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.I.J. Hutter*
N E D E R L A N D S E LABORATORIA 1860-1940,
EEN K W A N T I T A T I E F O V E R Z I C H T
Inh'iilini^
Dit artikel beoogt een overzicht te geven van dc opkomst van laboratoria in
Nedcrland voor dc Twcede Wcrcldoorlog. Gcpoogd is een zo kompleet
mogclijk becld samen tc stcllcn voor dc voigende scktoren: de nijverheid,
(senii-)overheid, vercnigingcn, stichtingen, partikuliercn en het hoger
ondcrwijs. Nict allcen worden aantallen laboratoria gegeven binnen
verschillcnde katcgorieen, niaar ook zijn de beschikbarc gcgcvcns uitgesplitst
naar jaar van oprichting, geografische ligging en voornaamste werkterrein
(bijvoorbeeld chemisch, tarmaccutisch of fysisch). Dc belangrijkste bronnen
waren tijdschriftcn, jaarboekcn van de Koninklijke Ncderlandse Chemische
Vcreniging (KNCV) en de Vcrcniging van Delftse Ingenieurs (VDI),
gcdenkboeken en overzichtswerken. Waar mogelijk zijn ook gegevens van
bedrijvcn verwerkt.'
Bij het samenstcllen van dit artikel vormde het begrip "laboratorium' een
groot problcem. Een strakke dcfinitie valt niet te geven, terwiji bovendien de
inhoud van het begrip in dc tijd evolueert. Een omschrijving van
laboratorium uit 1916 luidde:
"Een liier tc lunde ol elders uilgcdaclitc, van het ww. laborare gevormde, of wel een
naar fr. laboraloire gemaakte iatijnsche benaming voor eene werkplaats waar stoffen
met behulp van scheikundc bcrcid. of op nauiurwetenschappelijk gebied onderzoekingen ingesteld wordeti,"Uit de toeUchting blijkt, dat een laboratorium aanwczig kon zijn bij
bijvoorbeeld apothcken, universiteiten. HBS-en, suikerfabrieken en stearinekaarsenfabrieken. Koenen omschreef een laboratorium in 1960 kortweg als:
een "werkplaats, inz[onderheidl van natuur- en scheikundigen, ook v.
apothekers,"^ terwiji de beschrijving van Van Dale uit 1984 luidt:
"werkvertrek voor empirisch-wetenschappelijk of technisch onderzoek en

*Vakgroep Filosofie, TH Hindhoven, Postbus 513. 5600 MB Eindhoven.
1. Voor een ovcrzieht van de/e gegevens ni.b.t. de laboratoria vvordt vcrwezen naar: J.J.
Hutter, l.ahorutoria in NcJcrland voor /940(TWIM-Dokumenten nr. l.TH Onderafdeling
Wijsbegeerte en Maatsehappijwetensehappen; Eindhoven. 1986).
2. tt'oordenboi'k cicr Nederlunihchf mat. dl. 8, eerst St. (Den Haag. 1916).
3. M.J. Koenen, Verklarendhandwoordcnbock clcr Nederlandsc taal(Gromn%cx\, 1960).
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proefnemingen, ook wel voor het bereiden van zekere stoffen.""' De
omschrijving uit 1916 en de meer recente formuleringen hebben gemeen, dat
sprakc moet zijn van een apartc werkplaats, waar technische of natuurwetenschappelijke arbeid, bijvoorbeeld op fy.sisch. chemisch of farmaceutisch terrein, wordt verricht. Kennelijk kan het werk in een laboratorium een
breed skala van aktiviteiten beslaan: van het bereiden van stoffen tot
technisch of empirisch-wetenschappelijk onderzoek. Op zoek naar laboratoria zou het wensehjk zijn duidehjke kriteria te hebben aan de hand
waarvan bepaald kan worden of een bepaalde ruimte een laboratorium kan
worden genoemd of niet. Daarvoor lijken zich op zijn minst vier faktoren
aan te dienen. Allereerst moet sprake zijn van een eigen ruimte. Dat kan een
enkele kamer zijn, maar ook een apart gebouw met verschillcnde kamers,
waarin deeltaken worden uitgevoerd. Ten tweedc moet in die ruimte het
instrumentarium voor handen zijn dat het werk van dc laboratoriummedewerkers mogelijk maakt: instrumenten om fysische grootheden te
meten, glaskolven, gereedschap, ovens, enzovoort. Ten derde zou de aard
van het werk aan bepaalde kriteria moeten voldoen. Het werk moet een of
meer van de voigende mogelijkheden betreffen: preparatie van chemische of
farmaceuti.sche stoffen, kontrole of keuring van grondstoffen en produkten
of research en development. Ten vierde zou de opleiding van de
laboratoriummedewerkers als kriterium kunnen gelden. Uit gegeven
omschrijvingen blijkt, dat een werkruimte vooral dan een 'laboratorium'
wordt genoemd, als daarin natuurkundigen, chemici en/of farmaceuten
werkzaam zijn.
Het grote problcem van het onderhavigc onderzoek was echter de
onmogelijkheid van alle ruimten die meer dan veertig jaar geleden
laboratorium werden genoemd vast te stcllcn of zij aan deze kriteria
voldeden. Slechts de beschikbaarheid van archieven van de laboratoria zelf
zou uitsluitsel kunnen geven. Het gebruikte bronnenmateriaal liet slechts toe
die werkruimten in kaart te brengen, die tijdgenoten als laboratorium
omschreven. Het resultaat van deze studie is daarom een inventarisatie van
dit soort werkruimten in Nedcrland, die kan worden gebruikt bij nader
onderzoek naar de vraag wat een laboratorium is en hoe het begrip door de
eeuwen heen is veranderd.
Een aantal sektoren is niet diepgaand onderzocht. Met betrekking tot de
nijverheid komen in het bijzonder de chemische en elektrotechnische
bedrijven aan bod. Van de overige bedrijfstakken zijn alleen die laboratoria
vermeld, die min of meer toevallig zijn ontdekt. Voorts komen de
apothekerslaboratoria slechts zijdelings aan dc orde en zijn de laboratoria
van middelbare scholen en het hoger beroepsonderwijs buiten het onderzoek
gebleven. De schoollaboratoria zijn vermoedelijk moeilijk in kaart te
4. Van Dale groat woordcnhoek der Mcderlandse taal. dl. 2. (Utrecht. 1984).
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brengen, omdat zij eerder praktikumlokaal dan laboratorium werden
genoemd, ondanks dat zij wat betreft inrichting en funktie niet wezenlijk
hoefden te verschillen van de laboratoria in het hoger ondcrwijs. Ook in het
hoger ondcrwijs hebben laboratoria tot in deze eeuw als voornaamste taak
gehad proeven mogelijk te maken ter illustratie van het ondcrwijs.^.
Het beschikbare bronnenmateriaal liet niet toe de laboratoria met elkaar te
vergelijken op basis van de beschikbare ruimte of de aanwezige apparatuur.
De aard van het werk bleek veelal wel globaal te beschrijven: van de
laboratoria buiten de nijverheid is weergegeven welk vakgebied (chemie,
fysika, botanie, enzovoort) daarin centraal stond. Voor de laboratoria
binnen de industrie bleek een indeling naar vakgebied weinig zinvol, omdat
daarin vaak verschillcnde vakgebieden naast elkaar werden beoefend. Een
indeling naar keuring, kontrole, analyse, research en development was voor
bedrijfslaboratoria zinvoller, hoewel de bronnen een dergelijk fijne
onderverdeling eveneens niet toelieten; een tweedeling was echter wel
mogelijk: 'kontrolelaboratoria' en 'R&D-laboratoria' (research en development). Controlelaboratoria zijn al die laboratoria, waarin produkten en
processen worden geanalyseerd, gekontroleerd en/of gekeurd. R&Dlaboratoria daarentegen zijn al die laboratoria, waarin nieuwe produkten of
processen worden ontwikkeld en/of wetenschappelijk georienteerd onderzoek plaatsvindt.
Van de bedrijfslaboratoria is onderzocht of zij met elkaar konden worden
vergeleken met betrekking tot het aantal daarin werkzame wetenschappers.
Dit bleek onmogelijk; slechts de aantallen wetenschappers, die in het gehele
bedrijf werkten konden worden vastgesteld. Aannemende dat deze aantallen
wel een indikatie vormen voor het aantal wetenschappers in de laboratoria
zelf, is deze weg nader gevolgd. De gegevens zijn uitgewerkt op
bedrijfstakniveau, vooral voor de elektrotechnische en chemische nijverheid.
Voor deze laatste takken van de nijverheid werd een positief verband
gevonden tussen het aantal wetenschappers in een bedrijfstak en het aantal
daarin aanwezige (R&D-)laboratoria. Voorts is een overzicht gegeven van
de belangrijkste industriele werkgevers van wetenschappers in de periode
1920-1941.
Tot slot zij er hier op gewezen, dat dit artikel geen gegevens bevat over
beschikbare financiele middelen voor de laboratoria. De daarin geinteresseerde lezer wordt verwezen naar enkele studies van Erik Bloemen.**

5. Verg. voor de hoger ondcrwijs laboratoria in de vorige eeuw H.A.M. Snelders.
"Chemische laboratoria in de negcntiende eeuw". in dit themanummer.
6. E.S..4. Btoemcn. Underzock en ontwikkcling door het bedrijfsleven in Nederland, 19191939: (Sociologisch Instituut Leiden, afstudeerskriptie, juni 1977); E.S..A. Bloemen.
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Jaar van oprichting
De laboratoria die dit onderzoek heeft opgeleverd zijn onderverdeeld in zes
katcgorieen, die zijn gebaseerd op de wijze van financiering^:
1. laboratoria in het hoger ondcrwijs (universiteiten en hogescholen);
2. overheidslaboratoria buiten het hoger ondcrwijs;
3. gemengd (d.w.z. door overheid, bedrijfsleven en/of partikuliercn
gezamenlijk) gefinancierde laboratoria;
4. partikuliere laboratoria (buiten de industrie);
5. industriele laboratoria;
6. laboratoria van vercnigingcn en stichtingen.

OPRICHTINGSJAARTALLEN LABORATORIA IN NEOERLANO. 1860 1940

"Bezieling en 'esprit d'equipe'. Industriele research in Nederland in het interbellum", in:
Excrcitics in ons verlcden: 12 opstellen over de economische en sociale geschiedenis van
,\ederland en kohnien 1800-195Q. (Assen, 1981) 153-167.
7. Deze indeling ontleen ik aan B.M. Sweers, "Toegepast-natuurwetenschappelijk
onderzoek ten behoeve van de Nederlandsche nijverheid", Economische Statistisch
Berichten. 18-6-1941, 378-381. De indeling is in de meeste gevallen problecmloos te
hanteren. Het minst duidelijk is de indeling voor de overheidsbedrijven, zoals
Staatsniijnen. PTT. Spoorwegen en de gemeentelijke of provinciale gas-, water- en
elektriciteitsbedrijven. Zij dienen zelfstandig te opereren en hun financiele middelen van
de vrije markt te betrekken, net als partikuliere bedrijven. Omdat zij echter alle indirekt
van de overheid afhankelijk zijn. zijn zij onder de derde en niet onder de vijfde kategorie
gerangschikt.
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Grafiek I geeft de oprichtingsjaartallen van de laboratoria voor alle zes
katcgorieen. Als een bedrijf of instelling meer dan een laboratorium had,
zijn zij alle in de grafiek verwerkt. De oprichtingsjaartallen zijn voor het
gemak ingedeeld in tijdvakjes van steeds vijf jaar. Onderscheid is gemaakt in
bekendc en onbekendc oprichtingsjaartallen. De onbekende (zwart getekend
in grafiek I) zijn vermeld bij het tijdvak waarvan in elk geval zeker is, dat zij
toen reeds bestonden.
Uit grafiek I blijkt, dat de oprichtingsjaren van de partikuliere en de
industriele laboratoria het meest onzeker zijn. Van de andere laboratoria
zijn deze voor het grootste gedeelte bekend. Bovendien mag daarvan een
grote mate van volledigheid worden aangenomen.**
Bestudcring van kolom I levert op, dat allcen van de hoger ondcrwijs
laboratoria een stgnifikant gedeelte, namelijk ongeveer 14%, reeds voor
1860 is opgericht. Voorts valt op dat, ervan uitgaande dat de werkelijke
oprichtingsjaartallen van de 'onbekenden' het totaalbeeld nauwelijks zullen
wijzigen, de grootste oprichtingsaktiviteit van laboratoria in het hoger
ondcrwijs tussen 1905 en 1930 lag: ongeveer 50% valt binnen dit tijdsbestek.
Vooral de oprichtingsaktiviteit in de periode 1915-1930 was groot. De
oprichting van nieuwe laboratoria in het hoger ondcrwijs in dejaren dertig
stond daarmee vergeleken op een laag pitje. Waarschijnlijk hangt dit samen
met de sterke ekonomischc recessie in die tijd.
De oprichtingsaktiviteit van de overheidslaboratoria buiten het hoger
ondcrwijs (kolom 2) loopt nagenoeg parallel aan die van het hoger
ondcrwijs. Ook hier nam het aantal laboratoria na 1905 fors toe en daalde
de toeneming aanzienlijk na 1930. Tussen 1905 en 1930 zag 60% van de
overheidslaboratoria het levenslicht.
Kolom 3 toont aan dat de meeste semi-overheidslaboratoria eveneens na de
laatste eeuwwisseling zijn ontstaan, terwiji ook daarvan het grootste
gedeelte (65%) tussen 1905 en 1930 werd opgericht. Opvallend is de piek

8. Een van de gebruikte bronnen is een rapport van de Werkgemeenschap van
Wetenschappelijke Organisaties in Nederland (de voorloper van de naoorlogse Stichting
voor Zuivcr Wetenschappelijk Onderzoek, ZWO): Natuurwctenschappelijk onderzoek in
Nederland: een overzicht van helgeen in de laatste vijfjaren in Nederland verricht is op het
gebied der naluurwetenschappen. der mcdischc en technische wetenschappen (Amsterdam,
1942). Van de 250 daarin vermelde laboratoria bevinden zich slechts ongeveer 15 in de
katcgorieen 4, 5 en 6. Van de ruim 300 laboratoria die in dit artikel in de katcgorieen 1, 2
en 3 staan, wordt dus ongeveer 759? in dit rapport genoemd. Het rapport vermeldt mede
het jaar van oprichting en blijkt vooral voor de katcgorieen 2 en 3 zeer betrouwbaar. De
universitcitslaboratoria (kategorie 1) blijken vaak ouder dan het rapport aangeeft: het
rapport vermeldt daarvan vaak de openingsdatum van de laatst betrokken ruimte. Met
gcdenkboeken van de universiteiten samen blijkt echter ook voor deze kategorie een
betrouwbaar beeld te schetsen.
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tussen 1925 en 1930. Voor een groot deel is deze verklaarbaar, doordat in
1927 de KEMA (Arnhem) startte met zes laboratoria en zes TNOlaboratoria in Rijswijk voortkwamen uit het uit 1929 stammende Centraal
Instituut voor Materiaalonderzock (CIMO).
Van de ruim 80 partikuliere laboratoria, die in kolom 4 staan vermeld, blijkt
van slechts 30% de oprichtingsdatum bekend te zijn. Omdat Snelders elders
in deze bundel laat zien, dat voor 1900 slechts enkele chemici in partikuliere
laboratoria hun arbeidsveld vonden,^ is de indruk uit grafiek I, dat de
meeste partikuliere laboratoria na de eeuwwisseling ontstonden waarschijnlijk wel juist. Het totale aantal partikuliere laboratoria in de grafiek
bedraagt 82. Dit is echter niet het totale aantal dat in 1940 bestond: in
tegenstelling tot de andere laboratoria waren de mutaties bij partikuliere
laboratoria bijzonder groot. De belangrijkste bron voor deze kategorie
laboratoria, de chemische jaarboekjes van 1908 tot 1941,'° noemt jaarlijks
20 a 30 partikuliere laboratoria," maar laat ook zien, dat er ieder jaar vele
nieuwe bijkwamen en oude verdwenen.
De oprichtingsdata van de industriele laboratoria (kolom 5) zijn, net als van
de partikuliere laboratoria, zeer onzeker: van ongeveer 50% zijn zij
onbekend. Niet alleen de oprichtingsdata zijn echter onzeker: in tegenstelling
tot de eerste vier katcgorieen is ook onbekend, hoe volledig de cijfers zijn.
Omdat het onderzoek zich vooral richtte op de chemische en elektrotechnische nijverheid, ontbreken in grafiek I in elk geval vele bedrijfslaboratoria
buiten deze beide takken van de nijverheid. Maar ook voor deze beide
nijverheidstakken zelf bestaan onzekerheden. Grafiek 2 geeft een indruk van
het totaal aantal chemische bedrijven in Nederland tussen 1913 en 1935.'^
Tot de ekonomischc krisis van 1930 was het aantal chemische bedrijven
stabiel rond 1100 a 1200. Daarna viel hun aantal snel terug tot ongeveer de
helft. Van deze honderden bedrijven zijn er echter slechts 70 met in totaal 80
laboratoria in grafiek I verwerkt. Er mag echter worden aangenomen, dat
ook de meeste overige chemische bedrijven op zijn minst hun produkten en
grondstoffen moesten keuren en kontroleren en dat zij daarvoor enige
ruimte of een aparle kamer hadden gereserveerd. Verbong en Bakker tonen
9. Snelders, "Chemische laboratoria".
10. Chemische jaarboekjes 1908/09, 1909/10,1913/14,1915/16, Deel I 1920, Deel I 1922,
Deel 1 1924, Deel I 1924. Deel I 1927, Deel I 1931, Deel I" 1935 en Deel I*^ 1941.
11. Sweers ("Toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek") ondersteunt deze aantallen door te stcllcn, dat er in 1941 25 a 30 partikuliere laboratoria bestonden.
12. Bij de samenstelling van grafiek 2 zijn de chemische jaarboekjes 1913/14, 1920,
1927 en 1935 gebruikt. De grafiek geeft niet alleen het aantal bij naam en toenaam
genoemde fabrieken: vele niet genoemde bierbrouwerijen heb ik wel meegeteld, terwiji ik
de gloeilampenfabrieken heb weggelaten. De onderstaande label geeft de berekening, die
tot de grafiek heeft geleid.
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GRAFIEK 7 AANTAL CHEMISCHE BEDRIJVEN IN NEDERLAND ALS FUNKTIE VAN DE TIJD
I 8R0N CHEMISCHE JAARBOEKJES 1

bijvoorbeeld in hun bijdragen aan deze bundel aan, dat de textielveredelingsen de suikerindustrie daartoe veelal laboratoria hadden ingericht.'^
Anderzijds is het natuurlijk wel de vraag of al deze overige chemische
bedrijven voor de keuring en kontrole een 'echt' laboratorium hadden
ingericht of slechts een enkele analist of 'proever' aan het werk hadden, die
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1. in het chemische jaarboekje. 1935, zijn alle bedriiven genummerd; indien een
bedrijf onder verschillcnde katcgorieen voorkomt is dat cxpliciet aangegcven, zodat
eenvoudig is af le ieiden, dai in dat jaarboekje t: 1/5 dubbel wordt genoemd.
Geschat is daarom. dat het aantal dubbel genoemde bedrijven in de andere drie
jaarboekjes ook i 1/5 van de met naam en toenaam genoemde bedraagt.
2. exkkisief de gloeilampenfabrieken.
13. M. Bakker. "Laboratoria in de Ncderlandse bietsuikerindustrie"; G. Verbong,
"Coloristen en laboraloria", in dit themanummer.
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hooguit een eigen tafel in de bcdrijfsruimte had. Zeker is dat niet al die
overige bedrijven een scheikundig ingenieur of chemicus in dienst hadden.
Het chemisch jaarboekje van 1920 vermeldt ongeveer 50 bedrijven die een of
meer scheikundige ingenieurs of chemici als 'scheikundige'(dus niet in een
managerfunktie) in dienst hadden, maar die niet in grafiek 1 zijn
opgenomen, omdat onbekend is of zij een laboratorium bezaten. In 1927
bedroeg dat aantal bedrijven ongeveer 45 en in 1941 ongeveer 75.''* Het lijkt
plausibel dat deze wetenschappers in hun funktie als scheikundige over een
laboratorium konden beschikken, zodat het werkelijke aantal chemische
bedrijfslaboratoria in de betreffende jaren met tenminste deze aantallen
moet worden uitgebreid. Resumerend kan worden gesteld, dat rond 1940 op
zijn minst 80 laboratoria in de chemische nijverheid bestonden, maar dat het
werkelijke aantal zeer waarschijnlijk meer dan 155 en wellicht zelfs enkele
honderden bedroeg. De 80 zeker bestaande en in grafiek I verwerkte
laboratoria waren echter veelal dusdanig van omvang en kwaliteit, dat
daarover met trots werd gepubliceerd in gcdenkboeken en tijdschriftcn. Dat
kan van de overige niet worden gezegd, zodat zij in elk geval tot de minder
belangrijke bedrijfslaboratoria kunnen worden gerekend.
Voor de elektrotechnische nijverheid geldt een soortgelijk verhaal. In grafiek
I zijn de laboratoria van slechts twee gloeilampenfabrieken (Philips in
Eindhoven en Pope in Venlo) verwerkt. In 1920 kende Nederland echter nog
twee, in 1927 nog achttien en in 1935 nog tien andere gloeilampenproducenten.'-'' Hoewel in enkele daarvan eveneens wetenschappers werkten,"' blijkt echter uit geen enkele bron, dat zij een goed geoutilleerd
laboratorium bezaten. Voorts zijn in grafiek I de laboratoria van zeven
elektrotechnische bedrijven buiten de gloeilampensektor opgenomen, terwiji
er voor 1940 nog eens ongeveer vijftien van deze elektrotechnische bedrijven
bestonden." Eventuecl bestonden rond 1940 dus ongeveer 25 meer
elektrotechnische bedrijven met laboratoria dan in grafiek I zijn verwerkt.
Net als in dc chemische nijverheid kunnen dat echter geen grote, belangrijke
laboratoria zijn geweest.
Uit de laatste kolom van grafiek I komt duidelijk naar voren, dat de meeste
14. Chemisch jaarboekje 1927 en 1941.
15. Chemisch jaarboekje 1920, 1927 el935.
16. De NV Metaaldraadlampenfabriek "Holland' te Utrecht had in 1920 twee chemici in
dienst (chemisch jaarboekje, 1920). In 1926 werkte een elektrotechnisch ingenieur bij de
Gloeilampenfabriek Nijmegen. In 1939 werkte een werktuigbouwkundige bij de NV
Metaaldraadlampenfabriek Volt. (De cijfers met betrekking tot 1926 en 1939 dank ik aan
Nil l^isco, die in het kadcr van een studie aan de TH Delft lijsten heeft samengesteld met
het beroep van Delftse elektrotechnische, civiele en werktuigbouwkundige ingenieurs in
dejaren 1881. 1900, 1912, 1926 en 1939.)
17. Chemisch jaarboekje 1920, 1927 en 1935.
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vereniging.s- en stichtingslaboratoria (bijna 90%i) tussen 1905 en 1940 zijn
opgericht. De zekerheid betreffende de oprichtsdatum is opvallend groot in
vcrgelijking met die van alle andere laboratoria: slechts van een van de
achttien laboratoria is deze datum onbekend. Bedenkend dat deze
laboratoria zijn ontstaan op basis van formed vastgelgde afspraken tussen
verschillcnde instellingen, behoeft dit gegeven echter geen bevreemding. Hoe
volledig het aantal laboratoria in deze kategorie is, is niet geheel duidelijk.
Sweers beweerde in 1941, dat tenminste nog zes bcdrijfstakgewijs gefinancierde verenigingen of stichtingen een laboratorium bezaten: de Vereeniging
voor Koeltechniek, de Fotostichting, de Geluidstichting, de Stichting voor
Optiek, het Genootschap voor Verlichtingskunde en het Bureau voor
Warmte- en Krachtekonomie.'** Van enkele is mij echter via verschillcnde
bronnen duidelijk geworden, dat zij weliswaar een eigen studiebureau
hadden, maar zeker geen laboratorium. Zij zijn daarom voorlopig niet in de
lijst opgenomen.
Met inachtneming van bovcngenoemde onzekerheden kan toch worden
gekonkludeerd, dat de meeste vooroorlogse laboratoria zijn ontstaan in de
periode 1905-1930. De oprichtingsaktiviteit in de jaren dertig was in het
algemecn veel geringcr dan in de periode 1915-1930, dat wil zeggen tijdens
de Eerste Wcrcldoorlog en daarna tot de ekonomischc krisis. Opvallend was
de grote aktiviteit van de overheid (kolommen 1, 2 en 3) in de periode 19151930, hetgeen het algemene beeld bevestigt, dat de overheid zich tijdens de
Eerste Wcrcldoorlog en daarna in toenemende mate genoodzaakt zag
regelend en steunend op te treden in de Ncderlandse samenleving."
Regionale spreiding: het Westen voorop
Grafiek 3 laat zien in welke provincies de verschillcnde laboratoria zich
bevonden. (Nogmaals zij er op gewezen dat de ruim 80 partikuliere
laboratoria uit kolom 4 nooit gclijktijdig hebben bestaan en dat kolom 5
alleen de meest belangrijke bedrijfslaboratoria bevat).

18. Sweers, "Toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek"; A. De Mooy Czn., "De
organisatie van het Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek", De Ingenieur 52
(1937) T1-T9, vermeldde overigens reeds eerder het bestaan van de Vereeniging voor
Koeltechniek, de Fotostichting. de Geluidsslichting, de Stichting voor Optiek en het
Genootschap voor Verlichtingskunde.
19. Zie bijvoorbeeld Joh. de Vries. "Het economisch leven in Nederland 1918-1940" in:
Algemene geschiedenis van Nederland dl. 14 (1979) 102-145en Joh. de Vries. De
Ncderlandse economic tijdens de 20-ste eeuw (Haarlem, 1977).
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GRAFIEK 3 REGIONALE SPRElDING VAN LABORATORl .OPGERICHT VOOR 1940

Enige algemene trends verdienen nadere vermelding. Drenthe en Zeeland
deden over de gehele linie niet tot nauwelijks mee. Frieslands bijdrage was
bescheiden, terwiji Brabant alleen in de kategorie bedrijfslaboratoria
redelijk skoorde en dat vooral dankte aan slechts enkele bedrijven in Oss en
Eindhoven. Het aantal laboratoria in Limburg en Overijssel, dat ongeveer
20 bedroeg, ontliep elkaar niet veel. Groningen had vooral meer laboratoria
dan deze beide dankzij de Groningse universitcit: zou die niet worden
meegeteld dan zou Groningen daarbij zijn achtergebleven. Opvallend is dat
Gelderland over de gehele linie niet of nauwelijks onderdeed voor Utrecht.
Noord- en Zuid-Holland spanden echter, volgens verwachting, de kroon,
terwiji van deze beide Zuid-Holland in bijna eike kategorie meer laboratoria
had dan Noord-HoUand. Noord-HoUand bezat alleen meer verenigings- en
stichtingslaboratoria.
Noemen we Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel het noorden,
Gelderland en Utrecht het midden, Noord- en Zuid-Holland het westen en
Zeeland met Brabant en Limburg het zuiden van Nederland, dan vallen
grote verschillen te bespeuren. Ruim 50% van alle laboratoria bevond zich
in het westen, bijna 25% in het midden, ruim 10% in het noorden, terwiji het
zuiden met minder dan 10% veruit achteraan kwam. Deze gegevens passen
goed in het beeld dat de ekonomischc aktiviteit in Nederland zich in het
begin van deze eeuw vooral in het westen afspeelde.^"

20. De Vries, De Nederiandse economic tijdens de 20-ste eeuw, 22 e.v.
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Vakgebieden: chemie centraal

Om een indruk te krijgcn van het vakgebied waarop dc laboratoria aktief
waren, is tabel 1 samengesteld, waarin dit voor alle niet-industriele
laboratoria is weergegeven. De industriele laboratoria zijn hier niet
opgenomen, omdat daarin vaak verschillcnde vakgebieden naast elkaar
werden beoefend (zij worden verderop in dit artikel behandeld).
De cijfers in de tabcl spreken voor zich.Alleen enkele algemene trends
verdienen hier nadere beschouwing. De partikuliere laboratoria bevonden
zich vooral in de chemie en dc levensmiddelensektor. Dit kan echter schijn
zijn en het gcvolg van dc hier gehanteerde dcfinitie van laboratorium. Veel
elektrotechnische en werktuigbouwkundige ingenieurs stonden te boek als
adviseur of werkten in een ingenieursbureau. De ruimten die zij daarvoor
gebruikten bevatten waarschijnlijk vaak instrumenten om metingen te
verrichten, zodat deze bij nadere bestudcring wellicht ook als 'partikulier
laboratorium' kunnen worden geboekstaafd. Zij vormen een grijze zone

Tabel I.

Verdeling naar discipline van de niet-industriele laboratoria opgericht voor 1940

discipline
natuurkunde
elektrotcchniek
mechanika
chemie
levensmiddelen
farmacie
zoologie
diergenccskunde
geneeskunde
botanie
landbouw
mikrobiologie
aardweiensch.'
astronomic
divcrsen
totaal

l.h.o.
8
1
3
26
4
9
8
58
II
8
7
9
4
4
161

2. overh.

3.scmi-ov.

4. part.

11
4
32
3

1
1
5018
1

2

42'
2
1
3
3
6
8
2
3
1
12
85

6. ver/st.
2

1
2
2
4
6
1

3
4
I
2
1
2

2

6

9

3

72

82

18

' waarvan 28 keuringslaboratoria.
• waarvan 9 chemisch-bakteriologisch.
' omvat: geologic, mineralogie, ertskunde, bodcmkunde, geofysika, geomofologie en
geodesic.
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tussen die ruimten die wel en die geen laboratorium kunnen worden
genoemd.
In de farmacie vermeldt de tabel slechts een partikulier laboratorium. Dat is
echter het gcvolg van het feit, dat de apothekerslaboratoria buiten dit
onderzoek zijn gehouden. In 1934 werkten 691 farmaceuten in partikuliere
apothcken,'' terwiji dat aantal in 1947 was gegroeid tot 758.^- Wellicht
bestonden rond 1940 dus zo'n 700 apothekerslaboratoria, die dan onder de
partikuliere laboratoria zouden moeten worden gerangschikt.
Opvallend is de sterke positie van chemische laboratoria in elke kategorie.
Alleen in het hoger ondcrwijs overtrof het aantal geneeskundige laboratoria
het aantal chemische. Tenslotte is vermeldenswaard dat de laboratoria voor
natuurkunde, zoologie, diergenccskunde, geneeskunde, botanie, aardwetenschappen en astronomic zich vooral in het hoger ondcrwijs bevonden. Dit
kan een indikatie vormen voor het feit, dat deze vakgebieden tot 1940 (nog)
weinig betekenis hadden in het Nederiandse ekonomischc bestel.
Wetenschappers en industriele laboratoria
De primaire belangstelling in dit artikel betrof de laboratoria in de
chemische en elektronische nijverheid. Een van de kwantificeerbare
grootheden waarop deze laboratoria met elkaar zijn te vergelijken, is het
aantaai daarin werkzame medewerkers (zie inleiding). Het bleek onmogelijk
deze aantallen vast te stcllcn voor de periode voor de Tweede Wcrcldoorlog.
Het bleek slechts mogelijk een schatting te geven van het aantal
wetenschappers dat in totaal aan de bedrijven zelf was verbonden.
Veronderstellend dat het aantal wetenschappers in een bedrijf een indikatie
vormt voor het belang, de omvang en de aard van het daaraan verbonden
laboratorium, zijn de gegevens daarover nader uitgewerkt.
Wetenschappers waarvan te verwachten is, dat zij mogelijk een onderzoeksen/of ontwikkelingstaak hadden in de laboratoria van deze industrieen, zijn:
chemici, fysici,^^ farmaceuten, biologen, alsmede scheikundige, elektrotechnische, werktuigbouwkundige en natuurkundige ingenieurs. Grafiek 4
geeft een overzicht van het totale aantal wetenschappers uit deze disciplines

21.Commissie ter Besludeering van de toenemende Bevolking van Universiteiten en
Hoogescholen en de Werkgelegenheid voor academisch Gevormden. De loekomst der
academisch gegradueerden (Groningen/Batavia. 1936) 222.
22. I2e volkstelting, annex woninglelling. 31 met 1947: 31 mei 1947: serie A. rijks- en
provinciale cijfers, deel 5, statistiek der academisch gevormden: CBS (Den Haag, 1950)
tabel 14.
23. De termen 'chemikus' en fysikus' gebruik ik cxklusief voor diegenen die aan een
universitcit hebben gcstudeerd; hen noem ik gezamenlijk: 'akademici".
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in de Nederiandse industrie in de periode 1898-1947.-'' Daaruit blijkt dat het
aantal wetenschappers in de industrie aan het begin van de Eerste
Wcrcldoorlog gering was: ± 350 in 1915. Bij het begin van de Tweede
Wcrcldoorlog was dit aantal relatief fors gestegen (tot ± 1800), maar ook
toen was het nog betrekkelijk bescheiden. Opvallend is vooral dat rond 1940
24. Voor het samenstellen van grafiekcn 4 en 5 zijn de voigende bronnen gebruikt:
a. De loekomst der academisch gegradueerden: p. 173 voor chemici en scheikundige
ingenieurs voor dejaren 1898 t/m 1934; p. 154-155 voor fysici voor dejaren 1913 t/m
1934; p. 201 voor biologen in 1934; p. 222 voor farmaceuten in 1934; p. 497 voor
elektrotechnische ingenieurs voor de jaren 1898 t/m 1934 en p. 464-465 voor
werktuigbouwkundige ingenieurs voor dejaren 1898 t/m 1934;
b. Vereeniging van Dclftsche Ingenieurs, Adresbock 1940 van dc ingenieurs en technologen
gediplomeerd aan de Polyiechnische School 1865-1905, Technische Hoogeschool 1906-1940
(Den Haag. z.j.): cijfers voor natuurkundige ingenieurs tot en met 1940;
c. Ongepubliceerde overzichten van Nil Disco van het beroep van elektrotechnische en
werktuigbouwkunidge ingenieurs in 1881. 1900, 1912, 1926 en 1939, TH Delft;
d. KlVI-commissie voor het technisch ondcrwijs in Nederland, rapport I, (nov. 1948): cijfers
voor natuurkundig ingenieurs in 1946;
e. Chemisch jaarboekje, deel I'^ 1941: deze bron geeft cijfers voor een selektie van chemici
en scheikundige ingenieurs (namelijk de leden van de Chemische Vereniging) in 1941; deze
cijfers zijn gekorrigcerd m.b.v. een schatting van het totale aantal chemici en scheikundige
ingenieurs in 1941, zoals volgt uit De loekomst der academisch gegradueerden. p. 172 en
189; bij de korrektie is volledigc reprcsentativitcit van het chemische jaarboekje
vcrondcrsteld;
f I2e volkslelling: alle cijfers m.h.t. 1947 zijn gebaseerd op tabel 14 en vormen het totaal
van de katcgorieen 01 t/m 17. met uitzondcring van 05-24 en 16.
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GRAFIEK 5. WETENSCHAPPERS IN DE NEDERLANDSE INDUSTRIE , ALS PERCENTAGE V A N
T O T A A L A A N T A L WERKZAME WETENSCHAPPERS , PER DISCIPLINE . 1898 - 1947

nog slechts enkele tientallen fysici, biologen en farmaceuten in de industrie
werkten.
Veronderstellen we dat een groot gedeelte van de wetenschappers in de
laboratoria van de bedrijven werkte, dan nam het belang van deze
laboratoria dus ook pas na de Eerste Wcrcldoorlog flink toe. Pas toen
konden de laboratoria op wetenschappelijke leest worden geschoeid. Dus
ook al zouden de meeste bedrijfslaboratoria met onzekere oprichtingsdatum
ouder zijn dan van 1915, dan nog kan de wetenschappelijke orientering pas
van na 1915 zijn.
Grafiek 5 geeft het percentage per discipline van de wetenschappers, dat in
de periode 1898-1947 in de industrie werkte.^^. Deze grafiek geeft daarmee
een beeld van het veranderend belang van de industrie als werkgever voor
verschillcnde wetenschappelijke disciplines. Hij laat zien dat de industrie
voor elektrotechnische en werktuigbouwkundige ingenieurs een steeds
belangrijkere arbeidsplaats werd. Voor scheikundige ingenieurs was de
industrie gedurende de gehele periode een belangrijke werkgever. Opvallend
25. Zie voor de bronnen nool 24; bij het vaststellen van de totale aantallen
wetenschappers zijn werklozen en gepensioneerden niet meegeteld.
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Tabel 2. Geschaiie aantallen wetenschappers in de Industrie naar jaar en bedriifsiak.

bedrijfstak

1. chem. bedr.

l.olien,margarine,
zuivcl
2.gist,spiritus.bier
3.levensmiddelen
alg.
4.reuk- en smaaksloffen
5,zout
6.textiel,wol,
katoen
7.kunstzijde
8.zcep
9.kaarsen
IO.kool,teer.gas.
asf.'
1 l.zwavelzuur,
superfosf.
12.petroleum13.rubber,leer
I4.glas,kalk,aard..
steen
15.papier,karton
16.1ijni,stijfscl
l7.springstoffen
18.farmacie
I9.lakken,vcrf
20.kleurstoffen
21.kunststoffcn

scheik.ir.
1920 1927 1941

1920

chemici
1927 1941

154

220

363

50

58

216

34
4

32
14

37
22

5
4

6
3

II

24

24

3

4

8

9
7

/

15
35
7

1

9
21
5
3

3

5

16
30
6
4

fysici
1934 1947

22
9

13
7

6
10

4

24

7

18

6
1

5
1

3

2
2

2
2
1
3

3
4

3
9
5
4

7
12

6
14

6

1

1

II
35
5

15
91
13

3
3
1

1
4

1
1

12
3
II

17
3
11

19
20
7
4
20
6
6

1

3

6
8
3

"1

-)

1
7
3
2

3

10

12

36

wcrk.ir.
1926 1939
170

7
1

19

elek.ir,
1926 1939

104

1

8

n.i.
1940

1
8

8

10

67
1

14
2

3
23
5

10
64
4

2
6

7
6
1

12
12

-)

4
3
4
4
28
13
9
1

9
6
1

li.elektr. bedrijven

5

19

28

3

7

47

41

22

20

101

258

44

100

l.gloeiL.huish.app."'
2.elektr.kabels
3,elcktromotoren''
4.schakelaars,
transf.
5.overige cleklr.
bedr.

4

15
2

24

3

7

46

38

12
1

19

33
21

152
2
22

20
4
10

62
8
18

4

18

2

4

43

64

8

8

I
2

9

1
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Ill.machinenijverheid

2

1

IV.schepen,vliegt.,
voert.

2

I

V.metaalnijverheid

I

2

Vl.konstruktiebedrijven

VI I.overige
bedrijven

totaal

1.
2.
3.
4.

24

3

4

2

23

29

45

4

6

26

183

270

466

57

71

293

6

49

49

33

6

10

112

150

1

4

60

56

3

8

30

48

1

4

15

14

3

10

33

48

127

330

398

586

exkl. Staatsmijnen en inkl. Billiton buitenland.
inkl. BPM buitenland.
inkl. Philips buitenland.
inkl. Heemaf buitenland.

is de sterke stijging van het in de industrie werkzame percentage chemici.
Het percentage fysici, farmaceuten en biologen in de industrie bleef daarbij,
net als de absolute aantallen, ver achter. Uit grafiek 5 kan daarom worden
gekonkludeerd, dat de industrie voor 1940 alleen voor ingenieurs en chemici
een relatief belangrijke werkgever was. Voor andere universitaire richtingen
had de industrie tot die tijd slechts een geringe betekenis.
In welke industrietakken vonden de wetenschapppers vooral hun arbeidsplaats? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is een overzicht
gemaakt van het aantal wetenschappers per bedrijfstak in de periode 19201947 (tabel 2).-^ De periode is korter gekozen dan in de grafieken 4 en 5,
26. De gebruikte bronnen voor tabel 2 zijn in het algemeen dezelfde als voor grafieken 4
en 5 (zie noot 24). De uitzonderingen daarop zijn: de aantallen scheikundige ingenieurs en
chemici in 1920, 1922 en 1927 zijn (net als die in 1941) geschat met de respektievelijke
chemische jaarboekjes; de aantallen zijn gekorrigcerd m.b.v. het totale aantal chemici en
.scheikundige ingenieurs, zoals via interpolalie volgl uit gegevens van De loekomst der
academisch gegradueerden, 172; daarbij is volledigc represenlativileit van de chemische
jaarboekjes verondersleld. De aantallen elektrotechnische en werktuigbouwkundige
ingenieurs in 1926 dank ik (net als in 1939) aan bewerking van de overzichlslijslen van Nil
Disco.

(24)
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omdat voor 1920 de absolute aantallen wetenschappers in de industrie te
gering waren om verantwoorde algemene uitspraken op bedrijfstakniveau te
kunnen doen. Overigens zijn de farmaceuten en biologen niet verder in de
beschouwingen meegenomen, omdat hun aantal in de industrie tot 1947
gering was en geschikte bronnen voor uitsplitsing per bedrijfstak ontbraken.
In tabel 2 zijn de chemische en elektrotechnische nijverheid uitgesplitst naar
produktgroepen. De indeling is een aanpassing van die van de volkstellingen.
De chemische nijverheid bevat in de tabel bijna alle bedrijfstakken die door
opeenvolgende chemische jaarboekjes 'chemische bedrijven' werden genoemd (alleen de daaronder vallende gloeilampenfabrieken zijn hier onder
kategorie II. 1 gerangschikt). Voorts is de elektrotechnische nijverheid hier,
in tegenstelling tot bij de volkstellingen, buiten de metaalnijverheid
gehouden.
De cijfers in tabel 2 luogen voor zich spreken. Slechts enkele algemene
trends-'' verdienen hier nadere aandacht. De voigende bedrijfstakken
groeiden in de periode 1920-1941 zeer sterk wat betreft het aantal
wetenschappelijke werknemers: de petrochemische industrie (1.12), de glas-,
kalk-, aardewerk- en steenindustrie (1.14), de papier- en kartonindustrie
(1.15), de elektrotechnische producenten van gloeilampen, huishoudelijke
elektrische apparatuur. schakelaars en transformatoren (II. 1 en II.4) en de
metaalnijverheid (V). De bedrijfstakken die meer en meer wetenschappelijke
kennis in huis haalden bevonden zich dus vooral in de chemische en
elektrotechnische nijverheid en niet onder de producenten van machines,
voertuigen,schepen en vliegtuigen of onder de konstruktiebedrijven: het
aantal daarin werkzame wetenschappers veranderde niet sterk. Andere
bedrijfstakken die eveneens rond 1940 niet veel meer wetenschappers in
dienst hadden dan rond 1920 waren de producenten van olien, margarine en
zuivel (I.l), reuk- en smaakstoffen (1.4), kaarsen (1.9), kool, teer, gas en
asfalt (1.10), zwavelzuur en superfosfaat (I.II), kleurstoffen (1.20) en
kunststoffen (1.21). De overige industrietakken vertoonden een nog matiger
groei met betrekking tot het aantal aangestelde wetenschappers.
Het overgrote deel van de chemici en scheikundige ingenieurs binnen de
nijverheid werkte in chemische bedrijven. Meer dan 2/3 van de elektrotechnische ingenieurs werkte in elektrotechnische bedrijven, terwiji ook de

27, De cijfers m.b.t. chemici en scheikundige ingenieurs zijn het meest onzeker.
Verondersleld is namelijk dat de gebruikte bronnen (zie vorige voetnoot) op
bedrijfstakniveau representatief zijn, Ook De loekomst der academisch gegradueerden
(173) geeft voor verschillcnde bedrijfstakken trends weer voor deze wetenschappers. In
het algemeen zijn deze bedrijfstakken veel globaler dan die in tabel 2, maar daar waar
vcrgelijking mogelijk is, blijkt dat de trends redelijk met elkaar overeenkomen. Absoluut
zijn er echter soms wel verschillen in de orde van grootte van 25%.
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meerderheid van de fysici en de natuurkundige ingenieurs in deze
bedrijfstakken werkzaam was. Alleen werktuigbouwkundigen waren gelijkmatig over alle industrietakken verdecld. Opmerkelijk is dat het aantal
fysici in de industrie in 1947 nog gelijk was aan het aantal in 1934 en dat
slechts de verdeling over verschillcnde industrietakken in 1947 gelijkmatiger
was geworden.
Samenhatig aantal wetenschappers en R&D
Verwacht kan worden dat een positief verband bestaat tussen het aantal
wetenschappers in een gegeven bedrijfstak en het aantal R&D-Laboratoria
daarin. Tabel 3 geeft een schatting van het aantal R&D- en kontrolelaboratoria, alsmede van het aantal wetenschappers en akademici in de
elektrotechnische en chemische nijverheid rond 1940.-^ Van de meeste
bedrijfslaboratoria was op basis van de literatuur vast te stellen in welke
kategorie (R&D of kontrole) zij thuishoorden. Van ongeveer 1/6 was dat
vooralsnog onmogelijk. Opmerkelijk is het grote aantal R&D-laboratoria in
vcrgelijking met het aantal kontrolelaboratoria. Het ligt voor de hand te
verwachten, dat juist veel meer kontrolelaboratoria bestonden. Tabel 3
versterkt daarom de eerder geuite veronderstelling, dat dit onderzoek vooral
de meest belangrijke en niet zozeer alle bedrijfslaboratoria heeft opgeleverd.
Sweers schatte dat er in 1941 ongeveer 100 R&D-achtige bedrijfslaboratoria
in Nederland bestonden-'*. Omdat dit onderzoek zich heeft toegespitst op
slechts een gedeelte van de nijverheid (elektrotcchniek en chemie), zullen de
aantallen R&D-laboratoria in tabel 3 dus redelijk betrouwbaar zijn. Voorts
schatte Sweers, dat er in 1941 in deze R&D-achtige laboratoria een
"wetenschappelijke staf van wellicht 2500 tot 3000 personen" werkzaam
was.^" Als hij met 'wetenschappelijke staf doelde op mensen met een
wetenschappelijke opleiding, lijkt zijn schatting te hoog. Het totale aantal
wetenschappers in de Nederiandse industrie rond 1940 bedroeg eerder
ongeveer 1800 (vergelijk grafiek 4). terwiji zeker niet alien in de daaraan

28. Als schatting voor het aantal wetenschappers in de industrie rond 1940 is de som
genomen van het aantal scheikundige ingenieurs en chemici uit 1941. elektrotechnische en
werktuigbouwkundige ingenieurs uit 1939, natuurkundige ingenieurs uit 1940 en fysici uit
1934; voor nadere gegevens omtrent de soorten bedrijfslaboratoria wordt verwezen naar
Hutter, Laboratoria in Nederland.
29. Sweers ("Toegcpasl-natuurwetenschappelijk onderzoek") omschreef deze laboratoria in 1941 als: "Wij bedoelen hier niet zozeer de veel voorkomende bedrijfslaboratoria,
die zich bepcrken lot het geregeld controlceren van product en grondstoffen, maar dc
laboratoria. die tevens speuren naar nieuwe werkwijzen, grondstoffen of aanwendingsmogelijkhedcn."
30. Ibidem.
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Tabel 3 Schatting van aantal laboratoria en wetenschappers in chemische en elektrotechnische bedrijfstakken in Nederland rond 1940

bedrijfstak

I. chem. bedrijven
I .olien,margarine,zuivel
2.gist,spiritus,bier
3.levensmiddelen alg.
4,reuk- en smaakstoffen

R&D
lab'a

kontrole
lab'a

onbekend

totaal
lab'a

aantal
wetensch.

36

27

12

75

801

3
3
2
9

3
1
4
1
1
2
1

1

7
4
8
10

65
43
66
16
10
24
59
12
4
24
25
253
20
37
41
11
8
48
19
15
1

5.ZOUI

6.textiel,wol,katoen
7.kunstzijde
S.zeep
9.kaarsen
10.kool,tccr,gas,asfalt
1 l.zwavclzuur.superfosf,
12,petroleum
13.rubber,leer
14.glas,kalk.aard.,steen
15,papier,karlon
I6.1ijm,slijfsel
17.springstoffcn
18.farmacie
I9.1akken.verf
20. kleurstoffen
21.kunststoffen

li.elektr. bedrijven

l.gloeiL.huish.app.
2.elektr.kabels
3.elektromotoren
4.schakelaars,transf.
5,overige elektr. bedr.

1
3
1
2
2
2

1

I
1
1

3
2
I
2

2

!
1

4
4

1
2

1
1
1
1

2
2
5
3
1
5
3
2
2
4
4
3
1

15

9

1

25

494

7
1
1
6

2
3

1

10
4
1
9
1

341
12
40
25
76

3
2

1
1

3
I

2
1
1

I. schatting op basis van aantal scheik. ir.'s 1941, chemici 1941, elektr. ir.'s 1939, werkt.
ir.'s 1939, nat. ir.'s 1940 en fysici 1934 (vgl, tabel 2).
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verbonden laboratoria werkten en slechts een gedeelte van deze laboratoria
een R&D-karakter droeg.
Voorts valt op dat twee bedrijfstakken veruit dominant waren in het
aantrekken van wetenschappers: de petrochemische industrie (1.12) en de
producenten van gloeilampen en huishoudelijke apparatuur (II. 1). Het
behoeft geen verbazing dat de eerste grotendeels door BPM werd bepaald en
de tweede door Philips. BPM had zijn R&D-aktiviteiten in twee grote
laboratoria in Amsterdairi en Delft gekonsentreerd, waarvan het Amsterdamse laboratorium met 142 wetenschappers in 1939 veruit het grootste
was." Philips had in die tijd ruim 250 wetenschappers in dienst, waarvan
ongeveer 110 in het Natuurkundig Laboratorium te Eindhoven.^- Verder
trokken de levensmiddelensektor (katcgorieen I.l, 1.2 en 1.3), de kunstzijde
(1.7) en de farmacie (1.18) rond 1940 relatief veel wetenschappers aan.
Opvallend weinig wetenschappers vonden hun emplooi in de kunststoffenindustrie(1.21), de kaarsenindustrie (1.9) en de springstoffenindustrie (1.17).
Tabel 3 geeft de mogelijkheid om vast te stellen of er een verband bestaat
tussen het aantal wetenschappers en het aantal (R&D-)laboratoria in een
bedrijfstak. In het algemeen kan een positief verband worden vastgesteld
tussen het aantal wetenschappers en het aantal (R&D-)laboratoria in een
industrietak: naarmate een bedrijfstak meer R&D-laboratoria heeft, neemt
de kans toe dat in die bedrijfstak ook meer wetenschappers werkzaam zijn.
Dominante bedrijven
Nu is behandeld welke bedrijfstakken rond 1940 dominant waren met
betrekking tot de aantallen laboratoria en het aantrekken van wetenschappers, is tot slot van belang te weten welke individuele bedrijven de grootste
werkgevers waren van wetenschappers. Tabel 4 geeft een overzicht daarvan
voor dc periode 1920-194l-^'Van de huidige 'grote vijf (Philips, Shell, DSM,
AKZO en Unilever) behoorden in elk geval Philips, Shell, AKZO en
Unilever ook voor de Tweede Wcrcldoorlog reeds tot de grootste
werkgevers van wetenschappers.''' Philips was volstrekt dominant als
produccnt van gloeilampen en huishoudelijke elektrische apparatuur, terwiji
31. "Het laboratorium van de Bataafsche", Chemisch Weekhlad 36 (1939) 296-298.
32. I. Blankcn, Academici en ingenieurs in dienst van de NV Philips 1899-1938. Philips,
Afdeling Bedrijfshistoric (Eindhoven, z.j.)
33. Zie voor de bronnen van aantallen wetenschappers noot 24 en 26.
34. DSM, de vroegerc Staatsmijnen, is in dit artikel niet onder de kategorie
bedrijfsleven verwerkt, maar onder de semi-overhcid (vergelijk noot 7). DSM heeft in de
jaren twintig en dertig verschillcnde laboratoria opgericht in Geleen. Heerlen en
Hoensbroek. Het in 1940 te Geleen gcopende Centralc Laboratorium had een sterk
R&D-georienteerd karaktcr.

170

(28)

Tabel 4. Grootste industriele werkgevers van wetenschappers in de periode 1920 - 1941
(geschaiie aantallen)

elektrotechnisch ingenieurs

1926

Philips'
HeemaF
Smit Slikkerv.
Smit Transf.

werkluigbouwkundig ingenieurs

1939

26
20
9
3

Philips
Ned. Siemens
Heemaf
NSF
Smit Transf

1926

128
32
22
12
12

Werkspoor
Stork
Philips
BPM
AKU

1939

21
20
19
18
11

BPM
Philips
Werkspoor
Stork
Hembrug
Fokker
Hoogovens

56
52
40
28
24
18
16

chemici en schei kundig ingenieurs

191.7

1920
BPM'
26
.lurgens
17
Fabr.Chem.Prod 10
Philips
8
Calve
7
Stikstofb. " N e d " 7
Superfosf.A'dam 7
5
"Naarden"

BPM'
Philips
AKU
Calve
Jurgens
KininefA'd 3m
HKl
"Naarden"
Norit

1941
23
18
13
9
7
5
5
4
4

BPM'
101
47
Philips
AKU
17
Gist & Spirilus
10
8
Organon
7
Kinincf.A'dam
7
Unilever
Polak & Schwarz 6

natuurk. ir.'s

fysici

1940

1934
18
9
3

Philips
BPM
Fokker
waarvan
waarvan
waarvan
waarvan
waarvan

Philips
BPM

38
8

2 in buitenland
2 in buitenland
16 in buitenland
13 in buitenland
11 in buitenland
I
I
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Shell (vroeger BPM) binnen de petrochemische indusjie veruit de meeste
wetenschappers aantrok. AKZO ontstond als zodanig na de Tweede
Wcrcldoorlog uit een fusie van een groot aantal firma's, waaronder Noury
en Van der Lande te Deventer, AKU te Arnhem, HKI (Hollandsche
Kunstzijde Industrie) te Breda, Organon te Oss en de Koninklijke
Nederlandsche Zout Industrie te Hengelo (Ov.) Had deze fusie reeds voor de
oorlog plaatsgevonden, dan zou AKZO met betrekking tot chemici en
scheikundige ingenieurs na 1925 zonder twijfel een derde plaats hebben
ingenomen achter BPM en Philips. Unilever, in 1929 ontstaan uit een fusie
tussen de Britse Lever Brothers en de Nederiandse firma's Van den Bergh en
Jurgens, was niet onbetwistbaar nummer vier met betrekking tot chemici en
scheikundige ingenieurs, maar behoorde wel tot de grootste werkgevers van
deze beroepsgroepen. Dat Unilever in Nederland pas na 1945 een 'researchlaboratorium' heeft ingericht kan daarvoor de verklaring vormen.
Plaats van verenigings- en stichtingslaboratoria
Het ligt voor de hand te verwachten, dat in die bedrijfstakken waarin de
bedrijven nauwelijks of niet in staat waren eigen goed geoutilleerde
laboratoria in te richten. verenigings- of stichtingslaboratoria ontstonden.
De verenigings- en stichtingslaboratoria die zich met industriele produkten
bezighielden waren: Diamantbewerkers Koperen Stelen Fonds (Amsterdam), Nederlandsch Instituut voor Lifttechniek (Amsterdam). Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (Amsterdam), Rubberstichting (Delft), Instituut van Moderne Veevoeding 'De Schothorst'
(Hoogland), Bond van Cooperatieve Zuivelfabrieken (Leeuwarden), Centraal Laboratorium van de Nederlandsche Brouwersbond (Maastricht),
Nederlandsch Visscherij Proefstation annex Laboratorium voor Materialen
Onderzoek (Utrecht) en het Laboratorium van de Warmtestichting
(Utrecht). Voorts bestond, zoals eerder vermeld, een aantal voor de
industrie belangrijke verenigingen en stichtingen met een eigen studiebureau: Vereeniging voor Koeltechniek. Fotostichting, Geluidstichting,
Stichting voor Optiek, Genootschap voor Verlichtingskunde en Bureau
voor Warmte- en Krachtekonomie. Vergelijken we het werkterrein van deze
verenigingen en stichtingen met tabel 3 dan kan in het algemeen de
verwachting worden onderschreven, dat zij vooral daar ontstonden, waar
geen of weinig R&D-mogelijkheden voor de bedrijven zelf aanwezig waren.
Slechts een enkele behoeft hier nadere toelichting. Dc Nederlandsche
Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie opereerde naast enkele R&Dlaboratoria en een relatief groot aantal wetenschappers in de farmaceutische
Industrie. Kennelijk bestonden naast enkele grote bedrijven voldoende
kleinere farmaceutische bedrijven voor wie deze maatschappij zinvol was (in
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1935 kende Nederland ongeveer twintig farmaceutische bedrijven-^').
Dat de zuivelfabrieken te zamen de Bond van Cooperatieve Zuivelfabrieken
in Friesland oprichtten, lijkt in tegenspraak met de gegevens van tabel 3.
Kategorie I werd echter grotendeels bepaald door de olie- en margarinebedrijven (bijvoorbeeld Unilever en Calve ), zodat het hier inderdaad om een
bundeling van onderzoek en keuring kan handelen. De Nederlandsche
Brouwersbond bezat een laboratorium te Maastricht, terwiji de bedrijfstak
van 'gist, spiritus en bier' een relatief groot aantal (R&D-)laboratoria en
wetenschappers bezat. Voor deze bedrijfstak geldt echter hetzelfde als voor
de farmaceutische industrie: naast enkele grote bierbrouwerijen (Heineken,
Amstel en d'Oranjeboom), die elk een goed laboratorium hadden,
bestonden vele kleine bedrijven die dat niet konden financieren (in 1935
bestonden tenminste negentig bierbrouwerijen in Nederland-^^).
Anders lag dat bij het Genootschap voor Verlichtingskunde. Dat was een
vereniging opgericht door belanghebbenden uit de industrie (onder andere
Philips), de elektriciteitsmaatschappijen (via de KEMA) en geinteresseerden
uit de wetenschappelijke wereld (onder andere prof. Ornstein uit Utrecht en
prof. Dorgelo uit Delft). M.i. was dit meer een studiekommissie waarin
eisen, wensen en mogelijkheden van verschillcnde kanten op elkaar werden
afgestemd." Dit genootschap kan dan ook niet worden gezien als een
instelling die specifiek onderzoek van de verlichtingsindustrie, dat daar niet
kon worden verricht, op zich nam.
Samenvatting
Op basis van tijdschriftcn, jaarboekcn van verenigingen en gcdenkboeken is
het mogelijk een globaal inzicht te krijgcn in de opkomst van laboratoria in
Nederland in de periode 1860-1940. Het is onmogelijk op basis van deze
literatuur precieze kriteria te formuleren waaraan een werkruimte moet
voldoen, wil deze een 'laboratorium' kunnen worden genoemd. Noodgedwongen moest elke ruimte als laboratorium worden beschouwd, die als
zodanig in de literatuur wordt omschreven. Veel onderzoek zal nodig zijn
om nauwkeurig aan te geven welke werkzaamheden in laboratoria voor
1940 werden verricht. Wel is het mogelijk met deze bronnen betrouwbare
cijfers te geven over dc jaren van oprichting van laboratoria bij het hoger
ondcrwijs, de overheid, de semi-overheid, verenigingen en stichtingen. Ten
aanzien van de oprichtingsjaartallen van partikuliere laboratoria en
35. Chemisch jaarboekje. 1935,40-41.
36. Chemisch jaarboekje, 1935, 16-19,
37. Ik leid dit af uit verschillcnde dokumenlcn, die mij bij onderzoek in het Philips
Concern Archief onder ogen zijn gckonien.
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bedrijfslaboratoria bestaan grote onzekerheden. De meeste laboratoria
lagen voor 1940 in Noord- en Zuid-Holland, terwiji buiten het bedrijfsleven
de chemie (en mogelijk ook de farmacie) een centraal vakgebied was. Voorts
leverden de beschikbare bronnen met betrekking tot het bedrijfsleven alleen
de meest grote en belangrijke laboratoria op. Onduidelijk is hoeveel
bedrijfslaboratoria er rond 1940 in Nederland precies waren. Duidelijk is
wel dat er toen 50 a 100 R&D-bedrijfslaboratoria bestonden en op zijn minst
enkele honderden andere.
In 1915 werkten in totaal ongeveer 350 wetenschappers in de Nederiandse
Industrie, terwiji dit aantal rond 1940 tot ongeveer 1800 was gestegen. Van
de akademici werkten rond 1940 alleen de chemici in met ingenieurs
vergelijkbare aantallen in de industrie: ongeveer 300. De aantallen fysici,
farmaceuten en biologen in de industrie bleven hierbij ver achter: van iedere
groep waren er in 1940 minder dan 50. Binnen de industrie werkten de
meeste chemici en scheikundige ingenieurs in chemische bedrijven, terwiji de
meeste fysici, elektrotechnische en natuurkundige ingenieurs in de industrie
in elektrotechnische bedrijven werkzaam waren. Alleen werktuigbouwkundige ingenieurs waren gelijkmatig over de verschillcnde bedrijfstakken
verdeeld.
Tussen het aantal wetenschappers in een bedrijfstak en het aantal daarin
aanwezige (R&D-)laboratoria blijkt een positief verband te bestaan.
Bedrijfstakken die veel (R&D-) laboratoria hadden en veel wetenschappers
aantrokken waren de producenten van gloeilampen/huishoudelijke elektrische apparaten, olie/margarine/zuivel, kunstzijde en farmaceutische produkten. De meeste bedrijven die voor 1940 de grootste aantallen
wetenschappers aantrokken behoren nu tot de 'grote vijf: Philips, Shell,
AKZO, DSM en Unilever.
Gemeenschappelijke laboratoria ontstonden vooral in die bedrijfstakken,
waarin de bedrijven zelf te klein waren om goed geoutilleerde laboratoria in
te richten.

SUMMARY
Dutch laboratories 1860-1940. a quantitative survey
Based on periodicals, yearbooks and memorial volumes an overview is given of the rLse of
Dutch laboratories between 1860 and 1940. This literature, however, does not permit to
formulate exact criteria for further classification of the laboratories mentioned.
Therefore, every laboratory mentioned as such has been taken into account, regardless of
the kind of work carried out there, its physical size or content, quantity or quality of staff.
Much research will be required to show what kind of work exactly w'as done in the
laboratories before 1940.

(32)

174

The sources produced reliable data on the years of foundation of State and semi-State
laboratories and laboratories belonging to societies, foundations and institutions of
higher education. Great uncertainties still exist in the cases of private and industrial
laboratories. It is clear,however, that by 1940 fifty to one hundred industrial research and
development laboratories existed in The Netherlands and at least a few hundred industrial
control laboratories. The majority of all laboratories — industrial and non-industrial —
were engaged in chemical work.
In 1915 some 350 scientists were employed in the Dutch industry, while their number had
grown to about 1800 in 1940. Of them a great number were chemists (300). about equal to
the number of electrical and chemical engineers in industry. The number of other
university graduates, like physicists, pharmacists and biologists, in industry was much
less: of each of these groups not more than fifty were employed there. Within industry
most chemists and chemical engineers were employed in chemical companies, while most
physicists, electrical and physical engineers within industry were employed in the
electrical companies. Only the mechanical engineers were equally distributed among the
different branches of industry.
There exists a positive relationship between the number of scientists and the number of
(research and development) laboratories in a branch of industry. Branches of industry
that had many scientists as well as many laboratories were: producers of incandescent
lamps and electrical household devices, oil/margarine/dairy-producls, rayons and
pharmaceutical products. Most companies that employed very many scientists already
before 1940, now belong to the Dutch 'Great Five': Philips, Shell, AKZO, DSM and
Unilever,
It is concluded that especially in those branches of industry joint laboratories were
established where companies themselves were too small to establish a well equipped
laboratory of their own.

