maatschappijen
tot nut van het algemeen en via technisch- wetenschappelijke publicaties. Een
van de belangrijkste verenigingen in dit verband was de Maatschappij ter
Bevordering van Nijverheid, die in 1797 werd opgericht en als een zelfstandige
voortzetting van de "Oeconomische Tak" van de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen kon worden beschouwd.-" Zij begon in 1833 met het
uitgeven van een eigen orgaan, het Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid,
dat tot de dag van vandaag onder verschillende namen is blijven verschijnen.
In dit tijdschrift was een ruime plaats ingeruimd voor technische ontwikkelingen op diverse belangrijke terreinen zoals de scheikunde, de elektrotechniek en de werktuigbouwkunde. Toch moet haar reikwijdte beperkt zijn
geweest. Het ledental kwam niet boven de 2400 uit. Men telde daaronder op
de eerste plaats de gezeten burgerij (hogere bestuurders van gemeenten,
provincie en rijk, hogere ambtenaren, leraren, hoogleraren, officieren en
dergelijken) en slechts een kleine groep industrielen en ambachtslieden.
Verder waren er in de I9e eeuw meerdere algemene technische tijdschriften
"tot verbreiding van het nieuwe" of over de "nieuwste ontdekkingen in alle
vakken van nijverheid," waarvan sommige enkele jaargangen beleefden of
zelfs niet meer dan een jaargang haalden.-' Hun aantal bleef echter ver achter
bij de (populair) wetenschappelijke en wiskundige tijdschriften. De technische
tijdschriften waren doorgaans gericht op en toegankelijk voor de "Burger en
Landman," met andere woorden voor een breed publiek. Enkele tijdschriften
richtten zich op een selecter gezelschap, zoals het Tijdschrift van het Koninklijk
Instituut van Ingenieurs. dat vooral waterbouwkundige en technisch-militaire
zaken op een specialistisch niveau behandelde.

19. A.J. Veenendaal jr.. "Gerrit Middelberg. een veelzijdig spoorwegingenieur uit de
negentiende eeuw". Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek I (1984) 234.
20. J. Bierens de Haan, Van Oeconomische Tak tot Nederlandsche Maatschappij voor
Nijverheid en Handel /777-/PJ)2 (Haarlem, 1952).
21. Zie o.a.: De industrieel. tijdschrift tot verbreiding van het nieuwe op het gebied van
natuurkunde. werktuigkundc. technologic, telegrafie. foiograjie. meleorologie. enz. (eerste
jrg. 1859); De opmerker. weekblad voor architecten. ingenieurs, fabrikanten en aannemers van
openbare werken (eerste jrg. 1866); De vooruitgang. tijdschrift voor wetenschap. etc. (eerste
jrg. 1851): Kennis is macht. oversicht der geheurtenissen. ontdekkingen. enz. in onze
tijdschriften (eerste jrg. 1869) en Nieuw Tijdschrift gewijd aan alle lakken van volksvlijt.
nijverheid, enz. (eerste jrg. 1854).
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Naast tijdschriften speelden ook de handboeken in de schriftelijke communicatie in toenemende mate een rol.
In Nederland werden in de 19e eeuw diverse wegen bewandeld om nieuwe
technische kennis op te sporen, over te dragen en te verwerven. Toch zouden
deze, althans voor een aantal bedrijfstakken, onvoldoende of onbevredigend
blijken te zijn. Er ontstonden nieuwe instituties en een daarvan was het
industrieel laboratorium. Wat waren de achtergronden van deze ontwikkeling?
Testen, beproeven en experimenteren
Een van de achtergronden was, dat kennisoverdracht lets anders betekende
dan kennistoepassing. Het gebruik van nieuwe buitenlandse technieken
bracht tal van problemen met zich mee. Een nieuwe techniek kon nog zo goed
beschreven zijn, toch zou de ondernemer of ambachtsman ervaring moeten
opdoen om er mee om te gaan. Bovendien diende de techniek aangepast te
worden aan de lokale omstandigheden, zoals de inpassing in de bestaande
lokaliteiten, het afstemmen op de eigen aard van de plaatselijke grondstoffen
(bijvoorbeeld het grondwater), het voldoen aan de eisen van de plaatselijk
geldende wetgeving en het aanpassen aan de kwaliteit van de beschikbare
arbeidskrachten. Diffusie van techniek en technische kennis kon niet louter
opgevat worden als imitatie. Zij had in vele gevallen een innovatief karakter.
In het algemeen vond het uittesten van nieuwe machines, apparaten,
installaties en produktiemethoden direkt plaats in de praktijk. Een dergelijke
aanpak hield risico's in en kon met aanzienlijke kosten gepaard gaan. Om dit
te voorkomen was een mogelijkheid het beproeven. Zo ging in de textieldrukkerijen het nemen van proeven vooraf aan de toepassing van nieuwe
druk- en verfprocedes en aan het gebruik van nieuwe verf- en grondstoffen.
De scheidslijnen in de drukkerij tussen enerzijds het beproeven van nieuwe
grond- en verfstoffen, het doorvoeren van nieuwe procedes, en anderzijds de
dagelijkse zorg voor de receptuur, het testen van het eindprodukt, en het
controleren van de grond- en verfstoffen waren niet altijd duidelijk te trekken.
Het testen en het beproeven behoorden tot de belangrijkste taken van de
colorist.'- Een textieldrukkerij kon het zich niet permitteren dat zijn kostbare
eindprodukt mislukte door een slechte kwaliteit van de grond- en verfstoffen,
door een gebrekkige receptuur of door haperende machines.
In andere gevallen was er wel een duidelijker scheidslijn te zien tussen het
beproeven van nieuwe methoden en het testen en controleren. In de
beetwortelsuikerindustrie bestonden rond 1890 diverse routinecontroles om

22. Verbong, "Het coloristisch werk."

(42)

184

het suikergehalte in diverse stadia van de fabricage te bepalen en om de
bijprodukten te analyseren. De stap naar het ontwikkelingswerk betekende
een kwalitatieve overgang en vereiste andere vaardigheden, ander instrumentarium, ander personeel en een andere houding van ondernemers tegenover
het testen en het doen van proeven. Zij werd dan ook moeizaam gezet.-^
Het testen en controleren onderscheidde zich van het beproeven door de aard
van het resultaat. De uitkomst van de test of controlc had geen ander doel dan
de stand van zaken in (een onderdeel van) de produktie aan te geven, op grond
waarvan al dan niet werd ingegrepen. Een proef was bedoeld om samenhangen tussen grootheden in het produktieproces op te sporen of om
veronderstelde samenhangen tussen grootheden te toetsen. Soms moest de
samenhang tussen grootheden bekend zijn om iiberhaupt tot voor de praktijk
relevante proeven te komen. De resultaten van proeven konden immers niet
altijd direkt vertaald worden naar de reele produktieomstandigheden.
(Rekenkundige) regels waren dan nodig - zoals in het geval van schaalexperimenten met scheepsmodellen - om tot een interpretatie op reele schaal
te komen. Een dergelijke stap was nogal ingrijpend zodat het lange tijd kon
duren voordat men het nut van dit soort experimenten accepteerde ondanks
dat de interpretatieregels reeds bekend waren. De totstandkoming van het
waterloopkundig laboratorium (in 1927)'"* en het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation (in 1932)-- lieten onder andere om deze reden op zich
wachten.
In deze laatste gevallen was sprake van experimenten gebaseerd op en in
relatie tot wetenschappelijke theorieen. De opkomst van het (industriele)
laboratorium hield niet alleen verband met het nut van proeven, testen en
controles voor de produktie, maar eveneens met een verandering in de aard
van proeven, testen en controles. Dit aspekt heeft betrekking op de
toenemende technisch-wetenschappelijke benadering in de nijverheid.
De technisch-wetenschappelijke benadering
Deze benadering vraagt om een nadere aanduiding, daar er zeer verschillende
zaken mee gemoeid waren. Een zeer belangrijk element was de objectivering
van technische kennis, dat wil zeggen het streven om de kennis noch persoons-,
23. Zie het artikel van M. Bakker. "Laboratoria in de Nederlandse bietsuikerindustrie",
in dit themanummer.
24. J.M. Dirkzwager. Water, van natuurgebeuren tot dienstbaarheid ('s-Gravenhage,
1977) 83 e.v.
25. F. de Jong, "De moeizame introductie van wetenschap en technologic in de
scheepsbouw tot ongeveer 1940" in: Jaarboek voor dc geschiedenis van bedrijf en techniek
(1984)314-315.
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noch tijd- of plaatsgebonden te maken. Illustratief is de opkomst van het
technische tijdschrift en het technische handboek in de 19e eeuw. Daarbij ging
het vooral om een formalisering, dat wil zeggen vooral om het vastleggen van
de kennis in zo nauwkeurig mogelijkc beschrijvingcn. Ook bij het testen en
beproeven veranderde het persoonsgebonden karakter - zoals wij zagen door het groeiend gebruik van instrumenten, de toenemende kwantificering
van technische grootheden en het streven naar objectivering.
Dit betekende niet alleen een nauwkeuriger vastlcgging van variabelen, maar
bood ook de mogelijkheid tot een meer thcoretische onderbouwing van
technische kennis, gebaseerd op mathematische en natuurwetcnschappelijke
grondslagen. Het experimenteren vond zo mogelijk plaats in relatie tot
technisch-wetenschappelijke theorievorming. Een technisch-wetenschappelijke scholing was in dat geval nodig om het werk te kunnen verrichten. De
objectivering van technische kennis, de thcoretische onderbouwing en een
specifieke scholing droegen er toe bij om het ontwikkelingswerk als afzonderlijke aktiviteit binnen de arbeidsverdeling te identificeren en als laboratoriumwerkzaamheden te benocmen. Pas toen was het ook mogelijk om mensen
met specifieke kwalificaties uitsluitend voor dit werk vrij te maken en om hen
organisatorisch en ruimtelijk onder te brengen in een afzonderlijk deel van de
onderneming.
Een technisch-wetenschappelijke benadering werd in Nederland in de I9e
eeuw in de Industrie niet aangetroffen. Voor het merendeel van de industriele
technieken ontbrak het aan een technisch-wetenschappelijke basis. Slechts
onderdelen van de werktuigbouw, chemie en elektrotechniek hadden een
mathematische en natuurwetcnschappelijke grondslag.-" Dit betekende dat
het ontwikkelingslaboratorium als technisch-wetenschappelijk instituut vanaf
het begin van deze eeuw mogelijk was in sommige bedrijfstakken. Het
laboratorium als instituut voor het doen van min of meer systematische
proeven en testen kwam echter eerder voor.
De groei van technische kennis
Een andere factor die een rol speelde bij de opkomst van industriele
26. Zie o.a.: D.S. Landes, " lechnological change and industrial development in Western
Europe, 1750-1914" in: H.J. Habakkuk en M. Postan cds.. The Cambridge Economic
History of Europe vo\. VI. 1 (Cambridge, 1965)274-601; N. Rosenberg, "The growing role
of science in the innovation process" in: G.G. Bcrnhard, E. Crawford en P. Sorbom eds.,
Science, technology and society in the time of Alfred Nobel (Oxford, 1982) 231-246; E.
Homburg. "De inschakeling van chemici in de kleurstofindustrie" in: H. van den Beit e.a.,
De ontwikkeling van de kleurstofindustrie (Nijmegen, 1984) 107-163: E. Homburg, "De
tweede industriele revolutie. een pioblematisch historisch concept", verschijnt in 1986 in
Thcoretische geschiedenis.
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laboratoria was de groei en de specialisatic van de industriele technische
kennis. Dit weerspiegelde zich onder meer in de technische tijdschriften. Een
algemeen technisch tijdschrift als het Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid
slaagde er aanvankelijk redelijk in om de lezer goed te informeren over
vernieuwingen in een aantal vakgebieden. Op het gebied van de elektrotechniek besprak het tot 1880 de belangrijkste innovaties en gaf het
uitgebreide buitenlandse referenties en bronnen. Daarna vielen er grote
hiaten in hct weergeven van de ontwikkelingen.-" Een zelfde verschijnsel is
ook waar te nemen voor de informaticstroom over de leerlooitechniek.'^
Zelfs een tijdschrift als De Ingenieur (gestart in 1886) dat zich beperkte tot de
technische wetenschappen en niet het gehele terrein van de industriele
techniek bestreck, moest spoedig erkennen, dat het een uiterst moeilijke
opgave was een vakblad voor elk onderdeel van de technische wetenschappen
te zijn. De tekstomvang verdubbeldc in de eerste 25 jaar en in 1928 splitste
men De Ingenieur in een algemeen gedeelte en in specialistische uitneembare
katernen voor de vakgebieden Bouw- en Waterbouwkunde, Elektrotechniek,
Werktuig- en Scheepsbouw, Verkeerswezen en Technische Economic.-'^
Naast de inhoudelijke verandering van de vakbladen zien wij ook de toename
van het aantal vakbladen en de specialisatic van het vakblad. Na 1890
verschenen er tal van vakbladen, die zich richtten op afzonderlijke takken van
nijverheid en industriele techniek, zoals De Ledcrindustrie voor het eerst in
1889, Schoenmakerij vanaf 1890 en Gedi.^tilleerd vanai 1902.
Met de groei van kennis recs in een aantal bedrijfstakken een probleem voor
ondernemers. Hoe konden zij de omvangrijke informaticstroom adequaat
verwerken en gebruiken? Zij konden niet meer volstaan met het doorlezen van
een tijdschrift of het bezoeken van een tentoonstelling. Zij hadden de steun
nodig van gespecialiseerde en geschoolde technici, die - in dienst dan wel voor
een korte periode ingchuurd - vooral als taak kregen kennis over te dragen en
voor de onderneming bruikbaar te maken. Deze taak zou vervolgens - hoewel
niet exclusief - een van de doelstellingen van het ontwikkelingslaboratorium
worden.

27. L.F.M. van den Heuvcl en W.J. Lambo, Het tijdschrift ter bevordering van nijverheid
en de ontwikkeling van de elektrotechniek in de !9e eeuw (Scriptie TH Eindhoven,
Onderafdeling W en MW, 1983).
28. X.M.E.S. de Baar, "Het looicn van leer in Nederland in de negentiende eeuw" in:
Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 2 (1985) 94-96.
29. H. Lintsen, "De Ingenieur, de geschiedenis van een tijdschrift", De Ingenieur 94
(1982)nr. 8, 7-12.
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Schaalvergroting en industrialisatie
Daarmee zijn wij gekomen aan externe - buiten de techniek liggende faktoren die de opkomst van industriele laboratoria hebben beinvloed,
namelijk de toenemende arbeidsverdeling, de schaalvergroting en de industrialisatie.
Het overgrote deel van de Nederlandse nijverheid was in de 19e eeuw op
ambachtelijke wijze georganiseerd: een ambachtsman, tevens eigenaar, met
enkele knechten en leerlingen. De eigenaar was de spil van de werkplaats. Hij
organiseerde de produktie, kocht de grondstoffen of de halffabrikaten,
vernieuwde de gereedschappen en de machines en zorgde voor de financiering
uit eigen vermogen. Ook in de huis-industrie, in de manufactuur en in de
fabriek was de horizontale en vertikale arbeidsverdeling gering. Specialisaties
bestonden er voor sommige technische funkties zoals die van colorist,
tekenaar of bankwerker. Maar zelfs in deze gevallen voerde de "specialist"
uiteenlopende taken uit. De arbeidsverdeling nam toe mede onder invloed
van de schaalvergroting in het bedrijfsleven. Rond het midden van de I9e
eeuw had hooguit 10% van de bedrijven meer dan 50 werknemers in dienst. In
1889 was dit slechts toegenomen tot 15%. Daarna voltrok de schaalvergroting
zich sneller. In 1909 was het percentage verdubbeld.-^" Technische en andere
werkzaamheden werden opgesplitst en ondergebracht in funkties, bureaus en
afdelingen. Een dergelijk proces had ook zijn weerslag op test- en ontwikkelingswerkzaamheden, zeker daar waar deze als afzonderlijke aktiviteiten
herkend werden en waar de behoefte aan deze werkzaamheden groot was.
De schaalvergroting stond in nauw verband met de mechanisering en de
modernisering van de Nederlandse nijverheid, zodat deze ontwikkeling
samenviel met een toenemende behoefte aan overdracht en toepassing van
nieuwe technische kennis. De modernisering van produktieprocessen was in
Nederland na 1850 langzaam op gang gekomen. Aanvankelijk beperkte zij
zich tot enkele bedrijfstakken zoals de katoennijverheid, de papierindustrie
en delen van de voedingsmiddelenindustrie. Daarna verspreidde zij zich over
het grootste deel van de nijverheid. Vanaf 1890 ging het moderniseringsproces
samen met een sterke opbloei van de Industrie en de economic.-"
De behoefte aan technisch specialistische werkzaamheden ten behoeve van
het toepassen van nieuwe technieken verschildc sterk van bcdrijfstak tot
bcdrijfstak. Een proces van mechanisering en schaalvergroting voltrok zich in
de textielnijverheid zonder dat er specialisten voor werden aangetrokken. De

30. J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijmegen, 1976
reprint) 231-234.
31. Dc .Tonge, De industrialisatie. 241-245.
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machines konden zonder al te grote problemen direkt geplaatst en aan de
gang gebracht worden. Het ontwerpen en construeren van machines in de
machine-nijverheid vereiste daarentegen wel specialistische kennis, maar men
kon zich in de machinefabrieken in de 19e eeuw nog lange tijd redden zonder
thcoretische scholing. De opbouw van de elektriciteitsvoorziening in Nederland na ca. 1890 vereiste wel thcoretische kennis, daar het hier een systeem
betrof gebaseerd op de natuurkunde en de elektrotechniek. Zo werd de
Delftse Technische Hogeschool veelvuldig gevraagd voor advies en onderzoek, en vonden ingenieurs daarin van het begin af aan een erkend
arbeidsterrein.-^In vele bedrijfstakken was de stap naar een ontwikkelingslaboratorium groot,
ook daar waar test- en controlelaboratoria bestonden. Het ontwikkelingswerk
was doorgaans een kostbare zaak vanwege de dure arbeidskrachten en de
dure apparatuur. De oprichting van het ontwikkelingslaboratorium was
echter niet alleen een economische kwestie. Het belang van ontwikkeling lag
veelal niet op korte termijn of was vaak niet direkt zichtbaar. De ondernemer
moest bereid zijn - zo hij uberhaupt de draagkracht had in ontwikkeling te
investercn - het rendement van het geinvesteerde kapitaal en de continui'teit
van de onderneming in een langere-termijnperspectief te plaatsen.
Er waren bovendien ook andere oplossingen om in de noodzakelijke
werkzaamheden voor de ontwikkeling te voorzien. Indien het (ontwikkelings-)
laboratorium de draagkracht van de individuele ondernemer te boven ging,
kon mogelijk een beroep worden gedaan op een particulier instituut dat zich
op de gehele bcdrijfstak of de gehele nijverheid richtte. Dergelijke instituten
waren er reeds in een vroeg stadium zoals "Wijnhoff & Van Gulpen, Instituut
voor Experimented Onderzoek en Demonstratie van Uitvindingen en
Oktrooien"(1873) en het Chemisch Technisch Bureau P. Ferman (1872).
Anderen volgden later, bijvoorbeeld het Proefstation Voor Bouwmaterialen
Koning& Bienfait (1890) en het Scheikundig Laboratorium Boldingh en Van
der Heide (1892).
Een andere mogelijkheid was dat de overheid dergelijke instituten opzette en
(mede-)financierde. Gezien dc toenemende bemoeienis van de overheid met
het economische leven aan het eind van de I9e eeuw, maar vooral in en na de
Eerste Wereldoorlog is de oprichting van een groot aantal overheidslaboratoria voor de industrie niet verwonderlijk. Het betrof onder meer het
Rubberinstituut (1910), Rijksproefstation en Voorlichtingsdicnst t.b.v. de
Leder- en Schoenindustrie (1911) en het Vezelinstituut (I9I9).
De affiniteit van de overheid met laboratoria ging echter verder terug, in het

32. F. de .longe. "Elektrotechniek aan de Technische Hogeschool Delft (1875-1940)" in:
Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 2 (1985) 173-187.
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bijzonder door haar wettelijk vastgelegde rol als keurder van materialen,
controleur van waren en heffer van belastingen op goederen en stoffen. Om
deze taken te verrichten had zij diverse laboratoria nodig.
Slot
De opkomst van het industriele laboratorium in Nederland was in verschillende opzichten revolutionair: in de betekenis van het ontstaan van een
nieuwe institutie van kennisverwerving; in die gevallen dat er sprake was van
een technisch-wetenschappelijke benadering; en in de zin van een snelle groei
van het aantal kwaliteitslaboratoria na 1890 en van het aantal ontwikkelingslaboratoria na de Eerste Wereldoorlog.
In andere opzichten was er sprake van een meer evolutionaire ontwikkeling.
De taken en de werkzaamheden van een industrieel laboratorium werden
voorhcen ook verricht. Ondernemers en ambachtslieden waren lange tijd in
staat zonder een kwaliteitslaboratorium controles te doen en testen te
verrichten, en zonder een ontwikkelingslaboratorium proeven te nemen,
samenhangen tussen grootheden in de produktie op te sporen en kennis van
elders te absorberen. Bovendien gingen aan de industriele laboratoria andere
laboratoria vooraf die zich specifiek richtten op de industrie.

SUMMARY
Knowledge acquisition in Dutch industry during the I9th century
Laboratories are found only sporadically in 19th-century Dutch industry. People on the
shop floor did the necessary testing and controling; they were also the main source of
innovations. Tests and controls were performed with the unaided .sense-organs or by using
simple instruments. Innovation was stimulated by contracting foreign craftsmen, making
study tours, visiting exhibitions, reading technical journals etc.
Laboratory work became a recognizable specialty as a result of the objectification and
growth of technical knowledge. The expansion and modernization of Dutch industry
towards the end of the 19th century were of great importance for the emergence of
industrial laboratories. In general they started in a corner of the production department
and gradually evolved into a test-laboratory which could give rise to a development
laboratory.

