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Woord vooraf

Dit boek is ontstaan uit een initiatief van de
instrumentenbedrijven, verenigd in de cobpera-
tieve vereniging'het instrument'. Deze vereniging
heeft mij in 1985 op advies van Prof. Dr. Joh. de
Vries de opdracht verleend tot het schrijven van
een boek over instrumenten en hun gebruikers.
Hierbij zou dit werk tot een proefschrift kunnen
leiden.
Er werd begonnen met een voorstudie, die resul-
teerde in een voorlopige inhoudsopgave en een
tijdsplanning. Het onderwerp bleek, ondanks de
afbakingen van de studie tot Nederland en de
periode 1840-1940, zeer uitgebreid. De gebruikers
waren in nagenoeg alle economische sectoren te
vinden, zodat het noodzakelijk werd systematisch
te werk te gaan. Een hulpmiddel daarbij was de
Standaard Bedrijfsindeling van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. De leveranciers van
instrumenten bleken een variërend produkten-
pakket te voeren en veelsoortige activiteiten te
ontwikkelen. Om deze activiteiten te kunnen
plaatsen werden eerst een aantal korte bedrijfs-
monografieën geschreven.
Ruim een jaar besteedde ik aan het verzamelen
van materiaal bij archiefinstellingen, musea en
bedrijven. Met veel plezier kijk ik op deze contac-
ten terug. Tijdens mijn omzwervingen deed ik
soms verrassende ontdekkingen en leuke vond-
sten. Gaandeweg vormde zich bij mij een beeld.
Het was één hele grote legpuzzel. Geleidelijk
vielen echter de stukjes op hun plaats. In het
najaar van 1986 was een groot deel van het mate-
riaal verzameld en werd met het schrijven begon-
nen. Weer een jaar later zou het manuscript
gereed zijn.
Tijdens de duur van de opdracht werden de vor-
deringen op de voet gevolgd door een begelei-
dingscommissie van vijf personen. Naast de heren
Dr. F. G. van Drunen, Dr. P. Felix en A. J. Lin-
den, van de zijde van 'het instrument', bestond
deze commissie uit de historici Dr. E. J. Fischer
en professor Dr. Joh. de Vries. Met veel genoegen
kijk ik op de contacten met hen terug.

Op deze plaats wil ik graag van de mogelijkheid
gebruik maken om een aantal personen te danken
voor hun inspanningen, die hebben bijgedragen
tot de realisatie van dit werk.
In de allereerste plaats wil ik Prof. Dr. Joh. de
Vries danken. Zijn inspanningen en opmerkingen
waren zeer waardevol. Daarnaast heeft zijn be-
middeling tot deze opdracht geleid en was hij
bereid om als promotor op te treden. Ik heb in de
afgelopen jaren veel van hem geleerd.

Voorts dank ik het bestuur van 'het instrument'
voor de opdracht tot het schrijven van dit werk.
De ontvangen steun en medewerking van de heer
B. M. Dooper, directeur van 'het instrument', en
van zijn medewerkers vormden gedurende de
afgelopen periode een sterke stimulans.
Mijn oprechte dank gaat verder uit naar de heren
Dr. F. G. van Drunen, Dr. P. Felix en A. J. Lin-
den, die in de afgelopen periode vele deuren voor
mij wisten te openen. Door hun kennis van de
instrumenthistorie en het feit dat zij vol belang-
stelling de werkzaamheden volgden, waren zij van
grote betekenis voor mijn beeldvorming van de
instrumentenbrache. Ook gaat mijn dank uit naar
de aangesloten bedrijven voor hun gastvrijheid en
de bereidheid mij te woord te staan. Zij stelden
mij in de gelegenheid hun oude archiefmateriaal
te raadplegen en voorzagen mij van velerlei mate-
riaal.
Verder ben ik medewerkers van de verschillende
bibliotheken, archiefinstellingen en musea zeer
erkentelijk voor hun adviezen, gastvrijheid en
bereidwilligheid grote hoeveelheden archiefmate-
riaal en literatuur aan te dragen. In het bijzonder
wil ik echter de medewerkers van het NEHA in
Amsterdam danken, die zich gedurende de gehele
periode meer dan gastvrij toonden.
Tot slot, maar zeker niet op de laatste plaats, gaat
mijn dank uit naar de leden van 'het instrument',
wier wens en financiële steun hebben geleid tot
de uitgave van dit werk.

Veenendaal, februari 1988 J. Mooij
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Inleiding

Het voor U liggende boek beschrijft de ontwikke-
lingen binnen de instrumentenbranche over een
periode, waarin in de Nederlandse economie de
overgang van handwerk naar fabrieksmatige pro-
duktie heeft plaatsgevonden. Het is zonder meer
opmerkelijk, dat tot op heden de betekenis, die
instrumenten hadden voor de Nederlandse sa-
menleving in de periode 1840-1940, nauwelijks
aandacht heeft gekregen. Dit vormt een contrast
met de speerpuntfunctie, die de instrumenten-
branche thans krijgt toebedeeld. Dat brengt ons
bij de vraag: Wat was de economische betekenis
van instrumenten in de periode 1840-1940? Het is
de periode waarin zich de industrialisatie van
Nederland voltrok. Vanuit onze huidige optiek is
een geïndustrialiseerde samenleving zonder
instrumenten ondenkbaar. Elektronica en proces-
beheersing zijn niet meer weg te denken uit onze
samenleving. Niet alleen in de industrie heeft men
te maken met instrumenten. Ook ons dagelijks
leven wordt erdoor beïnvloed. We worden thans
van onze geboorte tot onze dood omringd door
instrumenten. We kunnen er bijna niet meer zon-
der.

Onder instrumenten verstaan we hier hulpmidde-
len die dienen ter ondersteuning van onze waarne-
mingen. Verder verstaan we onder instrumenten
de gereedschappen en andere hulpmiddelen van
de medicus. Zelfs bij regelinstrumenten zullen
aan het regelen eerst waarnemingen vooraf gaan.
Gereedschappen daarentegen zijn hulpmiddelen
die niet zo zeer de waarnemingen, alswel 'het
doen' ondersteunen. Wat instrumenten en wat
gereedschappen zijn, is echter niet altijd even
scherp te bepalen.
Instrumentalisatie definiëren we hier als het pro-
ces waarin mensen in toenemende mate zich gaan
bedienen van instrumenten om waarnemingen te
verbeteren of uberhaupt mogelijk te maken. Het
is een proces dat alle facetten van de samenleving
beroert.

In dit werk wordt de ontwikkeling geschetst van
het maken en het verhandelen van instrumenten
in Nederland in de periode 1840-1940, tegen de
achtergrond van de Westeuropese ontwikkelin-
gen. Geografisch is Nederland in de behandelde
periode beperkt tot de huidige staatkundige gren-
zen.

Het zwaartepunt ligt in dit werk op de instrumen-
ten, zoals die thans binnen de branche-organisatie
'het instrument' vertegenwoordigd zijn, te weten:
'instrumenten voor medische toepassingen, voor
gebruik in laboratoria, voor het meten, regelen,
besturen en automatiseren van industriële pro-
cessen alsmede voor de electronica.'.'

De keuze voor het jaar 1840 als uitgangspunt is
voornamelijk ingegeven door het werk van
M. Rooseboom, dat de geschiedenis van de Ne-
derlandse instrumentmakerij van de 16de eeuw
tot omstreeks 1840 behandeld.' Voor het jaar 1940
als einde van deze studie werd gekozen, niet
alleen omdat een eeuw een mooi afgeronde tijds-
spanne is, maar vooral als afsluiting van een
tijdperk. Na de Tweede Wereldoorlog zorgden de
ontwikkelingen in procestechniek en elektronica
voor een ware omwenteling op instrumentenge-
bied.
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In hoofdstuk I wordt in het kort de periode tot
1840 beschreven. Dit hoofdstuk heeft het karakter
van een algemene inleiding op de daaropvolgende
honderd jaar. In tegenstelling tot de overige
hoofdstukken is het voornamelijk gebaseerd op
reeds bestaande literatuur over instrumenten en
hun makers. Om een ware opsomming van perso-
nen en instrumenten te voorkomen is hier geko-
zen voor een chronologische benadering, waarbij
alleen die zaken belicht worden, die van doorslag-
gevende betekenis of illustratief waren. De op-
komst van de natuurwetenschappen betekende in
de periode tot 1840 een sterke stimulans voor de
instrumentmakerij. Aanvankelijk was het maken
van instrumenten voorbehouden aan geleerden en
handwerkslieden. In de loop der tijd werden
instrumenten steeds meer door daarin gespeciali-
seerde handwerkslieden - de instrumentmakers -
vervaardigd. Het maken van instrumenten werd
meer en meer een zaak van mensen die over de
benodigde kennis en ervaring beschikten. Het was
handwerk, dat behoudens een enkele uitzonde-
ring, geschiedde in kleine werkplaatsen. De
fabriek van Onderdewijngaart Canzius was zo'n
uitzondering. Aan het einde van dit hoofdstuk
wordt kort stilgestaan bij de situatie rond 1840.

Het tweede hoofdstuk beschrijft voor de periode
1840-1940 de algemeen maatschappelijke ontwik-
kelingen voor zover ze van invloed waren op het
produceren van en de handel in instrumenten,
alsmede de ontwikkelingen voor zover ze van
invloed waren op de gebruikers in ons land. De
expliciete behandeling van deze beide facetten
vindt in de twee volgende hoofdstukken plaats. In
de beschreven periode is ook in de instrumenten-
branche sprake van een overgang van handwerk
naar fabrieksmatige produktie.

Hoofdstuk III behandelt de toenemende behoefte
in de samenleving aan instrumenten. De samenle-
ving voor zover het bedrijven betreft, wordt daar-
bij opgedeeld volgens de door het C.B.S. gehan-
teerde Standaard Bedrijfsindeling (S.B.[.). Per
bedrijfstak zal worden ingegaan op de voor de
instrumentenbranche significante ontwikkelin-
gen.

In hoofdstuk IV ligt het accent op de toegenomen
produktie van instrumenten in de periode 1840-
1940. Naast het produceren zien we, dat de handel
in instrumenten van steeds meer belang wordt. Er
wordt van een veertigtal bedrijven een korte
geschiedenis gegeven. Binnen deze context zal
ook aandacht worden besteed aan de rol van
buitenlandse ondernemingen. Terwijl in het vori-
ge hoofdstuk de nadruk lag op de vraag naar
instrumenten, ligt in dit vierde hoofdstuk de
nadruk op het aanbod.

Tot slot wordt in hoofdstuk V de betekenis van
instrumenten in de zich industrialiserende Neder-
landse samenleving behandeld.
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I. Bedrijvigheid rond instrumenten tot 1840

I.1. Inleiding
A1 eeuwenlang hebben mensen instrumenten
gebruikt bij het bepalen van tijd en plaats. Astro-
logen en astronomen bedienden zich van instru-
menten bij het bepalen van de standen van zon,
maan en andere hemellichamen.' Ook gebruikte
men al eeuwen geleden verschillende andere
instrumenten, zoals teken- en meetinstrumenten.
De ontdekkingsreizen betekenden voor het zes-
tiende-eeuwse Europa een toenemende behoefte
aan nautische instrumenten. Behalve voor positie-
bepaling op volle zee, waren zij een onmisbaar
hulpmiddel bij het in kaart brengen van nieuwe
gebieden. Zolang de schepen onder de kust ble-
ven, had men voldoende aan een kompas en een
eenvoudige zeekaart om de positie ten opzichte
van het land te kunnen bepalen.- De vele scheeps-
reizen in de zestiende eeuw stimuleerden de vraag
naar en de constructie van goede navigatie-hulp-
middelen. De ontdekking van de zeeweg naar
Indië veranderde het economisch leven in vele
landen. Er ontstond een bloeiende handel in uit-
heemse goederen. Pogingen werden ondernomen
om zowel de afstand als de duur der tochten terug
te brengen. Uit concurrentieoverwegingen had de
handel belang bij snellere verbindingen en dus bij
meer nauwkeurige zeevaartkundige instrumen-
ten.
De zestiende-eeuwse makers van instrumenten
zijn in twee categorieën te verdelen, namelijk de
geleerden en de handwerkslieden.' De eersten
bedachten en construeerden nieuwe instrumen-
ten, terwijl de laatsten - hoofdzakelijk op bestel-
ling - reeds bekende typen vervaardigden.

In de Gouden Eeuw voeren Hollandse schepen
over alle wereldzeeën. Het was voor de Repu-
bliek der Zeven Verenigde Nederlanden een
periode van grote economische groei.' In het kiel-
zog van de scheepsbouw profiteerden handwerks-
lieden, waaronder de instrumentmakers van de
handelsactiviteiten van de Hollandse steden. In de
havensteden vervaardigden en repareerden de
plaatselijke instrumentmakers de navigatieinstru-
menten, die tijdens de vaak woelige scheepsreizen
veel te lijden hadden.

Een aparte groep vormden de optische instru-
mentmakers. De Hollandse en Zeeuwse brillen-
makers en lenzenslijpers verwierven in de zestien-
de, maar vooral in de zeventiende eeuw, interna-
tionale vermaardheid.s De internationale positie
van de Republiek, qua handel, wetenschappen en
kunst, alsmede haar welvaart zullen een belang-
rijke rol hebben gespeeld bij de vestiging van
buitenlandse instrumentmakers in ons land. In
Amsterdam, een belangrijk handelscentrum in
die dagen, waren talrijke instrumentmakers ge-
vestigd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Enge-
land en Frankrijk waren de instrumentmakerijen
in ons land niet in één stad geconcentreerd.~

Ook in wetenschappelijk opzicht vervulde de
Republiek in de zeventiende eeuw een vooraan-
staande rol.' De in 1575 opgerichte Leidse univer-
siteit verwierf internationale faam. In het laatste
kwart van de zeventiende eeuw introduceerde de
Leidse hoogleraar B. de Volder proefnemingen
tijdens de toen gewoonlijk verbale natuurfilosofi-
sche colleges. Een aanpak die in binnen- en bui-
tenland navolging vond." Eén en ander hing
samen met het contact, dat De Volder in 1674 had
met I. Newton (1643-1727) en diens experimente-
le natuurwetenschap. De in het nieuwe 'Theatrum
Physicum' ondergebrachte instrumenten dienden
voornamelijk ter bestudering van de verschijnse-
len der 'pneuma[ica'. De proefnemingen tijdens
De Volders colleges waren overigens meer be-
doeld ter illustratie van het onderwijs dan voor
onderzoek.y De veranderingen in het natuur-
wetenschappelijk denken gingen gepaard met de
ontwikkeling van nieuwe instrumenten."' Waar-
neming en experiment vormden de nieuwe grond-
slagen voor de zeventiende-eeuwse wetenschaps-
beoefening." Nieuwe denkbeelden en nieuwe
methoden betekenden in vele gevallen ook nieu-
we hulpmiddelen. In Leiden ontstond ten gevolge
van de behoefte aan nieuwe instrumenten een
bloeiende instrumentmakerskunst." In vele geval-
len waren het de geleerden, die de door henzelf
ontworpen instrumenten maakten. Menig zeven-
tiende-eeuwse geleerde heeft daardoor een niet
onbelangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikke-
ling van ( natuurwetenschappelijke) instrumen-
ten." Een aantal van hen was daarin zo bedreven,
dat zij een kwaliteit bereikten, die moeilijk te
evenaren viel door handwerkslieden, voor wie het
maken van instrumenten over het algemeen een
nevenbezigheid was." Horloge-, uurwerk- en
balansenmakers vormden hierop echter een uit-
zondering. Zowel zij als de slotenmakers, smeden
en tinnegieters maakten in opdracht ook (andere)
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instrumenten. In vele gevallen bleef dat beperkt
tot het namaken van bestaande voorbeelden, al
dan niet met een aantal modificaties. Zij waren in
beperkte mate in staat nieuwe modellen te con-
strueren." De messenmakers waren de aangewe-
zen personen om chirurgische instrumenten te
vervaardigen. Messen, zagen en boren vormden
destijds het meest gangbare instrumentarium van
de chirurgijn. Ook menig chirurgijn heeft een
door hem ontworpen instrument zelf vervaar-
digd.'~

Omstreeks het midden van de zeventiende eeuw
ontstond, mede ten gevolge van de groeiende
belangstelling voor de experimentele natuurkun-
de, een behoefte aan makers van wetenschappe-
lijke instrumenten. Makers van nautische en
astronomische instrumenten waren in diverse ste-
den wel te vinden, doch zij waren meestal niet
bedreven in het vervaardigen van de specifiek
natuurwetenschappelijke instrumenten.'' Het
construeren hiervan groeide in de tweede helft
van de eeuw uit tot een specialisme van enkelin-
gen.'" Uit een wisselwerking tussen de weten-
schappen enerzijds en de instrumentmakerskunst
anderzijds, ontstonden vele nieuwe instrumen-
ten.'y In de daaropvolgende eeuw zette deze wis-
selwerking zich voort: nieuwe instrumenten
boden mogelijkheden tot een verdere weten-
schappelijke ontwikkeling, die weer tot meer
nauwkeurige instrumenten leidde.

I.2. Genootschappen
De achttiende eeuw was de eeuw van de vele
ontdekkingen op het gebied van de astronomie,
de mechanica en de wiskunde. Het was de eeuw,
waarin de ideeën van mensen als R. Descartes
(1596-1650), I. Newton (1643-1727) en G. W. von
Leibniz (1646-1716) uitgewerkt werden. Het was
ook de eeuw van de vele genootschappen, zoals
het Amsterdamse genootschap 'Felix Meritis' of
de Teylers Genootschappen in Haarlem."' In 1752
werd met de stichting van de 'Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen' een nieuw feno-
meen geïntroduceerd in het 'wetenschapsleven'
van de Republiek.'' Door haar algemene doelstel-
ling, de bevordering van kunsten en wetenschap-
pen, onderscheidde de Hollandsche Maatschappij
zich van de hier reeds bestaande literaire genoot-
schappen. Het verschijnsel was overigens zeker
niet nieuw te noemen. Overal in Europa beston-
den al geruime tijd maatschappijen, genootschap-
pen en academies, wier voornaamste doelstelling
de bevordering van de wetenschappen was, veelal

in de vorm van het uitschrijven van prijsvragen en
het publiceren van verhandelingen.-' Het duurde
echter enige tijd voordat, in navolging van de
Hollandsche Maatschapppij, elders in Nederland
genootschappen van meer algemene aard werden
opgericht. Na 1770 nam het aantal genootschap-
pen echter snel toe."

De achttiende-eeuwse natuurwetenschappen ge-
noten een grote populariteit onder de welgestelde
ingezetenen der Republiek. Zij richtten met het
oog op de beoefening van de wetenschappen tal
van wetenschappelijke genootschappen en na-
tuurkundige gezelschappen op. Zeer rijke parti-
culieren hadden eigen kabinetten, waarin tal van
wonderlijke instrumenten, mineralen en fossielen
waren ondergebracht."
De genootschappen, die van Middelburg tot
Leeuwarden opgericht werden, beschikten na ver-
loop van tijd eveneens over rijke kabinetten met
instrumenten en andere voorwerpen. Er werden
lezingen georganiseerd over natuurwetenschap-
pelijke onderwerpen, die dikwijls opgeluisterd
werden met proefnemingen. Deze natuurweten-
schappelijke genootschappen speelden in de acht-
tiende-eeuwse wetenschapsbeoefening een be-
langrijke rol. Vooral onderwerpen betreffende de
pneumatica, mechanica, magnetisme en elektrici-
teit genoten de volle belangstelling. Onderhoud,
reparaties en de constructie van nieuwe instru-
menten werden aan een plaatselijke instrument-
maker uitbesteed. Hij behoorde vaak tot de leden
van het genootschap. In een enkel geval was voor
onderhoud en andere werkzaamheden permanent
een instrumentmaker aan een genootschap ver-
bonden." Door hun kennis van instrumenten en
van de natuurverschijnselen werden regelmatig
makers van instrumenten uitgenodigd voor het
houden van lezingen en het doen van proeven. Zij
maakten van die gelegenheid dankbaar gebruik
om hun vaardigheden en produkten onder de
aandacht van het publiek te brengen.-ó Tijdens de
bijeenkomsten konden de aanwezigen exempla-
ren van de getoonde voorwerpen bij hen bestel-
len. Het was een tijd, waarin men veel zorg
besteedde aan het uiterlijk van de instrumenten,
die niet zelden vervaardigd waren uit kostbare
materialen. De aanwezigheid van één of ineer-
dere genootschappen in een stad bezorgde menig
instrumentmaker een regelmatig inkomen.
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I.3. Gebruikers
Tot de eerste helft van de negentiende eeuw is de
vraag naar instrumenten bijna uitsluitend afkom-
stig geweest van scheepvaart, wetenschappen
(met inbegrip van de genootschappen), genees-
kunde, leger en marine.
Het aanbod was voor het overgrote deel een
afgeleide van de vraag naar instrumenten. Im-
mers, de instrumentmakers vervaardigden vooral
in opdracht. lnstrumenten werden niet uit voor-
raad, maar alleen op bestelling geleverd. Naast
het kopiëren van bestaande en bekende instru-
menten vervaardigden de handwerkslieden nieu-
we instrumenten geheel volgens de aanwijzigin-
gen en wensen van de opdrachtgever. Nieuwe
objecten waren zodoende vaak het resultaat van
een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever
en ambachtsman. Het maken van instrumenten
was maatwerk en dientengevolge zeer arbeids-
intensief. Het vergde van de makers grote hand-
vaardigheid en materiaalbeheersing. Instrument-
makers waren over het algemeen gevestigd in de
nabijheid van hun potentiële opdrachtgevers, in
havensteden, in steden met een hogeschool of
wetenschappelijk genootschap of in steden met
een militaire academie.-' De markt voor natuur-
wetenschappelijke instrumenten was klein. Vesti-
ging in de nabijheid van potentiële klanten be-
vorderde een regelmatig contact tussen klant en
maker. Bovendien betekende dat een geringe
transportafstand, waardoor de kans op beschadi-
gingen of breuk tijdens het vervoer - over de vaak
zeer slechte wegen - verminderde en de transport-
kosten beperkt bleven.
Behalve voor het vervaardigen van nieuwe instru-
menten, werden instrumentmakers ook ingescha-
keld bij reparaties en het onderhoud. Naast deze
geheel zelfstandig werkende handwerkslieden
waren er de instrumentmakers die, geheel of ge-
deeltelijk, verbonden waren aan een wetenschap-
pelijk genootschap of die alleen voor een selecte
groep opdrachtgevers werkten.-"

I .4. Instrumentmakers
Aan de groeiende vraag naar met name natuur-
kundige of 'philosofische' instrumenten konden
de vaderlandse instrumentmakerijen maar ter-
nauwernood voldoen. Het instrumentmaken was
een zeer tijdsintensief handwerk. De grotere
vraag naar instrumenten deed de behoefte aan
goed geschoolde arbeidskrachten toenemen. Dit
had naast een verschuiving binnen de bestaande
beroepsstructuur, de toestroming van buitenland-
se instrumentmakers, onder wie de Italiaanse
barometermakers, tot gevolg.-' Vermoedelijk
heeft dit consequenties gehad voor de door de
vaderlandse instrumentmakers gebezigde technie-
ken. Verschuiving in de bestaande beroepsstruc-
tuur zal ook gevolgen hebben gehad voor de
opleiding van leerling-instrumentmakers. Het was
gebruikelijk, dat een instrumentmaker in spé
enkele jaren in de leer ging bij, bijvoorbeeld een
horlogemaker en een schrijnwerker, om zo de
verschillende technieken te leren. Zo verging het
Gijsbert Goester uit Delft.~' In 1757 ging hij in de
leer bij een meester kabinet- en schrijnwerker te
Delft. Na vier jaar verruilde hij deze leerplaats
voor die van een horlogemaker te Overschie om
er te leren gieten, smeden, polijsten, bewerken en
draaien van koper en andere metalen. Verder
leerde hij er het graveren, het vergulden en het
verzilveren van metalen en het maken van rade-
ren en schroeven, alsmede het samenstellen van
instrumenten. In 1765 vestigde hij zich als instru-
mentmaker in Delft."

Tot in de twintigste eeuw bleef er in ons land grote
behoefte bestaan aan glasblazers en zij, die zich
hadden toegelegd op het vervaardigen van glazen
instrumenten. Hoewel er in Nederland een glas-
industrie bestond, heeft deze, behoudens een
enkele uitzondering, nimmer glaswerk voor
instrumenten voortgebracht. Daar waar in instru-
menten glazen onderdelen nodig waren, werden
die waarschijnlijk door de instrumentmaker zelf
gemaakt. De vaderlandse glasindustrie was vrij-
wel uitsluitend gericht op het maken van fiessen,
vensterglas en glaswerk voor huishoudelijk ge-
bruik."
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De vaderlandse instrumentmakerij hield tot ver in
de vorige eeuw een overwegend ambachtelijk
karakter. Vele bedrijven beschikten over ten
hoogste vijf man personeel. Meestal was er sprake
van één instrumentmaker met één of twee
gezellen. Er waren enkele relatief grote bedrij-
ven, zoals dat van J. H. Onderdewijngaart Can-
zius in Delft. De opleiding geschiedde, evenals bij
andere ambachten, op de werkplek. Toen er nog
geen professionele instrumentmakers waren, ge-
beurde dat in de werkplaats van een of ineerdere
ambachtslieden. Later leerde men het vervaardi-
gen van instrumenten in de werkplaats van een
instrumentmaker.

I.S. Delft als vestigingsplaats
Terwijl de instrumentmakerskunst in Leiden, ten
gevolge van de terugval van de proefondervinde-
lijke natuurkunde zoals die aan de Leidse hoge-
school bedreven werd, geleidelijk teloor ging,
ontwikkelde Delft zich aan het einde van de
achttiende eeuw tot een aantrekkelijke vestigings-
plaats voor instrumentmakers." De stad lag in de
nabijheid van de regeringszetel Den Haag en
dichtbij Delfshaven, waar men respectievelijk
militaire en nautische instrumenten afzetten kon.
Verder waren er in de omgeving vele bierbrouwe-
rijen en branderijen gevestigd, die areometers en
andere instrumenten behoefden."

Voordien was deze nijverheid in Delft nog niet tot
ontwikkeling gekomen. De aanwezigheid van
A. van Leeuwenhoek (1632-1723) had in Delft
niet de stoot gegeven tot het ontstaan van instru-
mentmakerijen. Veeleer hield Van Leeuwenhoek
het ontstaan ervan zelfs tegen, doordat hij weiger-
de om aan de Leidse hogeschool studenten te
onderrichten in het bewerken van glas."
Zoals gezegd kwam in Delft de instrumentmakerij
eind achttiende eeuw tot ontwikkeling. De oor-
spronkelijk uit Milaan afkomstige barometerma-
ker Carel Anthonij Caminada vestigde er zich in
1788 en was daarmee de 'allereerste professionele
instrumentmaker' in Delft.~ De Delftenaar Jacob
Hendrik Onderdewijngaart Canzius stichtte er ín
1797 een instrumentenfabriek die, gedurende de
korte tijd van haar bestaan, opviel door omvang
en de wijze waarop er werd gewerkt. Het is niet
ondenkbaar dat deze 'Fabricq' van instrumenten
één van de eerste voorbeelden is van arbeidsver-
deling bij fabrieksmatige produktie. De in het
Brabantse Megen geboren Petrus Bayens (1774-
1846) vestigde er zich omstreeks de eeuwwisse-
ling. Samen met zijn jongere broer Adrianus had

hij er een werkplaats, waarvan bekend is, dat er
op een zeker moment veertien mensen werkten."
Twee van zijn drie zonen - Pieter en Johannes
Franciscus - werden eveneens instrumentmaker.'"
De in 1814 in Delft gevestigde militaire academie
heeft - tot de overptaatsing in 1828 - de plaatselij-
ke instrumentmakers ook het nodige werk ver-
schaft. Na het verdwijnen van de Franse legers
leverde het weer op peil brengen van de krijgs-
voorraad, zowel in de Noordelijke als in de Zuide-
lijke Nederlanden, het nodige werk op. Hoewel
de aanmaak ervan bij voorkeur in de constructie-
magazijnen te Delft geschiedde, werd veel werk
uitbesteed aan burger ambachtslieden. Rond 1817
nam de 'constructie-winkel' van de Artillerie-
inrichting te Delft voor controlewerkzaamheden
vijf instrumentmakers in dienst.'v

I.6. Fabriek van Canzius
In de zomer van 1797 stichtte J. H. Onderdewijn-
gaart Canzius een instrumentenfabriek. Aange-
zien dit één van de bekendste bedrijven is, staan
we hier wat uitvoeriger bij stil. Hoe kwam Onder-
dewijngaart Canzius ertoe een instrumenten-
fabriek te beginnen?

Jacob Hendrik Onderdewijngaart Canzius (1771-
1838), de jongste zoon van de advocaat en notaris,
- later raad en burgemeester van Delft - Mr. On-
derdewijngaart Canzius, verliet in 1788 het ouder-
lijk huis om in Leiden rechten te gaan studeren.~
Daar bleek hij al spoedig meer belangstelling voor
mathematische en natuurkundige zaken te heb-
ben dan voor het recht. Na voltooiing van zijn
studie keerde hij terug naar Delft, waar hij in 1793
de eed aflegde als advocaat en notaris. Twee jaar
later zorgden politieke gebeurtenissen evenwel
voor een ommekeer in zijn loopbaan. Door zijn
politieke stellingname (prinsgezind) werd hij
namelijk uit diverse ambten geweerd.
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Vermoedelijk besloot hij daarom in 1797 tot de
oprichting van een 'fabricq van physische en
mathematische instrumenten'. Ongeveer tien
maanden later schreef hij daarover:

'Dat het oogmerk van den Ondergeteken-
den, met het oprichten van deze Fabricg
geweest is, en nog blyft, om alle de Instru-
menten, welke tot de vier hoofdvakken van
Mathesis, Physica, Anatomie en Chirurgie,
maar eenigzints, betrekkelyk zyn, in dezelve
te doen vervaardigen.'."

Ondanks de moeilijke tijden slaagde Onderde-
wijngaart Canzius er aanvankelijk in zijn bedrijf
tot een succesvolle onderneming uit te bouwen.
Als we hem mogen geloven werkten er tien maan-
den na opening reeds dertig man." Wat werd er in
Delft gemaakt? Volgens de eigenaar:

'. ., behalven de gewone Gereedschappen,
zo grote als kleene, ook zodanige werktui-
gen, door middel van welken men, tyd,
arbeid en veel handwerksparende, wederom
andere zaken bewerkt; werktuigen, welke
onontbeerlyk zyn in een land, als het onze,
waar in de arbeidslonen zeer hoog zyn;
werktuigen, waar mede men in andere lan-
den zo veele grote dingen doet, en in staat is,
om, met weinige handen, het werk van veele
te verrichten, werktuigen, door behulp van
welke (indien de duurte der materialen het
niet belet, en de Ondergetekende ongestoord
zal mogen blyven voortwerken) men zeer
veele articulen, die van e[ders voor geringe
pryzen te bekomen zyn, mede hier eenmaal,
even zo goedkoop, zal kunnen verkrygen. '."

Behalve de klacht over de hoge arbeidslonen in
ons land bevat het bovenstaande ook een warm
pleidooi voor mechanisatie. Het werd geschreven
ruim twee decennia na het verschijnen van Adam
Smith's The Wealth of Nations (1776), waarin
bovenstaande ook behandeld werd. In Delft had-
den de opgestelde werktuigen er toe bijgedragen,
dat de 'fabricq' van Onderdewijngaart Canzius
per jaar vele instrumenten voortbracht.

In 1798 meldde hij met grote voortvarendheid,
dat bij hem alle denkbare instrumenten vervaar-
digd konden worden, met één uitzondering,
namelijk die instrumenten waarbij geblazen glas
'gevorderd wordt'.~ Zoals gezegd, bracht de
Nederlandse glasindustrie eind achttiende eeuw
vrijwel uitsluitend flesse- en vensterglas voort.
Het overige glas moest uit het buitenland worden
aangevoerd, hetgeen niet alleen een kostbare
maar ook een langdurige aangelegenheid was.
Daar in vele gevallen ook dat zelfs niet mogelijk
bleek, besloot de Delftse fabrikant om met de
voorhanden zijnde grondstoffen proeven te
nemen om 'fyn wit glas' te maken." Helaas is niet
bekend of hij na de eerste experimenten er later
nog in geslaagd is zijn plannen te realiseren.
In het Delftse bedrijf werden alle werkzaamheden
onder één dak uitgevoerd. Het omvatte in 1800:
een ijzersmederij, koperslagerij, geelgieterij, een
complete schrijnwerkers- en timmermanswinkel,
een draad- en buizentrekkerij, een complete glas-
slijperij voor optische instrumenten, een spiegel-
slijperij en -makerij, een foelieslagerij, een spie-
gellijstenmakerij, weerglasmakerij, plaatsnijde-
rij, plaatdrukkerij, een uurwerkmakerij (geen
zakhorloges) en raderensnijderij, een houtdraai-
erswinkel, kunst- en metaaldraaierij, en een
bankwerkerij (vijlwerkerij).
[n deze werkplaatsen - departementen - waren
plet-, stamp-, boor-, slijp-, vorm- en snijmachines
opgesteld. Verder stonden er verdeelwerktuigen
voor het maken van cirkels en rechte lijnen.
Binnen ieder departement was opnieuw sprake
van arbeidsverdeling: '... - en heeft ieder werk-
man daar in zyn byzonderen kring en bepaald
werk, terwyl de afzonderlyke delen der werktui-
gen door verscheidene personen gemaakt, en op
afzonderlyke plaatsen tot één gebragt wor-
den.'.~ De leiding van het bedrijf berustte bij
Onderdewijngaart Canzius, bijgestaan door een
onderdirecteur en een boekhouder. Buiten hen
werkten er nog veertig mensen.

Doordat het bedrijf onder meer kon rekenen op
orders van de overheid, groeide het voorspoedig.
Omstreeks 1802 ontving Onderdewijngaart Can-
zius van de stad Delft een voorschot tot 'onder-
stand en aanmoediging' van 10.000 gulden.~ In
1803 breidde hij het bedrijf uit. Een jaar later
(1804) verscheen een 35 pagina's tellende catalo-
gus. Deze bevatte 650 voorwerpen, verdeeld over
vier hoofdstukken, die op hun beurt uit zes onder-
afdelingen bestonden. Voor zover bekend is dit de
oudste instrumentencatalogus in zijn soort in ons
land. Naast een Nederduitse catalogus werd een
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uitgebreidere Franstalige editie uitgegegeven."
De regering bestelde, met het oog op de invoering
van de belasting op zout, onder andere vijftig
koperen zoutmaten. Deze maten zouden vanaf
1806 in alle zoutketen nodig zijn.

In 1808 werd hem op de eerste algemene nijver-
heidstentoonstelling te Utrecht een gouden me-
daille verleend.`~ In zijn streven om de nijverheid
te bevorderen, nam Koning Lodewijk Napoleon
(1778-1846) 50 aandelen van 100 gulden in een
door J. H. Onderdewijngaart Canzius in 1808 uit-
geschreven 'negotiatie'. In tegenstelling tot een
eerdere 'negotiatie' werd hierop echter nog niet
voor een derde ingetekend.s' In het jaar (1808),
waarin hij de titel 'manufacturier des Konings'
verwierf, verkeerde zijn bedrijf al in grote finan-
ciële moeilijkheden.52 De produktie was vrijwel
stilgelegd." Er gingen stemmen op het bedrijf te
redden, doch de Minister van Binnenlandsche
Zaken besloot, dat het bedrijf van staatswege
geen financiële steun zou krijgen.s' Het uiteinde-
lijke resultaat was de verkoop van roerende en
onroerende goederen in 1810.

Onderdewijngaart Canzius verhuisde voor korte
tijd naar Leiden. Na een verblijf van enkele
maanden in het buitenland vestigde hij zich ten-
slotte in 1811 in Emmerik, waar hij leraar natuur-
kunde werd aan een katholiek gymnasium. Met
de komst van de Fransen werd de school echter
gesloten. Vervolgens vervulde hij tot het voorjaar
van 1816 in Emmerik het ambt van 'maire'. Daar-
aan kwam een einde, toen Koning Willem I(1772-
1845) hem benoemde tot eerste commies bij het
secretariaat van het departement voor publiek
onderwijs, kunsten en wetenschappen. Daarop
volgde een benoeming tot directeur van het Rijks-
museum voor Kunst en Volksvlijt te Brussel."
De omwentelingen in 1830, waarbij de Noordelij-
ke en Zuidelijke Nederlanden niet langer één
staat zouden vormen, maakten dat J. H. Onder-
dewijngaart Canzius ook dit ambt niet langer kon
vervullen. Hij vertrok naar het Noorden. Acht
jaar later overleed hij in Delft.

I.7. Franse tijd
Vanaf 1795 verkeerde ons land in een oorlogs-
situatie, welke funeste gevolgen had voor met
name de scheepvaart, de handel en de daarop
gebaseerde nijverheid. Tijdens de Bataafse Repu-
bliek (1795-1806) werd er van overheidszijde
getracht landbouw en nijverheid zo veel mogelijk
te steunen. Door overheidssteun hoopte men een
grotere differentiatie in bestaansmogelijkheden te
realiseren.~ Tegen deze achtergronden was het
niet verwonderlijk, dat Onderdewijngaart Can-
zius aanvankelijk kon rekenen op overheidssteun,
toen hij besloot een 'fabricq' te stichten. Op
allerlei mogelijke manieren werd getracht de
Republiek een gezonde economische structuur te
verschaffen." In een poging om op nationaal
niveau informatie te verzamelen over de toestand
der vaderlandse nijverheid, ondernam J. Gold-
berg in 1800 een reis door Nederland. In zijn
Journaal der reize van den agent van Nationale
Oeconomie der Bataafsche Republiek (Ao 1800)
beschreef Goldberg in grote lijnen de toestand der
Bataafse bestaansmiddelen. Tevergeefs zoeken
we in dit verslag naar het bedrijf van Onderde-
wijngaart Canzius. Slechts eenmaal maakte Gold-
berg melding van een mathematisch instrument-
maker en wel te 'Haag'.Sg

Na de inlijving bij Frankrijk (1810) kwam ons
land er economisch gesproken nog slechter voor
te staan. Een veel gehoorde klacht in het alge-
meen en in het bijzonder bij de instrumentmake-
rijen betrof de invoer van goedkope buitenlandse
produkten. Evenals vele andere takken van
nijverheid ondervonden omstreeks 1810 de in
Amsterdam gevestigde instrumentmakerijen de
gevolgen van het vrijwel tot stilstand komen van
de zeescheepvaart.`9 Niettemin hadden sommige
instrumentmakerijen redelijk veel werk. De
invoering van het metrieke stelsel (1820) zorgde
voor een vraag naar nieuwe inhoudsmaten, roei-
en peilstokken en andere maten.`~' Daarnaast
waren er altijd nog de bestellingen voor instru-
menten, door bijvoorbeeld het Utrechts Observa-
torium (1810) en opdrachten van particulieren en
genootschappen, hoewel die ten gevolge van de
economische situatie waarschijnlijk ook vermin-
derden. De Franse tijd werd in grote lijnen geken-
merkt door een verdere economische achteruit-
gang.
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I.8. Economische situatie
na 1813
De algemene economische situatie was in het
eerste vredesjaar (1814) niet bepaald rooskleurig.
Het verwachte herstel bleef uit. De oude stapel-
marktfunctie bleek voorgoed verloren. De nijver-
heid had met uitzondering van wellicht de textiel
weinig kunnen profiteren van de inlijving bij
Frankrijk. De zeescheepvaart en visserij en de
daarop gebaseerde nijverheid stelden tijdens en
na de Franse tijd economisch gesproken niets
meer voor."' De kwijnende zeevaart en de import
van goedkope goederen uit Engeland en de pro-
tectionistische maatregelen in de ons omringende
landen hadden hun weerslag op de vaderlandse
nijverheid. In 1816 werd besloten tot een enquête
naar de toestand der 'fabrieken en trafieken'.
Aangezien de ambachtsnijverheid daarin buiten
beschouwing bleef, is hier geen sprake van een
volledige nijverheidsstatistiek.~~ Niettemin komen
er in de opgaven toch enkele instrumentenbedrij-
ven voor: in Amsterdam waren er in 1816 vijf
gevestigd, te weten drie 'fabrieken' van astrono-
mische, mathematische en fysische instrumenten,
waaronder het in 1781 door J. M. Kleman (1758-
1845) opgerichte bedrijf, en twee van 'chirurgica-
le' instrumenten. Bij de eerste groep bedrijven
werkten in totaal 25 man. Bij die van chirurgische
instrumenten werkten zes personen.a' Of dit
fabrieken waren in de zin van bedrijven, waar de
produktie gemechaniseerd was en de dagelijkse
leiding en de technische produktiewerkzaamhe-
den gescheiden waren, zoals dat bij Onderdewijn-
gaart Canzius het geval was, valt te betwijfelen.
Er was hier nog steeds sprake van kleinbedrijf inet
minder dan tien man personeel.~ Het afzetgebied
beperkte zich in de meeste gevallen tot Neder-
land. Incidenteel werd er naar de koloniën uitge-
voerd. Behalve in Amsterdam was er volgens
bovengenoemde enquête nog een 'fabriek' van
mathematische, fysische en andere instrumenten
in Delft.b` Daar werkten vijf man, die gemiddeld
achttien gulden per week verdienden. De toe-
stand van dit bedrijf werd als 'voordelig' ervaren
en '...vooral niet vermindert zedert de oprichting
van het militair instituut binnen deze stad'.~ Om
welk bedrijf het hier ging, is niet zonder meer
duidelijk. Behalve de werkplaats van Bayens
waren, voorzover thans bekend, in Delft ook nog
de instrumentmakers Caminada en Filbri geves-
tigd." Instrumentmaker G. B. A. Filbri was eer-
tijds door Onderdewijngaart Canzius vanuit
Munster naar Delft gehaald. Na sluiting van

diens fabriek, vestigde Filbri zich als zelfstandig
instrumentmaker aan de Voldersgracht te Delft,
waarbij hij enkele van zijn voormalige collega's in
dienst nam.~`

Door 'onvolledige en onnauwkeurige' invulling
enerzijds en belangstelling naar de omvang van de
ambachtsnijverheid anderzijds werd in 1819
opnieuw een onderzoek ingesteld naar de toe-
stand van de vaderlandse nijverheid.ó9 Ook de
uitkomsten van deze nijverheidsstatistiek zijn
voor de instrumentmakerijen niet erg betrouw-
baar. In 1819 waren er drie 'fabrieken' van chirur-
gische instrumenten: twee in Noord-Holland en
één in Zuid-Holland. In totaal werkten er veer-
tien mensen, waaronder vier kinderen. Voorts
waren er in totaal zeven 'fabrieken' van fysische
instrumenten: vier in de provincie Zuid-Holland
en drie in Noord-Holland."' In totaal werkten bij
deze bedrijven 27 mannen en drie kinderen. De
situatie voor beide categorieën bedrijven werd
als 'middelmatig' gekenschetst.'' Kijken we ver-
volgens naar de stad Amsterdam, dan blijkt uit
deze enquête, dat in deze stad gevestigd zijn:
één 'fabriek van physische instrumenten' - Kle-
man 8z Zoon - en vier 'winkels', dat wil zeggen
vier werkplaatsen van ambachtslieden. In totaal
waren in deze sector omstreeks dertig man werk-
zaam, waarvan het loon gemiddeld f 1,50 per dag
bedroeg. Ook nu klaagde men over het gebrek
aan bestellingen. In 1817 was er een kleine ople-
ving geweest bij de instrumentmakerijen, door
een drukker scheepvaartverkeer, maar deze ten-
dens had zich in de daaropvolgende jaren niet
voortgezet.'- In de bedrijven die chirurgische
instrumenten vervaardigden, was de situatie rede-
lijk te noemen. Er werkten vier mannen en vier
kinderen, die gemiddeld respectievelijk zes à
zeven gulden en zes à tien stuivers per week
verdienden." De instrumenten werden voorname-
lijk binnen Amsterdam afgezet en incidenteel aan
schepen.
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I.9. Buitenlandse concurrentie
Een tekort aan bekwame makers van zeevaart-
kundige instrumenten tegen het einde van de
achttiende eeuw heeft ertoe bijgedragen, dat vele
koopvaardij- en marine-officieren de voorkeur
gaven aan Engelse zeevaartkundige instrumen-
ten. In Engeland stond op dat moment de instru-
mentmakerij op een zeer hoog peil." Deze ten-
dens om voor de aanschaf van instrumenten zich
tot buitenlandse makers te wenden zette zich
begin negentiende eeuw voort. Voor de aanschaf
van wis- en natuurkundige instrumenten was men
in de eerste decennia van de negentiende eeuw
dikwijls op het buitenland aangewezen. Voor
zover deze instrumenten in Nederland gemaakt
werden, waren ze veelal van een slechtere kwali-
teit, dan de produkten van de bekende buiten-
landse makers.
Wetenschappelijke instrumenten werden zodoen-
de in die periode bij voorkeur in het buitenland
besteld, rechtstreeks of door tussenkomst van een
Nederlandse instrumentmaker.

Een aardig voorbeeld hiervan is de aankoop van
fysische instrumenten in het buitenland door de
bekende Utrechtse hoogleraar G. Moll (1785-
1838). Moll kocht over het algemeen de benodig-
de instrumenten in Londen, een enkele maal in
Parijs en Luik." Toen Moll, die behalve hoogle-
raar ook bestuurslid van het plaatselijk natuur-
kundig gezelschap was, in 1820 Londen bezocht,
kocht hij er niet alleen instrumenten voor de
kabinetten van natuurkunde en scheikunde van de
Hogeschool, maar kocht er ook voor ruim 1300
gulden aan instrumenten voor het natuurkundig
gezelschap.7ó De Utrechtse Hogeschool mocht
zich, vooral door de aanwezigheid van professor
Moll en diens instrumenten, verheugen op grote
aantallen studenten in de wis- en natuurkunde.n
Ook voor Molls proeven betreffende de lengte
van de secondeslinger werden de instrumenten uit
het buitenland betrokken.'x Voor deze proeven
stelde Koning Willem I hem een bedrag van 4000
gulden ter beschikking, waarvan driekwart be-
steed werd voor de aanschaf van de benodigde
instrumenten. In 1825 en ook later bestelde de
hoogleraar herhaaldelijk de voor het natuurkun-
dig kabinet benodigde instrumenten in het buiten-
land. Wegens zijn ter zake-kundigheid werd Moll
door het Rijk herhaaldelijk ingeschakeld bij de
beoordeling van instrumenten. Voor het onder-
houd van de instrumenten was aan de Hogeschool
een amanuensis natuurkunde verbonden.'9 Behal-
ve een amanuensis waren er nog enkele knechten

werkzaam. Moll hoopte door hen tot instrument-
maker op te leiden, een bijdrage te leveren aan de
verbetering van de instrumentmakerskunst in
Nederland.~'

In 1829 deed de Amsterdamse instrumentmaker
A. van Emden (1794-1860) over de heersende
situatie zijn beklag bij Koning Willem I. Dikwijls
moest hij de, onder andere door de universiteiten,
bestelde instrumenten uit Frankrijk betrekken,
'..., omdat ze in de Nederlanden niet of vrijwel
niet gemaakt konden worden'."' Hij verklaarde
zich bereid de gevraagde instrumenten te vervaar-
digen en verzocht voor 'de instandhouding en de
uitbreiding van zijn fabriek' om een lening van
f 6000. Als proeve van bekwaamheid bood hij de
Koning een zelfgebouwde 'hydropneumatische
platina spons gazlamp' aan."- Het resultaat was de
gevraagde lening tegen drie procent.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, bestonden de
activiteiten der vaderlandse instrumentenbedrij-
ven in de eerste helft van de vorige eeuw, behalve
uit het maken van instrumenten ook uit de handel
in instrumenten. De omstreeks 1824 in Amster-
dam opgerichte instrumentenfabriek van Van
Emden maakte niet alleen instrumenten, maar
bestelde ze ook in het buitenland.

ln een poging om de achterstand op industrieel
gebied, te verkleinen, besloot Koning Willem I in
1825 om in een aantal steden academisch indus-
trieel-onderwijs te laten doceren."' Daar zouden
onder meer studenten, fabrikanten en ambachts-
lieden kennis kunnen nemen van de ontwikke-
lingen op technologisch gebied. Niet overal
geschiedde dat volgens plan. In Utrecht bijvoor-
beeld is, ondanks de plannen, nooit 'de toepassin-
gen van de werktuigkunde' gegeven. Het onder-
wijs in de toegepaste scheikunde kwam hier pas
omstreeks 1829 van de grond.R' Ook ten behoeve
van dit onderwijs werden de benodigde instru-
menten en modellen in het buitenland gekocht.8`
Overigens was de outillage van het 'Laboratorium
Chemicum' gedurende vele jaren zeer beperkt.
Hoewel een dergelijk laboratorium vanaf 1815
volgens wettelijke voorschriften over een zo volle-
dig mogelijke verzameling van chemische instru-
menten diende te beschikken, was voor de aan-
schaf daarvan maar mondjesmaat geld beschik-
baar.~
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Eduard Wenekebach
(181?-1874~. I.10. Bevordering instrument-

makerij
Ondanks de ve(e bestellingen van natuurweten-
schappelijke instrumenten in het buitenland en de
reputatie van de Nederlandse instrumentmakerij,
dat zij geen goede fysische en mathematische
instrumenten tegen een redelijke prijs kon ma-
ken, werden er in Nederland toch nog tal van
instrumenten vervaardigd. Overigens betekende
een door een Nederlandse instrumentmaker
gesigneerd instrument nog niet, dat dit een pro-
dukt van zijn hand was. Tot ver in de negentiende
eeuw was het namelijk niet uitzonderlijk om als
instrumentmaker elders, ook in het buitenland,
instrumenten te bestellen en die vervolgens van
eigen naam te voorzien. In ieder geval hebben
vaderlandse instrumentmakerijen in de eerste
helft van de vorige eeuw geleverd aan genoot-
schappen, universiteiten, particulieren, marine,
observatoria en ten behoeve van de koloniën.
Van verschillende zijden werden vanaf het mid-
den der jaren twintig van de vorige eeuw pogingen
ondernomen, om de vaderlandse instrumentma-
kerij te stimuleren. Zoals we in de vorige para-
graaf zagen, trachtte Moll door opleiding van zijn
knechten een bijdrage te leveren tot een kwali-
teitsverbetering van de Nederlandse instrument-
makerskunst. In 1829 nodigde de 'Afdeling Na-
tuurkunde' van het Amsterdamse genootschap
Felix Meritis de Nederlandse instrumentmakers
uit om de door hen vervaardigde instrumenten,
die betrekking hadden op de nieuwste ontdekkin-
gen in de natuurwetenschappen, in te zenden. De
beste voorwerpen zouden door het genootschap
worden gekocht. Het genootschap kocht de door
A. van Emden ingezonden instrumenten aan.
Enkele maanden later herhaalde het Genoot-
schap de uitnodiging en opnieuw stelde het de
aankoop van het 'beste, het keurigst vervaardigde
en meest doelmatige' werktuig in het vooruit-
zicht."'

Een andere poging om de vaderlandse instru-
mentmakerij te bevorderen was de in 1829 aan
Van Emden toegekende lening van f 6.000 tegen
drie procent uit het fonds van de Nationale Nij-
verheid. Daarnaast werden er van rijkswege,
onder speciale voorwaarden aan individuen en
bedrijven gelden ter beschikking gesteld, ten
behoeve van opleiding en het kopen van know-
how. De opleiding van Eduard Wenckebach

(1813-1874) op rijkskosten was zo'n overheids
initatief om de instrumentmakerij in Nederland te
bevorderen.~

In 1829 werd E. Wenckebach toegelaten tot het
Koninklijk Instituut voor de Marine te Medem-
blik. Daar kreeg hij de kans om de benodigde
basiskennis voor het maken van nauwkeurige wis-
en natuurkundige instrumenten te vergaren.~
Vervolgens verbleef hij van 1832 tot 1836 op eigen
kosten in Hannover bij de hofinechanicus
J. G. Hohnbaum, van wie hij de praktische kan-
ten van het vak leerde. Daarna verbleef Wencke-
bach op rijkskosten vier jaren in het buitenland.
De voorwaarde was wel dat hij na aftoop van deze
leerperiode zich als fabrikant in Nederland zou
vestigen. Mede door toedoen van regeringsadvi-
seur A. Lipkens (1782-1847) werkte hij tijdens die
periode in de werkplaatsen van enkele bekende
Duitse, Engelse en Franse instrumentmakers. In
Parijs bestudeerde hij onder andere de Franse
produktiemethoden, die sterk afweken van de
Duitse. Bij de Franse firma Gabey kreeg
E. Wenckebach vervolgens de kans om zich te
verdiepen in het vervaardigen van marine-instru-
menten. Dergelijke instrumenten werden in
Duitsland niet vervaardigd.~" Het verblijf in het
buitenland was, behalve voor het aanleren van
praktische vaardigheden, ook bedoeld om de
theoretische kennis te vergroten. Zo studeerde
Wenckebach een jaar aan het Polytechnisch Insti-
tuut te Wenen.
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In 1838 merkte A. Lipkens, adviseur voor schei-
en werktuigkundige zaken van de regering op:
'Ons heeft steeds ontbroken een genoegzaam
bekwaam praktisch werktuigkundige, om onze
Ceínsbaarheid, omtrent de uitheemsche instru-
mentmakers éénmaal te doen ophouden.'.91
Voor de toekomst hoopte hij in Eduard Wencke-
bach een bekwaam leverancier van wis- en natuur-
kundige instrumenten te vinden.

Na terugkeer in Nederland stichtte Wenckebach
in 1839 een fabriek van wis- en natuurkundige
instrumenten in Amsterdam. Hier werden onder
meer meteorologische en astronomische instru-
menten gemaakt. Later zou dit bedrijf ook toe-
stellen en ander materiaal gaan leveren aan de
Rijkstelegraaf. Wenckebach werd in 1852 be-
noemd tot eerste ingenieur der Rijkstelegrafen.y'
Vervolgens werd een deel van de instrumenten en
werktuigen uit Wenckebachs bedrijf overgeno-
men door de Rijkstelegraaf en vormde als zodanig
een groot deel van de outillage van de werkplaats
van de Rijkstelegraaf.
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I.11. Buitenlandse instrument-
makers in Nederland

Ten gevolge van onder meer het aanschaffen van
instrumenten in het buitenland, de opleiding van
Nederlanders in het buitenland en de vestiging
van buitenlandse instrumentmakers, was er op
instrumentengebied in ons land veel know-how uit
het buitenland aanwezig.
Eind achttiende, begin negentiende eeuw bleken
steden als Amsterdam, Rotterdam, Groningen,
Delft en Leiden, aantrekkelijke vestigingsplaat-
sen voor buitenlandse instrumentmakers. Een
groot aantal van hen was in de periode 1800-1850
afkomstig uit Duitsland. Verschillende factoren
hebben bijgedragen tot de emigratie van Duitse
instrumentmakers naar omringende landen.9J
Eén van die factoren was waarschijnlijk een te
kleine thuismarkt. In de Nederlanden was daaren-
tegen voldoende vraag naar instrumenten en een
tekort aan bekwame instrumentmakers.

Onder deze uit de Duitse L~nder afkomstige
instrumentmakers treffen we een aantal later zeer
bekende namen aan. In 1826 vestigde zich in
Leiden de in Berlijn geboren Julius Theodoor
Leopold Hoefftke (1800-1875), later academisch
instrumentmaker, aan de Leidse Hogeschool.94
Christopher Becker (1806-1890) geboren in het
Duitse Filsum vestigde zich omstreeks 1828 in de
stad Groningen en werd daar de rechterhand van
professor S. Stratingh.9S In Groningen vestigde
zich in 1842 J. Mdssinger (1815-1879) geboren in
Reutlingen (in Wurttemberg).`~ De vader van
G. B. H. Filbri (1811-1883), Geradus Bernardus
Anthonius Filbri (ca. 1769-1830), was afkomstig
uit Munster. Hij was door Onderdewijngaart
Canzius naar Delft gehaald. In 1810 vestigde Fil-
bri zich als zelfstandig instrumentmaker te Delft.y'
Wilhelm Julius Linden, die in 1833 een instru-
mentmakerij in Rotterdam opende, was afkom-
stig uit Berlijn.4H Ook de stichter van de firma
F. D. Bastet in Den Haag was afkomstig uit Duits-
land.`~
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Osteotoont ~~olgens
J. G. Heine ntet schildpaddt
handvut ~~ert~uardrgd ríoor
J. Lrttdett Rottertlatrt.

I.12. Twee bedrijven
De bovengenoemde Wilhelm Julius Linden (1807-
1897) was in 1833 de grondlegger van de heden-
tendage in Zwijndrecht gevestigde onderneming
van medische apparatuur Koninklijke Ad. Linden
Jr. B.V., één van de oudste nog bestaande pro-
duktiebedrijven in de instrumentenbranche,
zoniet het oudste.'~' Wilhelm Julius Linden werd
ín 1807 geboren in Berlijn, waar zijn vader
J. H. Linden instrumentmaker was. In 1832 ver-
liet W. J. Linden Berlijn om zich in Rotterdam te
vestigen. Daar stichtte hij in 1833 een instrument-
makerij. In 1837 bood hij een door hem vervaar-
digd werktuig aan Koning Willem I aan. Dit werk-
tuig (osteotoom) 'tot het doen van uitzagingen uit
het gebeente' was uitgedacht door J. G. Heine
(1770-1838), voormalig instrumentmaker te
Wurtzburg en later hoofd van een orthopedisch
instituut in Den Haag.'~' Ook Linden ontwierp en
wijzigde bestaande instrumenten, zoals een ver-
beterde zogpomp, waarvoor hem op 18 december
1840 een octrooi werd ve~rleend. ""

ln 1830 verliet de jonge apotheker Petrus Jacobus
Kipp (1808-1864) Utrecht en vestigde zich in
Delft."" Naast zijn bezigheden als apotheker
begon P. J. Kipp al spoedig met de handel in
chemicaliën en instrumenten. Apotheker Kipp
beschikte echter niet over een eigen werkplaats.
Voor herstelwerkzaamheden aan hem toegezon-
den instrumenten kon Kipp evenwel een beroep
doen op de werkplaats van de Delftse instrument-
maker G. B. H. Filbri.'~ Men zou de firma Kipp
kunnen typeren als de oudste nog bestaande
instrumentenhandel in Nederland.

1
~ -~ , ~ ~ - -- - - ~
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I.13. Situatie rond 1840
Tijdens de regering van Koning Willem I(1814-
1840) trachtte men van verschillende kanten de
Noordnederlandse instrumentmakerij te stimule-
ren. Ondanks deze pogingen veranderde er wei-
nig, hoewel het hier zeker niet ontbrak aan vraag
naar instrumenten. De vaderlandse instrument-
makerij ondervond echter veel concurrentie van
de buitenlandse produkten. Om verschillende
redenen gaven velen bij het aanschaffen van met
name wetenschappelijke instrumenten de voor-
keur aan het buitenlands fabrikaat. Eén van die
redenen was, dat de geïmporteerde instrumenten
nauwkeuriger waren, dan de Nederlandse.

Was het maken van instrumenten in voorgaande
eeuwen hoofdzakelijk een nevenarbeid van ande-
re handwerkslieden, aan het einde van de rege-
ringsperiode van Koning Willem I werd instru-
mentmaker een beroep. De instrumentmakerijen
hadden rond 1840 nog duidelijk het karakter van
een ambachtelijk kleinbedrijf, waar in de regel
minder dan tien man werkten.'~5 Er was in Neder-
land in die tijd van een fabrieksmatige produktie
nog geen sprake."" Evenmin was er sprake van
een 'veranderde produktiewijze', waarbij '...de
individuele instrumentmaker moest plaats maken
voor de fabriek....'.'~' Wel viel het woord fabriek
steeds vaker. Maar of hier werkelijk sprake was
van een fabrieksmatige produktie? Veeleer zullen
deze bedrijven nog het karakter hebben gehad
van een manufactuur, '...waar de essentiële delen
van het produktieproces met de hand worden
verricht.'."'" De fabriek van Onderdewijngaart
Canzius vormde hierop een uitzondering en had
destijds al wel het karakter van een fabriek. Er
was een duidelijke organisatie-structuur aanwe-
zig, naast een arbeidsverdeling en een zekere
mate van mechanisatie.

Rond 1840 lag het zwaartepunt der activiteiten
nog op het maken van instrumenten. Er is echter
zeker één voorbeeld te bedenken van een bedrijf
waar het het zwaartepunt der activiteiten niet bij
het maken van instrumenten lag, maar bij de
handel in instrumenten: de firma P. J. Kipp in
Delft.
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II . Achtergronden en ontwikkelingen 1840-1940

II.1. Inleiding
Nederland was rond 1840 vooral een agrarische
samenleving, waarin de handel een belangrijke
plaats innam en waarin de fabrieksmatige produk-
tie nauwelijks een rol speelde. Van industrialise-
ring was in het Nederland van 1840 aldus nog
nauwelijks sprake. In dit hoofdstuk zullen een
aantal ontwikkelingen worden geschetst, die in de
periode 1840-1940 van invloed waren op de fabri-
cage van en de handel in instrumenten.

II.2. Bedrijvigheid rond 1840
De agrarische sector speelde in vele opzichten in
het leven van de Nederlander uit die tijd een
belangrijke rol. Niet alleen vond bijna de helft
van de bevolking een bestaan in de landbouw en
veeteelt, maar ook zorgde de agrarische sector
voor het belangrijkste deel van de nationale pro-
duktie.' Deze sector werd, waar het vernieuwin-
gen betrof, over het algemeen gekenmerkt door
behoudzucht en terughoudendheid. Zodoende
waren het niet de boeren, die de verbreiding van
betere landbouwmethoden voorstonden, doch
anderen die initiatieven namen op het gebied van
onderwijs en die voor de oprichting van provincia-
le landbouwmaatschappijen zorgden. Mutatis mu-
tandis gold dit ook voor de veeteelt.-
In de daaropvolgende decennia maakten de ver-
schillende delen van Nederland een onderling
sterk verschillende agrarische ontwikkeling door.
Over het algemeen waren de ontwikkelingen van
de landbouwtechniek weinig opzienbarend. Het
in cultuur brengen van de woeste gronden daaren-
tegen werd krachtig ter hand genomen.' De totale
landbouwoppervlakte groeide daardoor aanzien-
lijk. De uitbreiding van de landbouwgronden, als
uitvloeisel van inpoldering en bedijking van een
groot aantal meren, was hiermee vergeleken min-
der significant. Een uitzondering hierop vormde
wellicht de droogmaling van het Haarlemmer-
meer (1848-1852).

De nijverheid was rond 1840 van beperkte beteke-
nis. Minder dan een kwart van de beroepsbevol-
king was werkzaam in de nijverheid. Het aantal
'moderne industriële' ondernemingen was ge-
ring.' Aan de oorzaken van het achterblijven van
de Nederlandse nijverheid ten opzichte van het
buitenland is door historici veel aandacht besteed.
Gebrek aan initiatief van ondernemerszijde,
gebrek aan bedrijfseconomische- en vakkennis en
geringe belangstelling voor de natuurwetenschap-
pen, zijn veel gehoorde verklaringen voor de late

industrialisatie van Nederland.S Daarnaast wor-
den verklaringen gezocht in het hoge loonpeil en
de moeilijkheid om aan geschikt personeel te
komen.~ In ons land hadden, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld Engeland en België, nieuwe kapi-
taalintensieve en gemechaniseerde produktie-
technieken nog geen ingang gevonden.' Van grote
bedrijven en grootschalige produktie-eenheden
was zodoende, op een enkele uitzondering na,
nog geen sprake. Het kleinbedrijf overheerste."
De voortgebrachte goederen werden vooral in de
directe omgeving afgezet.9 De export van goede-
ren beperkte zich hoofdzakelijk tot de Nederland-
se koloniën, waar op produkten uit het moeder-
land minder invoerrechten werden geheven dan
op buitenlandse goederen.'o

Rond het midden van de eeuw had de stoom-
kracht in de Nederlandse nijverheid slechts be-
perkt ingang gevonden. De textielnijverheid was
één van de eerste takken van industrie, waar de
overgang naar fabrieksmatige produktie met
stoomkracht plaats vond (1830). Twee belangrij-
ke textielcentra kwamen tot ontwikkeling, te
weten in Twente de katoenindustrie en in Noord-
Brabant de wolnijverheid. In het daaropvolgende
decennium ontwikkelde de textielnijvérheid zich
krachtig." Andere takken van nijverheid waar in
de eerste helft van de negentiende eeuw de stoom-
kracht geïntroduceerd werd, waren onder ande-
re: de papiernijverheid (1838), de suikerrafina-
derij (1830) en de diamantindustrie (1840).'Z

De activiteiten van de in 1824 opgerichte Neder-
landsche Handel-Maatschappij (N.H.M.) hadden
een tijdlang een sterke uitstraling op de handel en
op de scheepsbouw. Met Nederlandse schepen
werden de koloniale produkten naar ons land
vervoerd om in Amsterdam verhandeld te wor-
den." De scheepsbouw fíoreerde ten gevolge van
de grote behoefte aan scheepsruimte. Met name
in de twee jaren voorafgaand aan de handelscrisis
van 1847 heerste er een grote bedrijvigheid in de
scheepvaart en scheepsbouw." Deze crisis had
hierop duidelijk merkbare gevolgen. De activitei-
ten op de Noord- en Zuidhollandse werven heb-
ben ongetwijfeld de vraag naar zeevaartkundige
instrumenten doen toenemen. Terwijl de schepen
in de haven lagen, waren de instrumenten voor
reparatie en bijstelling bij de Amsterdamse
instrumentmakers.
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II.3. Instrumentnijverheid
rond 1840
Naar schatting werkten er in de instrumentnijver-
heid rond het midden van de negentiende eeuw
minder dan honderd mensen.75 Zij werkten in
kleine bedrijven met doorgaans minder dan vijf
mensen: de instrumentmaker met één of twee
knechten en enkele leerlingen. In deze ambachte-
lijke werkplaatsen was het gebruik van 'kunst-
werktuigen' beperkt. Verder waren er bedrijven
waar de produktie van instrumenten een nevenbe-
zigheid was, zoals bij de messenmakers. Het was
niet ongewoon, dat zij daarbij nieuwe materialen
toepasten.'b Ontdekkingen en ontwikkelingen in
de wetenschappen vonden hun weerslag in de
voortbrenging van instrumenten." Over het alge-
meen gingen de produkten van de vaderlandse
instrumentmakerijen naar afnemers in de directe
omgeving. Het merendeel van de instrumenten-
bedrijven was gericht op de fabricage. Handel was
voor hen een bijkomstigheid. Instrumenten die
voor het buitenland, met name voor Indië, be-
stemd waren, kwamen hoofdzakelijk uit Amster-
dam, waar ze vooral in opdracht van één van de
Departementen werden vervaardigd.ie Rond het
midden van de eeuw zijn een aantal bedrijven
opgericht, die lange tijd toonaangevend zijn
geweest voor het beeld van de vaderlandse instru-
mentmakerij in binnen- en buitenland. Regelma-
tig waren de produkten van deze bedrijven op de
vele nijverheidstentoonstellingen te aanschou-
wen, waar zij met grote regelmaat bekroond wer-
den, wegens hun oorspronkelijkheid, kwaliteit en
afwerking.19

II.4. Economische politiek
1840-1914
In de tweede helft van de negentiende eeuw
veranderde het karakter van de gevoerde econo-
mische politiek. Niet langer richtte de overheid
zich op het verlenen van steun aan individuele
bedrijven; zij ging zich concentreren op het bevor-
deren van de vrijhandel. De Tariefwet van 1845
bracht een algemene vermindering van doorvoer-
rechten, afschaffing van nagenoeg alle uitvoer-
rechten en verlaging van een aantal invoerrech-
ten."' In plaats van incidentele financiële steun
ging de overheid regulerend optreden: Er kwa-
men bepalingen voor bijvoorbeeld de plaatsing
van stoomtoestellen." Onder Thorbecke werden
deze veranderingen in de Nederlandse economi-

sche politiek voortgezet. Op verscheidene terrei-
nen werden barrières beslecht, 'die het econo-
misch leven in zijn vrije ontplooiing' remden.~ Zo
onderging in 1850 de bestaande wetgeving op
scheepvaartgebied een wijziging. De nieuwe wet-
ten stimuleerden het handelsverkeer met het bui-
tenland.23 Mede hierdoor nam de handel met
vooral Duitsland toe. Ondanks de gevoerde vrij-
handelspolitiek behield Nederland een bevoor-
rechte positie bij zijn handel met Nederlandsch-
Indië.

In 1854 en 1862 werden vervolgens de bestaande
'tariefwetten' wederom herzien. Om de fabrieks-
matige produktie te stimuleren werden in 1862 de
invoerrechten op grondstoffen afgeschaft. Half-
fabrikaten waren voortaan belast met een invoer-
recht van twee of drie procent en fabrikaten met
vijf procent. Voor de invoer van door stoom
aangedreven kapitaalgoederen gold een geredu-
ceerd tarief van vier procent.'" Deze lage invoer-
tarieven en de afschaffing van bijna alle uitvoer-
tarieven waren een uitvloeisel van de nagestreefde
vrijhandelspolitiek.~ De instrumentmakerijen in
ons land konden echter niet van de vier procents-
regeling profiteren, aangezien daar nauwelijks
met stoomkracht gewerkt werd.

Na de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 voerde
Frankrijk, in 1879 gevolgd door Duitsland, be-
schermende bepalingen in. Engeland en Neder-
land daarentegen handhaafden hun vrijhandel.
Het tijdvak van ongeveer 1875 tot 1895 werd
gekenmerkt door een 'grote depressie', die in ons
land met name de landbouw trof.Zb Ten gevolge
van die depressie gingen de ons omringende lan-
den over tot verscherping van hun beschermende
maatregelen voor hun industrie, landbouw en
scheepvaart. Ons land daarentegen bleef tot de
Eerste Wereldoorlog zijn vrijhandelspolitiek aan-
hangen.

In het laatste kwart van de eeuw groeide de
overheidsbemoeienis in Nederland op het terrein
van de infrastructuur. Bij de aanleg van telegraaf-
verbindingen en spoorwegen, alsmede bij het gra-
ven van kanalen was van staatsonthouding nauwe-
lijks meer sprake. Bij het bedrijfsleven was dat
nog wel het geval. Het kinderwetje van Van Hou-
ten (1874) vormde echter de aanzet tot de eerste
voorschriften met betrekking tot kinderarbeid en
arbeid van jeugdíge personen en vrouwen in
fabrieken en werkplaatsen. Rond de eeuwwisse-
ling kwamen er veiligheidsvoorschriften en de
eerste bepalingen voor een beperking van de
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arbeidsduur van volwassen mannen. In 1901
vormde de Ongevallenwet de aanzet tot een socia-
le verzekering.~'

Handel en bedrijfsleven waren verder gehouden
aan een aantal voorschriften met betrekking tot
maten en gewichten. In 1882 verviel de beperkte
controle op weegwerktuigen, maar niet die op
maten en gewichten. Voor meetinstrumenten
waren, met uitzondering van gasmeters, geen
voorschriften van kracht. Deze beperkte regel-
geving bracht voor de gebruikers van weeg- en
meetinstrumenten onzekerheid met zich mee. Bij
de aanschaf was de prijs niet altijd een indicatie
voor de kwaliteit en zuiverheid van het instru-
ment. Het resultaat was een ondoorzichtige
markt. Er ontstond een situatie, waarin de import
van goedkope buitenlandse fabrikaten, die moge-
lijk elders niet gewild waren, een kans kreeg.
Niettemin hadden de gebruikers een groot ver-
trouwen in de buitenlandse produkten. Een
verdere regelgeving had een stimulans voor de
verkoop van betere instrumenten in Nederland
kunnen betekenen. Daarvan zou een positieve
invloed op de marktpositie van de Nederlandse
producenten zijn uitgaan.
De herziening van de IJkwet in 1937 gaf voor het
eerst uitgebreide voorschriften met betrekking tot
weeg- en meetinstrumenten. Vier jaar later werd
de nieuwe wet van kracht.-ri

II . 5 . Infrastructurele
ontwikkelingen 1840-1914
Onder Koning Willem I was met voortvarendheid
de infrastructurele ontwikkeling van Nederland
ter hand genomen. Naast het graven van een
groot aantal kanalen, het verbeteren van de loop
van rivieren, waren er een aantal straatwegen
aangelegd.-y In 1839 werd een begin gemaakt met
de aanleg van de spoorwegen (met het traject
Amsterdam-Haarlem). In 1845 kwam de belang-
rijke spoorlijn Amsterdam-Arnhem gereed.~ In
1856 kregen de havensteden Amsterdam en Rot-
terdam een directe spoorverbinding met Duits-
land. Uitbreiding tot een spoorwegennet kwam
echter pas na de Spoorwegwet van 1860 opgang.
Vervolgens kregen binnen circa tien jaar de voor-
naamste Nederlandse steden een spoorverbin-
ding.
Naast de uitbreiding van het aantal spoorlijnen
werden in de jaren zeventig een aantal nieuwe
waterwegen gegraven. De steden Rotterdam en

Amsterdam kregen in respectievelijk 1872 en 1876
een nieuwe verbinding met de zee."
Met de ontwikkeling van de spoorwegen ontwik-
kelde zich ook een communicatiesysteem. In het
jaar waarin de spoorverbinding Amsterdam-Arn-
hem gereed kwam, startte de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij (H.IJ.S.M.) proeven met
de elektromagnetische telegraaf langs haar oudste
spoorlijn, Amsterdam-Haarlem. Deze proeven
waren zo succesvol, dat nog datzelfde jaar de
eerste telegraaflijn een feit was. Deze telegraaf-
verbinding was aanvankelijk alleen bestemd voor
het dienstverkeer van de spoorwegmaatschappij.
Van overheidszijde aarzelde men met het verle-
nen van toestemming tot openstelling van een
dergelijke telegraafverbinding ten behoeve van
derden.'' Die aarzeling kwam onder meer voort
uit de vrees voor een daling van de inkomsten bij
de Posterijen." Eind jaren veertig trad bij de
overheid echter een mentaliteitsverandering op,
waarvan de Postwet van 1850 getuigt: 'In plaats
van het oude postrecht met zijn sterk fiscale inslag
trad nu meer de verzorgingsplicht van de staat als
argument voor de exploitatie naar voren."' Het-
zelfde gold voor de totstandkoming van de Tele-
graafwet en de oprichting van de Rijkstelegraaf,
beiden in 1852. Door deze wetten kreeg iedere
gemeente een kantoor voor het verzenden en
ontvangen van poststukken en ontstond er een
openbaar telegraafnet met telegraafkantoren in
de belangrijkste plaatsen. Beide diensten zouden
in de volgende decennia een sterke groei doorma-
ken. Mede als gevolg daarvan kon de dienstverle-
ning bij de Posterijen worden vergroot, door de
introductie van enkele nieuwe produkten, zoals
de postwissel (1868), de kwitantie (1870) en de
briefkaart (1870)." In de jaren 1882-1883 volgde
het postpakket. De invoering van de postzegel in
1852 bracht nog een andere belangrijke verschui-
ving met zich mee. Niet langer betaalde de ont-
vanger van een poststuk, maar voldeed de verzen-
der de verschuldigde port. In de kleinere plaatsen
werd vanaf 1870 ook de telegraafdienst in het
postkantoor ondergebracht. Zodoende was het
mogelijk toch het telegraafnet uit te breiden en
tegelijkertijd de kosten van een dergelijke uitbrei-
ding te drukken. In 1886 werden vervolgens de
diensten der Posterijen en Rijkstelegraaf verenigd
in de dienst Posterijen en Telegrafie (P en T).~
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experimenteerden privépersonen met de tele-
foon. A1 spoedig verschenen de eerste lokale
telefoonnetten. (Het eerst in Amsterdam in
1881). Ondanks de relatief vroege introductie van
de telefoon in Nederland vond de uitbouw van
deze netten relatief laat plaats. In 1888 werden de
eerste interlokale telefoonverbindingen openge-
steld.'y De openbare telefonie was in het begin in
Nederland een particuliere aangelegenheid.
Daarnaast ontstonden gemeentelijke telefoonnet-
ten. In 1895 kreeg ons land de eerste internationa-
le telefoonverbindingen.u' Gaandeweg breidde
het telefoonverkeer zich verder uit. De in de jaren
tachtig opgang gekomen discussies over de vraag
of telefoonexploitatie een staatsmonopolie diende
te zijn, mondde in 1904 uit in de Telegraaf- en
Telefoonwet." Deze wet zou de aanleiding wor-
den tot geleidelijke naasting van de diverse tele-
foonnetten. Pas in 1940 kwam een volledig staats-
monopolie tot stand.`~

Een uit omstreeks 1870 dnte-
rende galvanometer voor het
testen van telegraaflijnen, ver-
vanrdigd door Gebr. Cami-
nadn. De statiefschroef werd
in de houten te(egraafpaal
Redraaid, waarna de gnh~ano-
meter horizontaal kon k orden
qesteld.

De infrastrucurele ontwikkelingen die in Neder-
land tegen het midden van de negentiende eeuw
plaats vonden, verkleinden de afstanden binnen
onze landsgrenzen. Berichtgeving en vervoer van
personen en goederen namen daardoor minder
tijd in beslag. Dit had duidelijke gevolgen voor
het economisch leven en voor het individu.

De factor tijd kreeg in die jaren een nieuwe
dimensíe ten gevolge van de ontwikkelingen in de
telegrafie en bij de spoorwegen. Ieder telegraaf-
kantoor beschikte over een zogenaamde tijdbe-
waarder, een nauwkeurig lopend slingeruurwerk
om de tijd te registreren van verzending en van
ontvangst van telegrammen. Ieder station had een
klok, want treinen moesten op tijd rijden. Dat
was toen een probleem. Immers het was twaalf
uur op het moment dat de zon op zijn hoogst
stond, en dat nu gebeurt in het oosten van ons
land enige minuten eerder dan in het westen. De
spoorwegen en de Rijkstelegraaf zetten de klok-
ken in het hele land gelijk met behulp van tijd-
signalen via de telegraaf."

De introductie van de telefonie in Nederland gaat
terug tot 1877, het jaar waarin de Rijkstelegraaf
proeven nam met dit nieuwe medium. Ook parti-
culiere maatschappijen beproefden de telefoon
met behulp van telegraafdraden.'" Daarnaast

II.6. Nijverheid 1840-1914
In de tweede helft van de negentiende eeuw zette
de omschakeling van handwerk naar fabrieks-
matige produktie, al dan niet met behulp van
stoomkracht, zich voort. Tegelijkertijd ontwik-
kelden zich een aantal nieuwe industrieën, waar-
onder de landbouwindustrie, die tot dan toe onbe-
kende produkten ging fabriceren."

Zo ging de eerder genoemde omschakeling op
stoomkracht in de textielindustrie voort. In de
katoennijverheid in Twente verrezen in de perio-
de tot 1870 een groot aantal stoomspinnerijen en
-weverijen. Ook in de Brabantse wolnijverheid
vorderde de ingezette mechanisering, zij het lang-
zamer dan in de katoennijverheid.
De introductie van stoomkracht vond al spoedig
navolging in de suikerindustrie.~ Vooral de in
Amsterdam gevestigde stoomraffinaderijen profi-
teerden van de groeiende aanvoer van rietsuiker
uit Indië. Onder het Cultuur Stelsel werd vrijwel
de gehele suikeroogst van Indië naar Nederland
verscheept, om te worden verhandeld in Amster-
dam. Amsterdam, dat van oudsher een centrum
voor ruwe en witte suiker was, telde het grootste
aantal suikerraffinaderijen van Nederland. Ver-
der kwam in de jaren vijftig de beetwortelsuiker-
fabricage opgang. Doordat de aanvoer van kolo-
niale rietsuiker ten tijde van het Continentaal
Stelsel stil lag, was hier de beetwortelsuiker
geïntroduceerd. Nadien raakte de bietsuiker in
de vergetelheid, om vervolgens in de jaren vijftig
weer in de belangstelling te komen." In 1874

27



veranderde de markt voor suiker echter drastisch
ten gevolge van een sterke groei van de suiker-
import in Engeland. In tegenstelling tot de voor-
gaande periode ging nu meer dan de helft van de
Indische suikeroogst naar Engeland en nam de
invoer van rietsuiker in Nederland af. De Neder-
landse raffinadeurs schakelden mede daardoor al
spoedig over op de verwerking van de inheemse
bietsuiker.~ Pas in de jaren negentig bleek de
suikerbietenteelt groot genoeg om nagenoeg in de
totale Nederlandse behoefte te voorzien. Mede
ten gevolge van de stijgende accijnzen op zowel
riet- als bietsuiker werd het voor fabrikanten en
raffinadeurs van steeds groter belang om zoveel
mogelijk suiker te verkrijgen uit de door hen
gekochte grondstoffen. De accijnzen betroffen
namelijk het tussenprodukt en niet het eindpro-
dukt. We zien dan ook een toenemende interesse
voor de eigenschappen van suikers en voor de
bepalingsmethoden van het suikergehalte. Om de
suikeropbrengst per hectare te kunnen verhogen,
werden samenstelling van de bodem en de daar
gebruikte meststoffen regelmatig onderzocht."
De aanvankelijk op ervaring en intuïtie geschoei-
de suikerproduktie maakte geleidelijk plaats voor
een meer op wetenschappelijk onderzoek ge-
grondveste aanpak, waarbij chemische analyses
van suikersappen en bij- en afvalprodukten een
belangrijke rol speelden.

Ook voor de overige landbouwindustriële pro-
dukten brak na 1870 een bloeiperiode aan. Nadat
in 1840 de eerste aardappelmeelfabriek was
gesticht, groeide deze landbouwindustrie binnen
enkele jaren uit tot een omvangrijke bedrijfstak in
Oost-Groningen. Behalve de verwerking van
aardappelen tot aardappelmeel, ontstonden ne-
venprodukten als dextrine, glucose en dergelijke.
Verder kwam in dit gebied de industriële verwer-
king van stro op gang.~

Bij de zuivelbereiding hadden een aantal ingrij-
pende veranderingen plaats: de bereiding van
zuivel verplaatste zich van boerderij naar fa-
bríek." Daar voelde men een sterke behoefte aan
kennis van de eigenschappen van melk.~ Ongewo-
ne fysische eigenschappen of aanwezigheid van
schadelijke micro-organismen konden melk onge-
schikt maken voor verwerking. Door de ontdek-
kingen op bacteriologisch gebied, werd het moge-
lijk melk en melkprodukten te controleren op de
aanwezigheid van ziektekiemen.S' Voorts bond
men in de laatste kwarteeuw de strijd aan tegen de
melkknoeierijen.5- Knoeierijen met melk, boter
en kaas waren al een oud verschijnsel, die echter

in de negentiende eeuw de Nederlandse export
van die produkten nadelig hadden beïnvloed.
Pogingen van overheidszijde om deze fraudes in
te dammen, waren niet altijd even succesvol
gebleken. Dit veranderde toen, door de ontwik-
kelingen op chemisch gebied de mogelijkheden de
knoeierijen op te sporen èn aan te tonen, verbe-
terden. De opeenvolgende boterwetten gaven dan
ook een verscherping van de eisen aangaande de
kwaliteit en samenstelling te zien." De in het
begin van deze eeuw opgerichte botercontrolesta-
tions garandeerden vervolgens, dat er niet met de
boter geknoeid was.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
vond ruim de helft van de produktie van zuivel-
produkten in fabrieken plaats.

Door de groei van de handel ín land- en tuinbouw-
produkten alsmede zuivelprodukten deed eind
negentiende eeuw in West-Nederland het veiling-
wezen zijn intrede.~ In het begin in de openlucht
en later onder dak, kwamen tuinders en groente-
handelaren bijeen om groente te verhandelen.
Naarmate de tuinbouw zich uitbreidde, nam ook
het aantal veilingen toe en omgekeerd droeg de
uitbreidíng van de veilingcapaciteit bij tot een
groei van de tuinbouw.s' Behalve voor groente
ontstonden er veilingen voor fruit, bloemen,
bloembollen, zuivelprodukten en voor eieren.
Om de veilingen sneller te doen verlopen en
mogelijke meningsverschillen tussen afslager en
koper(s) over de 'gemijnde' prijs te voorkomen,
werd het elektrische afmijntoestel ontwikkeld,
een oorspronkelijk Nederlandse vinding. In 1901
installeerde een Nederlands bedrijf de eerste
afmijntoestellen in Enkhuizen en Broek op Lan-
gendijk.~

De chemische nijverheid bestond rond het mid-
den van de negentiende eeuw uit de fabricage van
vrij traditionele produkten als verf, buskruit, lijm,
lakmoes, beenzwart en dergelijke." Verreweg het
belangrijkste produkt was verf, die onder andere
toepassing vond in de textielindustrie. Tot circa
1870 kende ons land een tamelijk omvangrijke
meekrap- en garancine-nijverheid. De uitvinding
van de aniline-kleurstof had verstrekkende gevol-
gen voor de meekrapnijverheid in Nederland en
betekende tenslotte het einde van de meekrap.SR
De bijprodukten van de gasfabrieken, waaronder
ammoniak en teer, leverden later de grondstoffen
voor de produktie van synthetische kleurstoffen,
kunstmest en geneesmiddelen.59 Dit was het begin
van de kunstmestindustrie en van de farmaceuti-
sche industrie in Nederland.
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Een geheel andere tak van nijverheid, die in de
tweede helft van de vorige eeuw tot verdere ont-
wikkeling kwam, was de machinenijverheid. In
1850 kende ons land dertien machinefabrieken. In
1870 waren dat er achtenzeventig.~ Het meren-
deel van de bedrijven was gevestigd in het westen
van Nederland. Deze tak van nijverheid kende
een grote verscheidenheid aan afnemers en pro-
dukten. Behalve de constructiewerkzaamheden
ten behoeve van de scheepsbouw en verschillende
andere industrieën, zoals de suikerindustrie, ver-
richtten de vaderlandse machinefabrieken repara-
tie- en onderhoudswerkzaamheden. Voor een
belangrijk deel werden machines en andere kapi-
taalgoederen door Nederlandse ondernemers ech-
ter in het buitenland besteld.b'

Omstreeks de eeuwwisseling ontstond in Neder-
land in navolging van het buitenland, een eigen
elektrotechnische industrie. Een industrie die
naast sterkstroomprodukten voor verlichting, ver-
warming en elektrische bedrijfskracht, ook zwak-
stroomprodukten voor telegraaf, telefoon en sein-
wezen produceerde. Daarenboven ontstonden de
eerste installatiebureaus.bZ In dezelfde periode
richtten Delftse ingenieurs de eerste zogenaamde
ingenieursbureaus op. Beide bedrijven legden
zich toe op de aanleg van elektrische installaties.b'
Zij hadden doorgaans de vertegenwoordiging van
één of ineer bekende buitenlandse elektrotech-
nische onderneming(en) verworven. Aan enkele
ingenieursbureaus waren voorts personen verbon-
den, die zich specialiseerden in de nog prille
r6ntgentechniek.~

II.7. Gas, water en
elektriciteit 1840-1914
Gas vond in de negentiende eeuw hoofdzakelijk
toepassing bij verlichting, als een alternatief voor
petroleum.b' Pas in de twintigste eeuw zou gas
worden gebruikt voor verwarming en om op te
koken. In de gasfabrieken verkreeg men hët gas
door verhitting van voornamelijk kolen. Om-
streeks het midden van de negentiende eeuw was
het aantal gasfabrieken nog gering, maar dat aan-
tal groeide in de tweede helft van de eeuw ge-
staag. In vele gemeenten verrezen na verloop van
tijd gasfabrieken. Aanvankelijk was de gasfabri-
cage een particuliere aangelegenheid. Het oprich-
ten van een gasfabriek vergde een grote investe-
ring en vele van die eerste gasfabrieken kwamen
hier met buitenlands kapitaal tot stand. Het waren
over het algemeen kleine bedrijven. Na verloop

van tijd werd de gasfabricage steeds meer een
gemeentelijke aangelegenheid. In 1860 bedroeg
het aantal gasfabrieken veertig. In 1878 telde ons
land er drieënzeventig.~ Door de relatief hoge
gasprijs bleef een gasaansluiting in het derde
kwart van deze eeuw echter voorbehouden aan de
meer welvarende huishoudens.b'

In het begin betaalden de afnemers naar geschat
gasverbruik.~ Dat gebeurde aan de hand van
bijvoorbeeld het aantal en de grootte van de
geplaatste branders. Dit voldeed niet altijd even
goed. Begin negentiende eeuw ontwikkelde men
in Engeland gasmeters.ó9
De eerste gasmeters in ons land kwamen uit het
buitenland. Kapotte meters werden door de gas-
fabrieken hersteld. A1 spoedig groeiden deze
reparatiewerkzaamheden uit tot de fabricage van
nieuwe gasmeters. Omstreeks 1860 verzelfstan-
digden enkele van deze werkplaatsen zich. Een
aantal van deze meterfabrieken was, evenals de
gasfabrieken, in buitenlandse handen of ging in
buitenlandse handen over. Daarnaast bleven er
meters uit het buitenland komen. Vanaf 1880
vielen alle gasmeters onder de ijkwet.'o
Tegen het einde van de negentiende eeuw nam het
gasverbruik toe. Meer mensen konden zich een
gasaansluiting permiteren. Enerzijds was dit toe
te schrijven aan de toegenomen welvaart, ander-
zijds heeft de invoering van een nieuw type gas-
meter, de zogenaamde muntgasmeter, een niet
onbelangrijke bijdrage geleverd aan de toename
van het aantal aansluitingen." De muntgasmeter
beperkte het financiële risico van de gasfabrie-
ken, waardoor zij eerder genegen waren iemand
aan te sluiten.'Z

Ook bij de gasfabrieken zelf werd het één en
ander gemeten en wel de geproduceerde hoeveel-
heid gas, de druk en de calorische waarde van het
gas. In de meeste grote gasfabrieken werd de
samenstelling van het gas regelmatig geanalyseerd
en de lichtsterkte gecontroleerd.
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Tot de aanleg van een waterleidingnet was men
voor de dagelijkse watervoorziening aangewezen
op oppervlaktewater of regen-, put- of pompwa-
ter." De groeiende steden kampten echter steeds
vaker met een tekort aan goed water. Veel water
was zodanig verontreinigd, dat het niet geschikt
was als drinkwater. Met name in de steden vorm-
de dit een bron van voortdurende zorg. Dit was
voor een aantal Amsterdamse particulieren aan-
leiding om in Amsterdam in 1853, met behulp van
Engels kapitaal en Engelse know-how, het eerste
waterleidingbedrijf op te richten.'y Vanaf dat
moment zouden er in Nederland gaandeweg meer
waterleidingbedrijven gaan ontstaan.

Naar aanleiding van de cholera-epidemie die in
1866 in Nederland heerste, kwam men tot de
slotsom, dat er een verband bestond tussen be-
paalde ziekten en onfris water." Zo waren er in
Amsterdam, waar men kon beschikken over lei-
dingwater, verhoudingsgewijs veel minder doden
te betreuren dan elders in het land. Deze bevin-
dingen stimuleerden het leidingwaterverbruik.
Voor professor G. J. Mulder (1802-1880) was dat
in 1866 aanleiding om een aantal eisen te formule-
ren waaraan volgens hem betrouwbaar drinkwa-
ter diende te voldoen. Daarmee introduceerde hij
in feite het chemisch onderzoek van water." Voor-
alsnog beperkte het onderzoek zich tot organische
verontreinigingen. Geleidelijk breidde dat onder-
zoek zich uit met het oog op de volksgezondheid
en de hygiëne. De waterleidingbedrijven pro-
beerden de kwaliteit van het door hen geleverde
water door regelmatig chemisch onderzoek con-
stant te houden.

Het aantal waterleidingbedrijven nam in de laat-
ste decennia van de negentiende eeuw verder toe.
Rond de eeuwwisseling beschikte circa 42 procent
van de bevolking over leidingwater." De meeste
bedrijven begonnen als particuliere ondernemin-
gen met veelal buitenlands kapitaal.'d In het begin
voorzagen zij vrijwel uitsluitend particulieren van
water. Later leverden zij ook aan bedrijven die op
schoon water aangewezen waren, zoals bierbrou-
werijen en suikerraffinaderijen. Tegen het einde
van de negentiende eeuw was de watervoorzie-
ning meer een overheidszaak geworden.'9
Tot omstreeks de Eerste Wereldoorlog leverden
de waterleidingbedrijven water per abonnement.
Een ieder betaalde een vast bedrag ongeacht zijn
waterverbruik. Door de sterke toename van het
verbruik bleken de bestaande waterbekkens al
spoedig te klein, waardoor er nieuwe waterwinge-
bieden ontsloten moesten worden. Tegelijkertijd

trachtten de bedrijven de bevolking er van te
doordringen zuinig te zijn met water. Aan het
onbeperkte waterverbruik kwam een einde toen
de bedrijven besloten bij iedere verbruiker een
watermeter te plaatsen. Vanaf dat moment werd
het verbruik gemeten en geregistreerd en betaalde
de consument naar gebruik.

Met het waterleidingnet verscheen ook de karak-
teristieke watertoren in het landschap.`~ Alle
waterleidingbedrijven beschikten over zo'n hoge-
drukreservoir, met uitzondering van Amsterdam.
Het gezuiverde water werd met behulp van een
stoommachine naar boven gepompt, opdat er vol-
doende druk ontstond om alle op het net aange-
sloten huizen van water te voorzien. Om de gele-
verde hoeveelheden water en de waterdruk te
meten beschikten de bedrijven na verloop van tijd
over meetinstrumenten.

Tot 1875 waren er in Nederland nauwelijks men-
sen die over elektrisch licht beschikten. Pas toen
het eenvoudiger werd om stroom op te wekken,
trof inen incidenteel elektrisch licht aan.~' Tot de
jaren negentig bleef het opwekken van elektrici-
teit een kleinschalig gebeuren: Hier en daar wek-
ten particulieren ten eigen behoeve elektriciteit
op voor de verlichting van horeca-gelegenheden,
winkels en fabrieken. Elektrisch licht was een
noviteit in een tijd waarin verlichting door petro-
leumlampen en gaslicht gangbaar en goedkoper
was. Elektrische spanning werd hierbij op vele
verschillende en vaak ingenieuze wijzen omgezet
in licht. Tijdens de eerste internationale elektrici-
teitstentoonstelling, gehouden in Parijs in 1881,
had '... de eerste commerciële promotie van het
nieuwe verbruiksartikel: de gloeilamp.' plaats.e'

Na verloop van tijd ontstonden de zogenaamde
blokstations, die de levering van elektriciteit aan
een bepaald gebouwenblok verzorgden. De distri-
butie van elektriciteit over grotere afstand was en
bleef nog een probleem. Nadat het distributiepro-
bleem overwonnen was,"' verrezen op enkele
plaatsen in ons land (particuliere) elektriciteitsbe-
drijven. De eerste gemeentelijke elektriciteitscen-
trale werd in 1886 in Nijmegen gesticht. Dit met
het oog op de openbare straatverlichting. Dé
levering van stroom aan particulieren bleef lange
tijd een particuliere aangelegenheid. Het eerste
gemeentelijke elektriciteitsbedrijf dat ook aan
particulieren stroom leverde, stond in Rotterdam
(1895). Eerst in de twintigste eeuw was dat in de
andere grote steden het geval.~
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Het gebruik van elektriciteit voor kracht- en
verlichtingsdoeleinden kwam pas goed op gang
na de in 1891 in Frankfurt gehouden internatio-
nale elektriciteitstentoonstelling. Daar hadden
O. Muller en C. E. L. Brown tesamen met
W. Boveri met succes gedemonstreerd, dat
krachtoverbrenging met wisselstroom onder
hoogspanning (25.000 volt) over lange afstand
(179 km) mogelijk was.es Tijdens deze tentoon-
stelling toonde vooral de Duitse elektrotechnische
industrie haar produkten. Ook waren er enkele
Nederlandse inzendingen.~ In een afzonderlijk
paviljoen was een uitgebreide collectie van weten-
schappelijke en technische meetinstrumenten,
alsmede technische hulpmiddelen ondergebracht
van de Duitse firma Hartmann 8~ Braun. Daar
bevond zich ook een door J. W. Giltay ingezon-
den elektrodynamometer voor het meten van
telefoonstromen.N' Verder waren er in Frankfurt
nog diverse telegraaftoestellen, telefoontoestel-
len, telegraaf- en telefooninrichtingen, de nieuwe
telefoonautomaten en bijbehoren te zien.~

In de eerste decennia van de twintigste eeuw nam
de elektrificatie in Nederland een grote vlucht. In
1913 telde ons land reeds 82 centrales.R9 In deze
periode kwam een geheel nieuwe bedrijfstak tot
ontwikkeling, namelijk die der elektrotechniek.
Daarnaast was in de laatste twee decennia van de
vorige eeuw de grondslag gelegd voor een Neder-
landse gloeilampenindustrie, waarvan de activitei-
ten van Gerard Philips wellicht het meest bekend
zijn.~

II.8. Onderwijs en onderzoek
1840-1914
Rond het midden van de negentiende eeuw veran-
derde het karakter van de universiteiten. Stond
voorheen het onderwijs centraal, na 1850 won het
onderzoek aan betekenis.91 De eerste sporen van
verandering tekenden zich rond het midden van
de eeuw af in Utrecht, waar Mulder, Buys Ballot,
Donders en Harting, vernieuwingen introduceer-
den bij het natuurwetenschappelijk onderzoek.
Het waren vooral de leerlingen van Mulder, die
de nieuwe ideeën naar de andere universiteiten
brachten, waar zij onder andere tot uiting kwa-
men in de stichting van moderne laboratoria.9' In
het nieuwe laboratorium van G. J. Mulder (1802-
1880) in Utrecht kregen ook studenten de gele-
genheid proeven te doen. Aan dergelijk praktisch
onderwijs bestond op dat moment grote behoefte.

Over het algemeen nam het praktisch onder-
zoekswerk toe.v' Chr. H. D. Buys Ballot (1817-
1890) was één van Mulders leerlingen. Hij ver-
ruilde echter de scheikunde voor de meteorolo-
gie,y~ een terrein, waarop Buys Ballot grote ver-
maardheid verwierf. In 1854 werd mede dankzij
hem in Utrecht het Koninklijk Nederlandsch
Meteorologisch Instituut (K.N.M.I.) opgericht.~s
F. C. Donders (1818-1889) is vooral bekend
geworden door zijn werk voor de ooglijders. Ten
slotte wees P. Harting (1812-1885) op het nut van
het microscopisch onderzoek. Een onderzoekster-
rein dat in Nederland lange tijd verwaarloosd
was.'M

In de jaren zestig en zeventig veranderde er veel
in de rest van het onderwijs. De nieuwe onder-
wijswet van 1857 had naast een nieuw schooltype
- de MULO - het vak 'kennis der natuur' geïn-
troduceerd.9' Kennis der natuur omvatte, naast
wat wij natuurkunde zouden noemen, ook na-
tuurlijke historie - biologie. Mede ten gevolge
daarvan, kreeg het onderwijs behoefte aan goede,
eenvoudig geconstrueerde instrumenten, die
bovendien goedkoop en pedagogisch verant-
woord moesten zijn. De instrumentmakerijen
haakten hier op in, door speciale instrumenten
voor het onderwijs te construeren. Instrumenten-
bedrijven in ons land leverden echter tot het
midden van de jaren zeventig nog geen complete
instrumentencollecties aan het onderwijs.
Ten behoeve van handel, industrie en landbouw
werden er in 1863 een aantal nieuwe schooltypen
ontworpen.9~ De onderwijswetten van J. R. Thor-
becke (1798-1872) creëerden onder andere de
H.B.S., een schooltype toegespitst op de handel
en nijverheid, en de landbouwscholen. Bovendien
werd iedere gemeente met meer dan 10.000 inwo-
ners verplicht tenminste één burgerschool (dag-
en avondschool) op te richten. Als gevolg daar-
van, verrezen in alle delen van het land nieuwe
middelbare scholen. Het technisch onderwijs
kreeg een stimulans door de oprichting in Delft
van de Polytechnische School (1863) - de voorma-
lige Koninklijke Academie tot opleiding van bur-
gelijke ingenieurs. Tot 1905, toen de Polytechni-
sche School werd omgezet in de Technische Hoge-
school, viel zij onder het middelbaar onderwijs.~
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De uitbreiding van het wis-, natuur- en scheikun-
dig onderwijs en technisch onderwijs, alsmede
van de natuurlijke historie betekende een toege-
nomen behoefte aan schoolinstrumenten en ande-
re leermiddelen.'~ De nieuwe scholen beschikten
over aparte ruimten, waar natuur- en scheikundi-
ge proeven konden worden gedaan. Om de aan-
schafkosten beperkt te houden, stelden in een
aantal gemeenten de plaatselijke natuurkundige
genootschappen hun instrumentarium ter be-
schikking.'~' Het grootste deel van de inventaris
van de practicumlokalen kwam doorgaans echter
uit het buitenland, waar de instrumenten veel
goedkoper waren. De Kamer van Koophandel
van Amsterdam schreef hierover in haar verslag
over 1864:

'Dit is toe te schrijven vooreerst aan de
omstandigheid, dat men in het buitenland
Nederland vooruit was in het onderwijs,
waardoor die instrumenten daar reeds sedert
langer en in grooter hoeveelheid zijn ver-
vaardigd, zoodat èn de ondervinding bij het
vervaardigen opgedaan èn de geregelde
afzet tot [agere prijzen aanleiding geven.
Echter zijn ook vele dier buitenlandsche
instrumenten van minder deugdelijke kwali-
teit en beantwoorden niet aan de verwachtin-
gen daarvan door allerlei aankondigingen
opgewekt. Doch bovendien maakt het
gebrek aan bekwame werklieden het ver-
vaardigen van instrumenten hier moeijelij-
ker; de weinige werklieden die dit werk ver-
rigten kunnen, moeten hooger loon hebben,
doch er zijn er niet genoeg om aan alle
bestellingen te kunnen voldoen.'10z

Eind jaren vijftig, dus nog vóór de onderwijs-
wetten van Thorbecke, zien we dat instrumentma-
kers ertoe overgaan naast hun normale 'leverings-
programma', waartoe al geruime tijd ook instru-
menten voor onderwijsdoeleinden behoorden,
specifieke instrumenten ten behoeve van het
natuur- en scheikundig onderwijs op middelbare
scholen, in hun vaste leveringsprogramma op te
nemen.'o' In de jaren zestig ontstonden vervolgens
bedrijven, die zich specialiseerden in de vervaar-
diging van schoolinstrumenten.'~

Ook in het hoger onderwijs groeide de behoefte
aan instrumenten. De hogescholen bleken, in een
tijd waarin het onderzoek in de exacte weten-
schappen sterk in betekenis toenam, door beperk-
te financiële middelen dikwijls niet in staat om in
de groeiende instrumentbehoefte te voorzien.'o'
Menigmaal boden de natuurkundige genoot-
schappen de helpende hand door hun instrumen-
tarium ter beschikking te stellen.'~ Met de invoe-
ring van de nieuwe wet op het Hogeronderwijs
(1876) ging het wetenschappelijk onderzoek tot
de taak van de hoogleraar behoren. Voortaan
werden ook studenten en assistenten bij het
onderzoek betrokken. Dat leidde tot een schaal-
vergroting in het wetenschappelijk onderzoek.'o'
Na 1880 kwamen er aan de verschillende universi-
teiten ruime, goed geoutilleerde laboratoria.

In Leiden was de pas benoemde hoogleraar expe-
rimentele natuurkunde H. Kamerlingh Onnes
(1853-1926) de initiator tot het ontstaan van het
cryogeen laboratorium. In Groningen verrees een
nieuw natuurkundig laboratorium ten behoeve
van de werkzaamheden van professor H. Haga en
in Amsterdam kreeg de hoogleraar J. H. van
't Hoff (1852-1911) de beschikking over een nieuw
scheikundig laboratorium.'o" Deze nieuwe onder-
zoeksfaciliteiten behoefden vaak zeer speciale
apparatuur en kennis om deze te construeren en
te onderhouden. In Leiden was dat voor professor
Kamerlingh Onnes reden om aan zijn laborato-
rium, naast de instrumentmakerswerkplaats, een
instrumentmakersopleiding in te stellen. Al spoe-
dig bleek die opleiding tot instrumentmaker een
dusdanig grote aantrekkingskracht te bezitten,
dat zij meer aanmeldingen kreeg, dan er facilitei-
ten waren. Voor Kamerlingh Onnes aanleiding
om in 1891 de 'Vereeniging tot bevordering van de
opleiding tot instrumentmaker' op te richten.'~
De praktijk leerde men in de werkplaats, terwijl
de theoretische opleiding werd verzorgd door de
avondschool van het Leidse Genootschap Mathe-
sis Scientiarum Genitrix. De uit deze samenwer-
king ontstane instrumentmakersopleiding genoot
een goede reputatie. De afgestudeerden vonden
zowel aan universiteiten, als in diverse industrie-
takken emplooi.
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Niet alleen in de natuurwetenschappen maar ook
in de medische wetenschap en de farmacie vonden
veranderingen plaats. Rond 1850 heerste er grote
onvrede over de praktische opleiding van heel-
kundigen en over de onduidelijkheid ten aanzien
van de bevoegdheden van de verschillende medi-
sche beroepen. De bestaande structuur werd
tijdens het tweede ministerie-Thorbecke ingrij-
pend gewijzigd, met een in 1865 aangenomen wet,
waardoor de opleiding van medici in de toekomst
alleen nog maar mogelijk was aan de universitei-
ten."o Daarmee kwam een einde aan de oude
complexe staatsregeling van 1818. In de tussenlig-
gende periode kende men vele soorten medische
beroepen, die elk hun eigen opleiding, werkter-
rein en bevoegdheden kenden. Daaraan kwam in
1865 een einde. Voortaan was er slechts één
soort geneeskunstbeoefenaar, namelijk de 'arts',
bevoegd tot het uitoefenen van de genees-, heel-
en verloskunde. Tevens kwam er een regeling
voor de opleiding tot apotheker. Er ontstond een
aparte studierichting farmacie aan de universitei-
ten."' De verstrekking en de bereiding van ge-
neesmiddelen was voortaan voorbehouden aan
wetenschappelijk geschoolde apothekers, even-
tueel bijgestaan door hulp- en leerlingapothekers.

Industrie-laboratoria
In de loop van de tweede helft van de vorige eeuw
ontstond met de komst van de bedrijfslaboratoria
in verschillende bedrijfstakken behoefte aan
wetenschappelijke apparatuur."' In 1885 was de
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek in Delft er
toe overgegaan de bacterioloog M. W. Beijerinck
(1851-1931) in dienst te nemen, om onderzoek te
doen naar bacteriën, die schadelijk waren voor
de gistproduktie. "' Speciaal voor hem liet direc-
teur J. C. van Marken een goed geoutilleerd labo-
ratorium bouwen. 'Daarmee was de Gist- en Spi-
ritusfabriek een van de eerste, zo niet de eerste
industriële onderneming in Nederland waar fun-
damenteel wetenschappelijk onderzoek werd ver-
richt.'."' Vier jaar later trok de Nederlandsche
Oliefabriek in Delft de scheikundige J. J. A. Wijs
(1864-1942) aan. De scheikundige H. J. van
't Hoff was niet alleen korte tijd werkzaam bij de
suikerfabriek van S. C. J. Heerma van Voss, maar
werkte ook enige tijd bij de verffabriek N.V.
Molijn et Compagnon te Rotterdam."` De zuivel-
nijverheid, de suikerindustrie, de gasfabrieken en
de olie- en vetverwerkende industrie, beschikten
eveneens, vanaf het einde van de negentiende
eeuw, over laboratoria waar kwaliteit en samen-
stelling van de produkten regelmatig gecontro-
leerd werden. Daarnaast kwamen er werkruim-
ten, speciaal ingericht voor onderzoek gericht op
verbetering van de kwaliteit van de produkten en
van de produktietechnieken. In 1914 stichtte de
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken in Eindhoven
een eigen natuurkundig laboratorium. Aanvanke-
lijk deed men er onderzoek dat direct verband
hield met de gloeilampenfabricage, zoals de gere-
gelde controle van de eigenschappen van de
gereedgekomen produkten en de analyse van de
grondstoffen. Later kwam daar research bij en
breidde het onderzoek zich uit tot bijvoorbeeld
fotometrie, gasontladingen en róntgenappara-
tuur. t6

II.9. Ziekenhuizen en
apotheken 1840-1914
Het ziekenhuiswezen heeft in de negentiende
eeuw een groot aantal veranderingen doorge-
maakt. Het vroeg-negentiende eeuwse ziekenhuis
was het gasthuis, met name bedoeld voor de
verpleging van onvermogenden. Anderen lieten
zich thuis verplegen. Men raadpleegde in geval
van ziekte één van de vele geneeskundigen of
een kwakzalver. Een gasthuis was geen ziekenhuis
in onze hedendaagse betekenis, maar veeleer een
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sociale instelling waar zieke paupers werden
opgevangen. De omstandigheden waren er in de
regel bedroevend."'
Rond de jaren veertig werden in diverse steden de
bestaande gasthuizen verbeterd of ging men tot de
bouw van nieuwe gasthuizen over. "~ Van over-
heidsbemoeienis was tot de instelling van een
geneeskundig staatstoezicht in 1865 geen sprake.
De Wet tot Voorziening tegen Besmettelijke
Ziekten (1872) had voor het ziekenhuiswezen een
tweetal gevolgen. Het aantal hospitaalvoorzienin-
gen moest worden uitgebreid en de bestaande
hospitalen moesten worden verbeterd. Toch moe-
ten we ons hier niet al te veel van voorstellen,
meestal ging het om 'povere voorzieningen'."~
Voor de tweede helft van de negentiende eeuw
kan men de bestaande 'ziekenhuizen' in vijf cate-
gorieën verdelen, namelijk de academische zie-
kenhuizen, de inrichtingen voor besmettelijke
ziekten, de militaire hospitalen, de confessionele
ziekenhuizen en de speciale ziekenhuizen. Tot
deze laatste categorie behoorden onder meer de
oogziekenhuizen en de kinderziekenhuizen.'-~
Het aantal ingrepen was in het derde kwart van de
eeuw nog beperkt. Het ontbreken van hygiëne en
narcose, betekende in vele gevallen, dat er slechts
'eenvoudige' ingrepen mogelijk waren. Dat wilde
overigens niet zeggen, dat ze voor de betrokkene
niet ingrijpend waren. Met beperkte middelen
werden soms gevaarlijke operaties uitgevoerd.

Het succes hing in die gevallen mede af van de
vaardigheid en zorgvuldigheid van de geneeskun-
dige en de conditie van de patiënt. Nog in 1863
was de Leidse hoogleraar M. Polano (1813-1878)
van mening, dat een heelmeester niet op de ge-
dachte zou komen de buikholte te openen."'

Onder de bevolking bleef de hele negentiende
eeuw door grote weerstand tegen opname in een
ziekenhuis bestaan. Wie het zich kon veroorlo-
ven, liet zich thuis verplegen. De toestand in
ziekenhuizen was vaak dermate erbarmelijk, dat
men zich wel twee maal bedacht voor men zich bij
zo'n instelling vervoegde, waar tal van infectie-
ziekten, waaronder het zo beruchte hospitaal-
gangreen of 'koudvuur', zorgden voor een voortij-
dige dood. Daarnaast was van moderne zieken-
verzorging en van geschoold verplegend perso-
neel geen sprake.'-- Na 1880 verbeterde de situatie
in de ziekenhuizen. Aan opleiding van verplegend
personeel werd de nodige zorg en aandacht be-
steed.1z' Dit en de veranderende inzichten op
medisch, hygiënisch en verpleegkundig gebied en
de medisch-technologische ontwikkelingen leid-
den ertoe dat opname in een ziekenhuis eerder
noodzakelijk geacht werd. Lang niet alle ingrepen
konden meer door een arts bij de patiënt thuis -
op de keukentafel - worden uitgevoerd. De
(geleidelijke) invoering van asepsis en antisepsis
in chirurgie en verloskunde drongen de zo beruch-
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te infecties terug."J Lange tijd dacht men, dat
wondinfecties werden veroorzaakt door besmette
lucht. Toen dit niet het geval bleek, ging men
meer aandacht schenken aan de reinheid van
instrumenten. De veranderende medische inzich-
ten hadden vergaande gevolgen voor onder meer
de inrichting van operatiekamers.'" Bovendien
veranderden eind negentiende eeuw de operatie-
ve ingrepen van karakter.

Tot begin twintigste eeuw had een chirurg tijdens
de operaties onder de witte jas zijn normale kle-
ding aan en droeg hij zijn gewone schoenen.
Nadat hij zijn handen grondig met zeep geboend
had, trok hij zijn witte steriele jas aan en toog aan
het werk. Hij voerde de operatie doorgaans met
blote handen uit. Operatiehandschoenen kwamen
pas later algemeen in gebruik.''6 In de eerste helft
van deze eeuw traden er in de ziekenhuizen nog
tal van veranderingen op. Zo kregen kleine zie-
kenhuizen een aparte operatiekamer.'-' Deze
ruimten waren in de eerste decennia na 1900 sober
ingericht in verband met het infectiegevaar tijdens
operaties. Een operatietafel, wat krukjes, een
kastje en een sterilisatietoestel voor instrumenten
waren de schaarse voorwerpen in een operatieka-
mer. Het chirurgisch instrumentarium was naar
huidige maatstaven nog beperkt. Hier en daar
schafte men een róntgenapparaat aan. Medische
instrumenten, chirurgisch gereedschap, rdntgen-
apparatuur en de inrichting van operatiekamers
bestelde men bij de gespecialiseerde instrumen-
tenfirma's.

Apotheken
Door ontwikkelingen in de microscopie en de
scheikunde waren nieuwe analyses mogelijk
geworden. Apothekers waren omstreeks het mid-
den van de vorige eeuw de aangewezen personen
om dergelijke analyses uit te voeren. Zodoende
raakten zij in de loop van de eeuw steeds meer
direct betrokken bij chemische analyses, waaron-
der het keuren van waren."F Er ontstond ten
gevolge van het steeds frequenter signaleren van
knoeierijen met voedingsmiddelen in toenemende
mate behoefte aan gerichte onderzoeken. De uit-
komsten hiervan waren mede aanleiding tot een
stijging van het aantal strafbepalingen tegen het
vervalsen van voedingsmiddelen.'-v De werkruim-
te van de apotheker, waar eerst alleen medica-
menten werden toebereid, groeide in een aantal
gevallen uit tot een laboratorium, waar tevens
scheikundig onderzoek plaats vond. Dit onder-
zoek betrof naast farmaceutische produkten met
name de keuring van waren. Voor de aanschaf van

de inventaris van deze laboratoria en apotheken
wendde men zich tot de instrumentenfirma's.
Onder andere door advertenties in met name het
Pharmacecitisch Weekblad profileerden instru-
mentenfirma's zich als de leveranciers van 'Che-
mische, Physische en Pharmaceutische apparaten
en utensiliën' en verder van complete 'apothe-
ken-opstanden' en inrichtingen voor chemische
laboratoria en fysische kabinetten.'u'

In 1872 verdween het zogenaamde medicinaal
gewicht. Dit was een afwijkend gewichtsstelsel,
waarbij men eenheden kende als het medicinale
pond, onderverdeeld in onzen, drachmen, scru-
pels en greinen."' Gewichten die qua naam en
vorm verschilden van het normale metrieke han-
delsgewicht. Ten tijde van de invoering van het
metrieke stelsel in Nederland (1820) had men het
medicinaal gewicht laten voortbestaan. De medi-
sche wetenschap en de farmacie zaten daardoor in
een uitzonderingspositie. Nieuwe ontwikkelingen
en ontdekkingen uit andere wetenschappelijke
richtingen, bijvoorbeeld de scheikunde, waren
dientengevolge minder toegankelijk voor de
medici en apothekers. In 1870 werd voor de
omschakeling naar het metrieke stelsel een perio-
de van twee jaren uitgetrokken. In die periode
konden apothekers en apotheekhoudende artsen
nieuwe maten, gewichten en balansen aanschaf-
fen. Vanaf 1 januari 1872 waren apothekers en
anderen, die bevoegd waren tot het leveren van
geneesmiddelen, verplicht over een stel decimaal
gewichten, bestemd voor de fijnere weging, te
beschikken."' Zij waren aldus genoodzaakt om
nieuwe gewichten en weegwerktuigen aan te
schaffen. De instrumentenfirma's voeren daar wel
bij, getuige de vele advertenties in het Pharma-
ceutisch Weekblad in de periode voorafgaand aan
1 januari 1872."'

Voor de instrumentenbranche betekenden de ont-
wikkelingen op medisch en farmaceutisch gebied
een toenemende vraag naar medische instrumen-
ten, laboratoriuminstrumenten, utensiliën en
inrichtingen. Deze produkten werden veelal uit
het buitenland betrokken. Met name Duitsland
kende eind negentiende eeuw een omvangrijke
instrumentennijverheid. De levering ervan ge-
schiedde doorgaans door tussenkomst van gespe-
cialiseerde Nederlandse handelsfirma's.
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II.10. Instrumentmakerij en
1840-1914

In de jaren 1840 tot 1870 zijn in ons land een
twintigtal instrumentmakerijen opgericht. Enkele
van deze bedrijven bepaalden in de tweede helft
van de negentiende eeuw het beeld van de vader-
landse instrumentmakerij in binnen- en buiten-
land.'~ Dat waren de firma's: Becker 8t Buddingh,
Caminada, Hohwu, Olland, Boosman, Gebr.
Caminada, Mássinger en Kagenaar. Daaraan
moet de firma Linden uit 1833 toegevoegd wor-
den. Regelmatig waren zij vertegenwoordigd op
de diverse nijverheidstentoonstellingen en hun
produkten vielen herhaaldelijk in de prijzen."` Bij
genoemde bedrijven waren de activiteiten gecon-
centreerd op de produktie. Daarnaast zien we in
de tweede helft van de jaren zestig de eerste
bedrijven ontstaan, die zich richtten op de handel
in instrumenten, met name op de levering van
laboratoriuminstrumenten en glaswerk. Deze
goederen betrokken de handelsfirma's van buiten-
landse producenten en leverden ze vervolgens
onder andere aan apothekers en universiteiten.1ó
Het aantal instrumentmakerijen heeft in deze
periode meer dan een verdubbeling ondergaan."'

In de jaren zestig en zeventig stond de instrument-
makerij volop in de belangstelling. In 1865 signa-
leerde de Nederlandsche Maatschappij ter Bevor-
dering van Nijverheid een groeiende behoefte aan
'werktuigen' voor het onderwijs, de telegrafie en
diverse takken van nijverheid. "" Toen de kwaliteit
van de ingezonden natuurkundige instrumenten
op de in 1861 in Haarlem gehouden Algemeene
Nationale Tentoonstelling enigszins tegen viel,
was dat voor de Nederlandsche Maatschappij ter
Bevordering van Nijverheid aanleiding om vier
jaar later in Leiden een bijzondere tentoonstel-
ling, speciaal gewijd aan de wis- en natuurkundige
werktuigen, te organiseren:

... ten einde daardoor zoowel de instru-
mentfirma's aan te moedigen, als den gebrui-
kers meer bekendheid te geven met hetgeen
hier te lande even goed of beter dan buiten-
lands kan worden gemaakt'. "'

Met het oogmerk een marktverkenning ten gunste
van de instrumentmakers te verrichten, schreef de
Maatschappij een duizendtal personen en inrich-
tingen aan met het verzoek opgave te doen van de
natuurkundige werktuigen die zij zouden willen
aanschaffen.'~ De respons was gering. Van instru-

mentmakerszijde was de animo tot deelname
evenmin erg groot: 25 inzenders, waarbij een
aantal vooraanstaande firma's ontbraken.'"' Vol-
gens de Maatschappij was gebleken, dat er voor
Nederlandse instrumentmakers werk in overvloed
was. Zoveel zelfs, dat het aantal bedrijven zou
kunnen toenemen zonder dat de bedrijfsresulta-
ten daaronder behoefden te lijden. Zij pleitte
voor een onderlinge specialisering en profilering
van de instrumentmakers.12 Daarmee zou de her-
kenbaarheid voor de afnemers toenemen. Daar-
naast werd het vermoeden geuit, dat daardoor
meer jongelieden aangemoedigd zouden worden
zich in die vakken te bekwamen."' Hiermee zou
een einde gemaakt worden aan het voortdurende
tekort aan arbeidskrachten in deze branche. Door
dit tekort waren de instrumentenbedrijven dik-
wijls genoodzaakt instrumenten uit het buitenland
in te voeren, in plaats van deze zelf te vervaardi-
gen. Er werden in onsland grote hoeveelheden
instrumenten geïmporteerd, omdat de gebruikers
om verschillende redenen de voorkeur gaven aan
buitenlands fabrikaat.'~ De lange levertijden van
de vaderlandse produkten zullen ongetwijfeld
hieraan mede debet zijn geweest. De gehele twee-
de helft van de negentiende eeuw bleef het moei-
lijk, wegens een tekort aan goed geschoold en
bekwaam personeel, de bestaande produktiecapa-
citeit uit te breiden."s Ook in de tweede helft van
de vorige eeuw vestigden zich in ons land buiten-
landse instrumentmakers, waaronder de neven
M. Loth (1867-...) en H. Stópler (1878-1966).
Verder vestigden zich hier Britse gasmeterma-
kers.
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Voor een deel waren de produkten van de vader-
landse instrumentmakerijen bestemd voor de
koloniën. Het Departement voor Koloniën was
een belangrijke opdrachtgever. Geodetische,
meteorologische, mathematische en andere
instrumenten werden veelvuldig naar Indië ver-
scheept. De geïmporteerde instrumenten voor de
Nederlandse markt werden aangevoerd via de
havens van Groningen, Arnhem, Amsterdam en
Rotterdam.1ó Circa een derde van de instrument-
makerijen was omstreeks 1871 in Amsterdam
gevestigd. "'

De verslechterende toestand in de traditionele
scheepsbouw vanaf eind jaren vijftig had vergaan-
de gevolgen voor onder andere de makers van
nautische instrumenten en wel met name in
Amsterdam. Zij zagen na enige tijd de bestellin-
gen voor en de reparatiewerkzaamheden aan wis-
en zeevaartkundige instrumenten verminderen.'~
Mogelijk zal ook de economische crisis, die de ons
omringende landen in 1857 trof, gevolgen hebben
gehad voor de makers van nautische instrumen-
ten. Enkele Amsterdamse handwerkslieden pro-
beerden door omschakeling op een ander produk-
tiepakket de malaise te ontlopen."" Prijsverlagin-
gen boden slechts tijdelijk soelaas. Enkelen van
hen schakelden over op de vervaardiging van
fysische instrumenten, waar, onder meer ten
gevolge van onderwijsvernieuwingen in de tweede
helft van de jaren zestig, vraag naar was.'x' Ande-
ren zochten voor hun produkten nieuwe markten.
Toen zijn afzet van chronometers stagneerde,
ging A. Hohwu (1803-1885) astronomische klok-
ken vervaardigen. Voor die produkten bleek bij
sterrenwachten in binnen- en buitenland grote
belangstelling te bestaan. Eind jaren zeventig was
de vraag naar zeevaartkundige instrumenten sterk
verminderd.15'

Naarmate de fabrieksmatige produktie groeide,
nam in de verschillende bedrijfstakken de behoef-
te aan instrumenten toe. "- Vele instrumenten,
waaronder de optische en laboratoriuminstru-
menten, kwamen uit het buitenland. Tijdens de
Frans-Duitse oorlog wendden diverse Nederland-
se gebruikers van instrumenten, die voorheen
buitenlandse goederen kochten, zich noodge-
dwongen tot de vaderlandse instrumentmake-
rijen. In die periode vervaardigden zíj de instru-
menten, die anders geïmporteerd werden."'
Deze contacten zullen in een aantal gevallen
voortgezet zijn.

Ten gevolge van een sterk groeiende instrumen-
tenindustrie in het buitenland en de snel groeien-
de vraag naar instrumenten in ons land, nam in de
jaren tachtig het aantal agenturen van buitenland-
se bedrijven in Nederland voortdurend toe. Voor-
al in Duitsland waren talrijke fabrieken van labo-
ratoriuminstrumenten en -glaswerk gevestigd.750
Hun produkten werden in Nederland geleverd via
firma's en personen die zich daarop hadden toege-
legd. Door middel van prijscouranten bood men
een scala van produkten aan, met name voor de
inrichting van laboratoria. Inmiddels had de
opkomende landbouwindustrie en in het bijzon-
der de zuivelnijverheid enige belangstelling voor
dergelijke apparatuur getoond. Daarnaast be-
stond er in de suikerindustrie behoefte aan instru-
menten voor het bepalen van het suikergehalte in
ruwe suiker.

Als gevolg van de door de telegrafie, telefonie en
elektrificatie ontstane vraag naar elektrotechni-
sche apparatuur en machines ontstond in het eer-
ste kwart van de twintigste eeuw in ons land een
elektrotechnische industrie. "s Instrumenten voor
het meten van stroom, spanning en vermogen
ginge~n een steeds belangrijkere plaats innemen,
in zowel wetenschap als industrie. Daar dergelijke
meetinstrumenten eind negentiende eeuw hier te
lande nog nauwelijks gemaakt werden, moest
bijvoorbeeld de jonge Nederlandse gloeilampen-
industrie ze uit het buitenland betrekken.tó Begin
twintigste eeuw ontstonden in ons land bedrijven,
die zich specialiseerden in de fabricage van elek-
trotechnische instrumenten, waaronder meet- en
registreerapparatuur, schakelbordinstrumenten
en elektromedische instrumenten. Daarnaast ont-
stonden er bedrijven, die deze instrumenten
leverden, maar niet zelf produceerden.

In 1895 had de Duitse fysicus W. C. Rbntgen
(1845-1923) de naar hem genoemde stralen ont-
dekt. Een ontdekking die al vrij snel toepassing
vond in de medische wetenschap.'~' Niet alleen in
de geneeskunde bleek deze vinding toepassing te
vinden. Ook de industrie deed er zijn voordeel
mee. In 1901 kreeg Rdntgen voor zijn ontdek-
king als eerste de Nobelprijs voor de Natuur-
kunde.
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Elecrrocardiograaj naar
1i'. Einthoven uit hegni twin-
tigste eeuw.

Een andere vinding die rond de eeuwwisseling een
belangrijke doorbraak in de medische wetenschap
betekende, was de constructie van de snaargalva-
nometer door W. Einthoven (1860-1927).'s~ In
1902 publiceerde hij over het eerste met de snaar-
galvanometer opgenomen elektrocardiogram van
een menselijk hart. Een instrument dat later van
'onschatbare waarde' zou blijken te zijn voor de
beoordeling van de conditie van de hartspier."y
Geruime tijd zou dit instrument nog het meest
betrouwbare instrument voor de elektrocardio-
grafie blijven.'~ In 1924 ontving Einthoven voor
zijn vinding de Nobelprijs voor de Geneeskunde.
Behalve aan de snaargalvanometer werkte Eint-
hoven met zijn zoon Willem Frederik aan de
zogenaamde vacuiimsnaargalvanometer. Eintho-
ven jr. maakte dit instrument geschikt voor de
draadloze telegrafie. "'

De instrumentenbranche kende in de periode
1840-1914 tal van grotere en kleinere nieuwe vin-
dingen en verbeteringen aan bestaande ontwer-
pen. Op basis daarvan zou men verwachten dat
een octrooiwetgeving een belangrijke plaats zou
innemen in de ontwikkeling van de vaderlandse
instrumentmakerskunst. Dat was echter niet het
geval.
In de jaren 1840-1869 werden zestig octrooien
verleend voor instrumenten.'~- Daarvan betrof het
merendeel evenwel aanvragen voor buitenlandse
vindingen en wel voornamelijk weegwerktuigen
(20 stuks) en kompassen (10 stuks). Voor medi-
sche instrumenten werden nauwelijks octrooien
verleend.'fi' Onder de vijftien verleende octrooien
voor gasmeters, bevond zich slechts één Neder-
landse vinding. Verder werd er aan drie ons
bekende Nederlandse instrumentmakers een
octrooi verleend. Zij die een octrooi namen,
waren J. Linden voor een zogpomp (1840),
C. Becker voor brandspuiten (1852) en J. Pohl

voor een toestel voor teringlijders (1858).'~ Vele
instrumentmakers namen echter niet de moeite
om een octrooi aan te vragen. Waarschijnlijk had
het voor instrumentmakers ook niet zo veel zin,
een octrooi aan te vragen. Men kocht instrumen-
ten bij een bepaalde instrumentmaker, omdat zijn
produkten goed waren en men goede contacten
met hem onderhield. Het maken van instrumen-
ten was handwerk en er konden zodoende slechts
beperkte hoeveelheden instrumenten per jaar
worden vervaardigd. Daarenboven was er nauwe-
lijks sprake van specialisatie binnen de instrumen-
tenbranche, waardoor de kans dat een collega-
instrumentmaker op grote schaal een bepaald
produkt ging vervaardigen erg klein was. Deze
wetgeving was voor de instrumentmakers in ons
land niet van voordeel.

In de laatste drie decennia van de negentiende en
het eerste van de twintigste eeuw kende Neder-
land geen octrooiwetgeving. De bestaande
octrooiwet van 1817 werd in 1869 ingetrokken,
waarna in ons land tot 1910 geen octrooibescher-
ming bestond. Dit in tegenstelling tot andere
Europese landen, met uitzondering van Zwitser-
land, die in die jaren wel een dergelijke wetgeving
kenden.1ó` Overigens bestaat de indruk, dat het
ontbreken van een octrooiwetgeving van weinig
invloed is geweest op de verdere ontwikkeling van
de instrumentenfabricage in ons land.

Vermoedelijk was na 1910 het aantal octrooien op
door Nederlanders ontwikkelde instrumenten
opnieuw niet erg groot. Grote internationale
doorbraken op instrumentengebied hebben zich
in ons land in de periode 1840-1940 nauwelijks
voorgedaan. Uitzonderingen hierop zijn de ont-
wikkeling van de snaargalvanometer door
W. Einthoven en de ontwikkeling van de fasecon-
trastmicroscoop omstreeks 1932 door F. Zernike
(1888-1966).
In 1910 raamde J. C. A. Everwijn, hoofd van de
afdeling Handel bij het Departement van Land-
bouw, Nijverheid en Handel, het aantal instru-
mentenfabrieken in Nederland op 23, waarvan
acht gespecialiseerd waren in elektrotechnische
instrumenten. Deze 23, door J. C. A. Everwijn
gekwalificeerd als 'voornaamste instrumentfabrie-
ken', waren volgens hem geconcentreerd in de
steden, waar ook de instellingen van hoger onder-
wijs gevestigd waren."" Een totaaltelling van het
aantal bedrijven dat instrumenten produceerde
zal zeker de vijftig halen. Het aantal firma's dat
hierin handelde is vergelijkbaar.'h'
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I I .11. Industrialisatie
ln het tijdvak van omstreeks 1895 tot 1914 heeft
zich in de Nederlandse samenleving een proces
voltrokken dat het best kan worden aangeduid
met de term industrialisatie."~ In de nijverheid
vonden gedurende deze periode een aantal veran-
deringen plaats, die zowel het produktieproces,
de arbeidsomgeving als de organisatie van het
werk betroffen. De veranderingen die zich daar
voltrokkken, hadden een uitwerking die de hele
samenleving beroerde. Nieuwe industrieën ont-
stonden, oude verdwenen. Handwerk maakte
plaats voor fabrieksmatige produktie. Produktie-
technieken wijzigden onder invloed van recente
technische en wetenschappelijke ontdekkingen.
De snel groeiende industrie kreeg steeds meer
behoefte aan kapitaal, kapitaalgoederen, grond-
stoffen en arbeidskrachten. Het industrialisatie-
proces had zich in een aantal andere landen,
Engeland voorop, al voltrokken. In die landen
waren grote industriële bedrijven ontstaan, die
hun produkten ook in het buitenland afzetten.
Veel van de in Nederland benodigde kapitaalgoe-
deren en grondstoffen werden uit het buitenland
betrokken. "~
Begin twintigste eeuw kwam in eigen land de
speurtocht naar grondstoffen opgang."" Niet
alleen om de afhankelijkheid van het buitenland
te verminderen, maar ook uit handelsbalansover-
wegingen was dit van belang. Er werden kolenvel-
den en zoutlagen ontdekt en ontgonnen."'

Er heerste in de Nederlandse havens grote activi-
teit, niet in de laatste plaats, door de geografische
ligging ten opzichte van het Duitse achterland."~
Deze activiteiten stimuleerden op hun beurt weer
andere industriële activiteiten en handelsinitia-
tieven in de regio's rond de havens. In Twente en
Noord-Brabant breidde de textielindustrie zich
uit, terwijl de andere industriële ontwikkelingen
meer verdeeld over het land plaatsvonden.

Nieuwe krachtbronnen zoals petroleum- en gas-
motoren en later elektromotoren kwamen in
gebruik, óók in die takken van nijverheid waar
eerder stoomkracht niet toepasbaar bleek bij de
daar gebezigde produktietechnieken. Dat gold
ook voor de instrumentenbranche in Nederland.
In vele gevallen schaften instrumentmakers in de
eerste twee decennia van de twintigste eeuw een
gas- of elektromotor aan. Tot 1900 waren die
motoren voor het merendeel uit het buitenland
afkomstig geweest. "'

De kleinschalige bedrijven verloren geleidelijk
hun oude karakter en groeiden uit tot grotere
bedrijven. De gevolgen voor de organisatie ble-
ven niet uit. In grotere organisaties ontstonden
meerdere bestuurlijke niveaus. Men vormde daar
aparte afdelingen, zoals afdelingen voor inkoop,
produktie, verkoop en administratie. De eisen,
die aan de administraties gesteld werden, namen
toe. Ook het administratieve werk werd langzaam
maar zeker gemechaniseerd, onder andere de
type-machine verscheen in steeds meer kantoor-
ruimten. "'
Er ontstond 'een korps werklieden', dat inge-
speeld raakte op de 'gedisciplineerde fabrieks-
arbeid'.'" Bij meerdere fabrieken werden vanaf
1910 door deze bedrijven woonwijken gesticht,
waarin het personeel met hun gezinnen huisves-
ting vond.1ó Deze woonwijken hadden een sterk
eigen karakter. Van overheidszijde werd de
arbeidsbescherming verder uitgebouwd en een
begin gemaakt met een wetgeving ter verbetering
van de woon- en werkomstandigheden van met
name het fabriekspersoneel.'r Het goederenver-
voer per spoor nam toe. "" Naast allerlei andere
veranderingen die zich in genoemd tijdvak heb-
ben voorgedaan is wellicht nog het opvallendste,
dat de Nederlandse economie een aansluiting bij
de wereldmarkt heeft gevonden en tevens een
meer geïntegreerde economie is geworden.""
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II.12. Eerste Wereldoorlog
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog bete-
kende een ernstige verstoring van het economi-
sche leven. Tot dat moment was er in Nederland
sprake van een evenwichtige economische ont-
wikkeling.'~' De oorlog sneed het neutrale Neder-
land echter af van veel van zijn handelskanalen.
Gedurende de vier oorlogsjaren werd de in ons
land gevoerde economische politiek in hoge mate
bepaald door het oorlogvoerende buitenland. Dat
gold vooral voor onze buitenlandse handel en
scheepvaart.'"' Bijvoorbeeld de afzet van goede-
ren van Duitse herkomst in Nederlandsch-Indië
was nagenoeg onmogelijk geworden.'"'

Het tijdens de oorlogsjaren door de overheid in
allerijl in het leven geroepen crisisapparaat had
ten doel, prijzen en distributie van goederen te
reguleren. Het greep aanvankelijk slechts op een
kleín aantal gebieden in het economisch leven in.
Enkele weken na het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog werd de uitvoer van goederen aan
toestemming onderworpen. De in november 1914
opgerichte Nederlandsche Overzee Trust Maat-
schappij (N.O.T.) bemiddelde bij het importeren
van die goederen over zee, die tot contrabande
waren verklaard.'~' Dat waren goederen, waarvan
de Engelsen wilden voorkomen, dat ze via het
neutrale Nederland aan Duitsland geleverd zou-
den worden.'~ De N.O.T. sloot daartoe twee
contracten af, een rederijcontract en een impor-
teurscontract. Bij het rederijcontraet verbonden
de belangrijkste rederijen zich geen contrabande
naar Nederland te vervoeren, tenzij ze geadres-
seerd waren aan de N.O.T. Volgens het impor-
teurscontract was de importeur geen agent van
één der oorlogvoerende partijen en waren de
goederen bestemd voor binnenlands gebruik. In
1915 verboden de Engelsen het vervoer van àlle
goederen naar Duitsland. Daar werd echter op
ruime schaal de hand mee gelicht. Goederen, die
vielen onder de N.O.T., werden zowel naar
Duitsland als naar België gesmokkeld. De ver-
slechterende economische situatie in het voorjaar
van 1917 leidde tot een toenemend overheids-
ingrijpen in het economisch leven. Het bedrijfs-
leven werd aan steeds meer voorschriften onder-
worpen. Voor een aantal voedingsmiddelen wer-
den distributiemaatregelen getroffen en de eerder
in het leven geroepen crisisbureaus zorgden voor
de toewijzing van grond- en hulpstoffen aan land-
bouw en industrie.

Door het wegvallen van een belangrijk deel van
de buitenlandse concurrentie was de Nederlandse
markt feitelijk een beschermde markt.'"s In 1916
liet het bedrijfsleven zijn aanvankelijk terughou-
dende houding, in de veronderstelling dat de
oorlog spoedig zou zijn afgelopen, varen. De
voorraden van handel en industrie vonden een
goede markt in zowel binnen- als buitenland, waar
schaarste aan bepaalde produkten optrad.'~ Er
brak een periode van grote economische bedrij-
vigheid aan.'"' Ten gevolge van de oorlogssituatie
liep de import van instrumenten terug. Daarbij
kwam dat het verkrijgen van een Duitse export-
vergunning steeds moeilijker werd. Bovendien
werd in de loop van 1916 van Duitse zijde de eis
gesteld, dat de betaling van goederen in guldens
diende te geschieden.'~ De instrumentenhandel in
ons land trachtte het teruglopen van de invoer van
Duitse instrumenten, zoveel mogelijk op te van-
gen door de levering van Nederlandse produkten.
Nederlandse instrumentenbedrijven gingen daar-
om produkten maken, die vroeger geïmporteerd
werden. Ook de handelsondernemingen vervaar-
digden in hun kleine reparatiewerkplaatsen
instrumenten. Verder werden hier ook zoveel
mogelijk reparaties uitgevoerd, zodat instrumen-
ten niet voor reparatie terug naar de buitenlandse
fabrikant hoefden. In Eindhoven nam de N.V.
Philips' Gloeilampenfabrieken de reparatie van
róntgenbuizen ter hand, toen het onmogelijk
werd zich tot de Duitse fabrikanten te wenden.'~
Een aantal bedrijven was echter door gebrek aan
materialen gedwongen, de produktie van sommi-
ge goederen te staken. De afkondiging van de
onbeperkte duikbotenoorlog (1917) maakte het
overzeese handelsverkeer vrijwel onmogelijk.
Overal waren schaarste-verschijselen te bespeu-
ren. De importproblemen namen nog verder
toe.'~' De aanvoer van optische instrumenten
kwam zo goed als stil te liggen.
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Ofschoon de afzet van instrumenten in het eerste
oorlogsjaar stagneerde, doordat veel bedrijven
besloten de aankoop van instrumenten even uit te
stellen, ontbrak het echter in de volgende jaren de
Nederlandse fabrikanten niet aan orders. Met
name de vraag naar chemische en bacteriologische
instrumenten nam gedurende de jaren 1916 en
1917 toe.19' Ook daar leverde de aanvoer van
grondstoffen steeds meer problemen op.'y- Hoe-
wel de grote vraag naar deze instrumenten in vele
gevallen in 1917 aanleiding was tot uitbreiding van
de produktiecapaciteit, was dat in een aantal
gevallen niet goed mogelijk, door de rantsoene-
ring van gas en elektriciteit.'v'
Eind 1917 was de situatie uitermate penibel. Er
was een tekort aan kolen en grondstoffen. Voor
een aantal instrumentenbedrijven betekende de
wapenstilstand een tijdelijke daling van de omzet.
Blijkbaar rekenden de afnemers op een prijsda-
ling.144 Mogelijk verwachtten zij ook dat er, na het
herstel van de aanvoer van goederen uit Duits-
land, nieuwe produkten op de markt kwamen.
Over het algemeen waren de oorlogsjaren voor de
instrumentenbranche in ons land voorspoedig en
werden er grote omzetstijgingen behaald. Na de
oorlog zou de situatie nog enkele jaren gunstig
blijven.

II.13. Interbellum
Na de oorlog herstelde de aanvoer van goederen
zich langzaam. De brandstoffenschaarste duurde
nog een aantal maanden voort. Ook de aanvoer
van grond- en hulpstoffen stagneerde nog enige
tijd. Wel werden de diverse voorschriften, waar-
aan de bedrijven tijdens de oorlogsjaren onder-
worpen waren, in een hoog tempo opgeheven.
Omstreeks de zomer van 1919 verbeterde de aan-
voer van verschillende goederen. De aanvankelij-
ke terughoudendheid van de vraag verdween. In
de jaren 1919-1920 was er sprake van een econo-
mische opleving, die echter van korte duur
bleek.'v' In de instrumentenbranche bleef de situa-
tie tot beginjaren twintig gunstig. De Nederlandse
economie ondervond evenwel rond 1920 in toene-
mende mate hinder van de monetaire ontwikke-
lingen in Duitsland en elders.

De inflatie die de Weimar Republiek teisterde
leidde tot chaotische taferelen. De buitenlandse
waarde van de Rijksmark was in de zomer van
1919 ongeveer een derde van de binnenlandse
waarde. De mark was op dat moment slechts
zeventien cent waard.'~ Eén van de gevolgen was
dat instrumenten daar aanmerkelijk goedkoper
waren, dan in Nederland. Uitvoerverboden en
prijsafspraken tussen producenten en wederver-
kopers in Nederland, moesten de handel in Duitse
instrumenten reguleren. De Nederlandse markt
raakte echter toch overspoeld met instrumenten,
die ver beneden de vastgestelde verkoopprijs wer-
den aangeboden, doordat er een levendige handel
was ontstaan in 'illegaal' geïmporteerde instru-
menten.'~ Dientengevolge heerste er een situatie,
waarin de afnemers in de gelegenheid waren
instrumenten aan te schaffen, tegen de helft van
de inkoopprijs die voor de wederverkoop was
vastgesteld. Er dreigde een neerwaartse prijsspi-
raal te ontstaan doordat leveranciers, die hun
afzet zagen dalen, door prijsverlagingen hun
omzet op peil probeerden te houden. ln de slag
om de afnemer was de onderlinge concurrentie
moordend. De Duitse overheid trachtte, overi-
gens zonder veel succes, paal en perk te stellen
aan de clandestiene uitvoer. De Duitse bedrijven
waren er inmiddels toe overgegaan de leveringen
aan Nederland in guldens te berekenen, waardoor
de inkoopprijzen redelijk constant bleven.19H
Enkele maanden later besloten drie Nederlandse
ondernemingen - P. J. Kipp 8z Zonen,
J. C. Th. Marius en G. B. Salm - tot samenwer-
king. Door onderlinge prijsafspraken hoopten zij
de prijzen op een 'bevredigend niveau' te hou-
den.'~ In 1923 viel een licht herstel waar te nemen.
De voortschrijdende economische en financiële
problemen in Duitsland hadden echter hun weer-
slag op het economische leven van Nederland.
Voor de instrumentenbranche waren de gevolgen
van de bezuinigingsmaatregelen van zowel de
staats- als gemeente-instellingen, alsmede van de
particuliere sector steeds sterker merkbaar.~"
Opnieuw volgde een periode, waarin de verkoop-
prijzen van een grote groep artikelen verlaagd
werden, terwijl de inkoopprijzen echter onveran-
derd bleven.

41



De oprichting van het Rijks Inkoopbureau
(R.I.B.) in 1921 maakte de marktsituatie voor de
instrumentenhandel er niet beter op. Het vormde
aan de vraagzijde een tegenkracht van formaat.
Het R.I.B. had tot taak geleidelijk de verschillen-
de bestellingen voor rekening van het Rijk te
centraliseren.'~' In 1923 breidde het Inkoopbureau
zijn activiteiten uit met de inkoop van instrumen-
ten en laboratoriumartikelen voor alle Rijks-
instellingen en voor de instellingen die rijkssubsi-
die genoten. De kort na de oprichting van het
R.I.B. tot stand gekomen leveringsovereenkomst
tussen het Inkoopbureau en de vier instrumenten-
firma's - Kipp 8t Zonen, Marius, Salm en Delius -
werd spoedig door de laatstgenoemden verbro-
ken.-~2 De invloed van het R.I.B. werd steeds
duidelijker voelbaar, doordat het steeds lagere
prijzen hedong en de tussenhandel meer en meer
uitschakelde.""

Rond 1925 viel er een conjunctureel herstel te
bespeuren. Niettemin waren er nog problemen in
overvloed. Het deflatieproces was in ons land tot
staan gebracht. In 1925 ging Nederland over tot
herstel van de Gouden Standaard.-'" Het beeld
van de Nederlandse economie is in die tijd, on-
danks de problemen, gunstig.ZO` De economische
problemen waren voor de ons omringende landen
aanleiding een politiek te voeren, die gericht was
op bescherming van de eigen markt. Hoewel
Nederland in een groot aantal opzichten in nauw
contact met het buitenland stond, had het con-
junctuurverloop der Nederlandse economie een
afwijkend verloop van het buitenlandse.'~ In ons
land nam de werkloosheid af en steeg de bedrij-
vigheid. Wat overigens niet voor diverse instru-
mentenbedrijven scheen te hebben gegolden.

Eind 1927 leek de toestand zich te stabiliseren. De
voortdurende daling van de handel in instrumen-
ten leek tot staan te zijn gebracht. De bedrijfsre-
sultaten over 1927 waren over het algemeen gun-
stiger dan in de voorafgaande jaren, alhoewel de
afzet beperkt bleef. Het Nederlandse bedrijfs-
leven bestelde nog slechts mondjesmaat.~" Niet-
temin zag men de toekomst vol vertrouwen tege-
moet. Zo slaagde het Delftse bedrijf Kipp 8t
Zonen erin, een goede afzetmarkt voor zijn pro-
dukten in het buitenland te vinden, onder andere
in de Verenigde Staten en Japan."~

Van de beurskrach op Wall Street (1929) waren de
effecten in Nederland aanvankelijk nauwelijks
merkbaar. Pas in de jaren dertig was er een
conjuncturele neergang waar te nemen.'~ Verge-
leken met Engeland en Duitsland, waar de reac-
ties op Zwarte Donderdag sterk waren, was de
situatie in Nederland betrekkelijk gunstig."o In
het voorjaar van 1931 was de internationale
monetaire situatie chaotisch. Er zette een sterke
mondiale conjunctuurdaling in. De uitholling van
het Nederlands economisch leven zette zich voort.
Prijsdalingen en afnemende bedrijvigheid deden
het bedrijfsleven vragen om overheidssteun.
Rond de zomer van 1932 leek de situatie iets te
verbeteren, maar een werkelijke opleving bleef
uit.-" Bij de producenten van instrumenten daalde
de omzet in 1932 echter verder. Opnieuw had ook
de instrumentenhandel fors te leiden van de
bezuiningen bij het bedrijfsleven en de over-
heid."-
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Op de wereldconferentie te Londen in 1933 was
de overgrote meerderheid der deelnemende lan-
den niet bereid terug te keren naar de Gouden
Standaard. Nederland handhaafde echter zijn vas-
te waarde van de gulden ten opzichte van het goud
en kwam daardoor in een ongunstiger concurren-
tiepositie te verkeren.~" De door de Regering-
Colijn gevoerde aanpassingspolitiek beoogde een
daling van het binnenlandse prijspeil. Aangezien
de regering het conjunctuurverloop niet wenste te
stimuleren, viel een spoedig herstel niet te ver-
wachten. Terwijl er in het buitenland tendenties
waren, die op economisch herstel duiden, werd de
situatie er in Nederland niet beter op.21 Voor de
instrumentenbedrijven bleef de situatie tot 1934
ongunstig, waarna er aan de achteruitgang een
einde kwam.

In het interbellum kwam naast elektrotechnische
activiteiten, de produktie van meters voor gas en
water tot bloei. In 1936 waren er in Nederland zes
producenten van gasmeters. Zij boden aan onge-
veer 750 mensen werk.215 Deze zes voorzagen
vrijwel geheel in de binnenlandse behoefte aan
gasmeters. Tot de voornaamste afnemers behoor-
den de gemeentelijke gasbedrijven. Vanaf 1932
vertoonde echter de afzet van gasmeters een ster-
ke daling.-" Na een periode van vier jaar was de
binnenlandse afzet gehalveerd. Bovendien ging
dit gepaard met een voortdurende prijsdaling. De
zes bedrijven zagen, ten gevolge van de vermin-
derde inkomsten en een inzakken van de binnen-
landse markt, hun voortbestaan bedreigd. Zij
drongen daarom bij de minister van Handel,
Nijverheid en Scheepvaart aan op beschermende
maatregelen.

In 1936 besloot de Nederlandse regering de Gou-
den Standaard los te laten. Er volgde een kort-
stondige economische opleving."' In 1937 bleek
de economie opnieuw te stagneren. Als de econo-
mie zich daarna lijkt te herstellen, bevindt Neder-
land zich echter aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog. De oorlogsdreiging in Europa in
de jaren voor de oorlog, deed verschillende
instrumentenbedrijven in Nederland besluiten de
voorraden te vergroten.
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III. Instrumenten en hun gebruikers

III.1. Inleiding
Rond 1840 waren de gebruikers van instrumenten
vooral te vinden bij de scheepvaart, bij de natuur-
wetenschappen en in de gezondheidszorg. Daar-
naast was er incidenteel sprake van instrumenten-
gebruik in de industrie en door de overheid.

Naast praktische toepassingen bij incidentele
bepalingen van plaats en tijd werden instrumen-
ten voornamelijk gebruikt voor wetenschappelijk
onderzoek en als medisch gereedschap. Nieuw
waren in de tweede helft van de negentiende eeuw
het gebruik van instrumenten in het (middelbaar)
onderwijs en bij het verrichten van analyses en
kwaliteitscontroles van grondstoffen, industriële
produkten, water en voedingsmiddelen. In het
laatste kwart van deze eeuw en in de eerste helft
van de volgende werden instrumenten meer en
meer ingezet bij industriële processen. Hierbij
kende men de laboratoriuminstrumenten en de
technische instrumenten. De technische instru-
menten werden gebruikt om in de fabrieken het
fabricageproces te controleren, opdat men deze
eventueel tijdig kon corrigeren. Dit leidde in het
begin van de twintigste eeuw tot het continu
meten en controleren van deze processen. Rond
de Eerste Wereldoorlog ging men naast het ge-
bruik van instrumenten voor continu-meten ook
instrumenten toepassen voor het besturen van de
complexer wordende produktieprocessen. Deze
beide functies leidden in het interbellum tot de
geïntegreerde meet- en regelinstrumenten. De
zelfregistrerende uitvoeringen hiervan leverden
gegevens op, die niet alleen van belang waren
voor de directe beheersing van het proces, maar
ook voor besluitvorming op lange termijn. Mede
op basis van deze gegevens kon de bedrijfsleiding
besluiten tot investeringen of reorganisaties.
In de gezondheidszorg deden in de tweede helft
van de negentiende eeuw naast de oude medische
gereedschappen, de medische instrumenten voor
waarneming hun intrede. Het gebruik van deze
diagnostische instrumenten leidde tot meer kennis
van het functioneren van het menselijk lichaam.
De ontwikkelingen in de elektrotechniek in het
laatste kwart van de eeuw en het ontstaan van
elektromedische appararatuur vergrootte het ken-
nen en kunnen in de medische wetenschap vervol-
gens verder.

Technologische en wetenschappelijke ontwikke-
lingen in de negentiende eeuw, alsmede de indus-
trialisering van Nederland brachten zowel nieuwe
instrumenten, als nieuwe gebruikers. Over het
algemeen waren dit andersoortige instrumenten
dan de oude fraai uitgevoerde instrumenten uit
voorgaande eeuwen. Deze kunstig bewerkte,
vaak uit kostbare materialen vervaardigde voor-
werpen, maakten plaats voor instrumenten, waar-
bij de doelmatigheid voorop stond. Ze moesten
nauwkeurig en laag in prijs zijn, alsmede een
lange levensduur hebben. Nieuwe gebruikers
waren te vinden in vrijwel alle sectoren van de
samenleving: bij bedrijven ontstonden laborato-
ria, in het onderwijs gingen de natuurwetenschap-
pen een grotere rol spelen, in het gezinshuishou-
den kwamen met het gas, water en de elektriciteit,
de 'meters' in zwang. Meer dan voorheen deed in
de tweede helft van de eeuw de behoefte en in
vele gevallen zelfs de noodzaak zich gevoelen om
zaken te kunnen meten. Door te meten verkreeg
men inzicht en overzicht in processen, die zich aan
de directe menselijke waarneming onttrokken of
waarbij die waarneming te onnauwkeurig was.
Aan de produktiezijde van het economisch leven
werden steeds meer wetenschappelijke en techni-
sche vindingen toegepast. Grootheden als druk,
vermogen, temperatuur en stroomsterkte waren
er alleen met behulp van een instrument te meten
en te controleren. Hetzelfde gold voor bijvoor-
beeld het begrip snelheid.
Toen men nog afhankelijk was van paardekracht,
wind- of waterkracht, was snelheid nog iets, wat
men kon aanvoelen. Later was dat minder het
geval. Met de komst van de moderne transport-
middelen als trein, auto en in de twintigste eeuw
het vliegtuig, was de mens in staat zich sneller en
in een aanhoudend hoger tempo voort te bewe-
gen. De natuurlijke mogelijkheden van mens en
dier werden overschreden en het werd daardoor
ondoenlijk zonder instrumenten snelheid en con-
ditie van het vervoermiddel te bepalen.
Met betrekking tot de handel kan gezegd worden,
dat steeds meer goederen tot handelswaar werden
en dientengevolge aan het marktmechanisme
onderworpen waren. De zelfvoorziening van de
gezinshuishouding nam af en steeds meer goede-
ren moesten worden gekocht. Daarnaast nam het
economisch verkeer tussen de verschillende
industrieën toe met het complexer worden van
het economisch proces en werd de samenstelling
van de produkten ingewikkelder. Het één en
ander mondde uit in een sterk toenemende be-
hoefte de kwaliteit en de hoeveelheid van de
goederen te kunnen bepalen.
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In de periode 1840-1940 zien we een sterk toene-
mende behoefte aan instrumenten. Het ontstaan
van nieuwe industrieën, de komst van gas, water
en elektriciteit, de ontwikkelingen in het onder-
wijs, het ontstaan van gemotoriseerde transport-
middelen, alsmede de ontwikkelingen op me-
disch, wetenschappelijk en technisch gebied
zorgden voor een toenemende vraag naar instru-
menten. In dit hoofdstuk zullen een groot aantal
gebruikersgroepen met de ontwikkelingen die
gevolgen hadden voor de vraag naar instrumen-
ten, aan de orde komen.

III.2. Voedingsmiddelen-
industrie
In het laatste kwart van de negentiende eeuw
kwam in ons land een voedingsmiddelenindustrie
van de grond. De ambachtelijke verwerking van
agrarische produkten tot voedingsmiddelen
maakte plaats voor een fabrieksmatige. Naast
veranderingen in de bereidingsmethoden, kwa-
men er ook nieuwe voedingsmiddelen op de
markt, zoals bijvoorbeeld het substituut voor
boter, de margarine. Zo ontstonden onder andere
een zuivelindustrie en een vetverwerkende indus-
trie. Verder maakte de suikerindustrie in deze
periode een krachtige groei door. Deze verschil-
lende bedrijfstakken met hun gebruik van instru-
menten worden in de volgende paragrafen behan-
deld.
Nieuw was de conservenindustrie, waar de houd-
baarheid van voedingsmiddelen werd verhoogd
door conservering in blik of glas. In tegenstelling
tot het inleggen in zout, het roken en het drogen
van voedingswaar, die met name geschikt waren
om de houdbaarheid van vlees en vis te vergroten,
boden de nieuwe technieken mogelijkheden om
ook andere voedingsmiddelen te verduurzamen.
Het conserveren van groenten, fruit, vlees en vis
in blik of glas werd omstreeks het begin van de
twintigste eeuw een industriële aangelegenheid.'
Lange tijd was het verduurzamen van voedsel een
empirische aangelegenheid geweest, die gepaard
ging met een voortdurende strijd tegen het bederf
van de reeds geconserveerde produkten. Eindelo-
ze onderzoekingen volgden, die inzicht moesten
verschaffen in het ontstaan van bederf en de
aanwezigheid van micro-organismen. In deze
gehele industrietak nam het chemisch en bacterio-
logisch onderzoek een belangrijke plaats in. In het
begin was het chemisch onderzoek voornamelijk
bedoeld om de samenstelling van voedingsmidde-
len te leren kennen. Daarna volgde het onder-

zoek, dat meer gericht was op kwaliteitsverbete-
ring van bestaande produkten. Een derde aspect
was het onderzoek naar de voedingswaarde van
verschillende stoffen, waarbij in het eerste kwart
van de twintigste eeuw een begrip als vitamine
werd geïntroduceerd.' Van grote betekenis voor
deze bedrijfstak was de vervolmaking van de
koeltechniek, die het mogelijk maakte de grond-
stoffen in een betere conditie aan te voeren en te
bewaren, alvorens ze te verwerken. De verschil-
lende voedingsmiddelenindustrieën maakten
veelvuldig gebruik van chemische, bacteriologi-
sche en procestechnologische kennis. Tijdens het
produktieproces werden regelmatig monsters
genomen om de kwaliteit en samenstelling na te
gaan. Behalve het eigen kwaliteitsonderzoek door
de bedrijven, werden vele van die voedingsmidde-
len regelmatig door de keuringsdiensten onder-
zocht. Voor het chemisch en bacteriologisch
onderzoek vervulden chemische instrumenten,
microscopen en verschillende andere optische in-
strumenten en laboratoriumbenodigdheden een
belangrijke rol.

Daarnaast ontstond er een 'hulpmiddelenindus-
trie', wier produkten voornamelijk bedoeld waren
ter opwaardering van de conserven.' De kunstma-
tige zoet-, kleur-, geur-, en smaakstoffen werden
daar ontwikkeld en gefabriceerd.

III.2.1. Zuivel- en melk-
produktenindustrie
De verwerking van melk tot boter en kaas ge-
schiedde tot ver in de negentiende eeuw hoofdza-
kelijk op de boerderij, onder veelal primitieve
omstandigheden.' De boter- en kaasbereiding
waren gestoeld op ervaring en traditie. De pro-
dukten waren daardoor van wisselende kwaliteit.
Op zuivel bestond geen kwaliteitscontrole.
Omstreeks het midden van de vorige eeuw ver-
slechterde de voorheen goede reputatie van de
Nederlandse boter en kaas in het buitenland. De
niet-constante kwaliteit en de knoeierijen door
handelaren en boeren stelden deze vaderlandse
exportprodukten in een kwaad daglicht. Verder
verslechterde de Nederlandse concurrentieposi-
tie, doordat de Nederlandse zuiveltechniek geen
gelijke tred hield met de ontwikkelingen elders.
Met name ten opzichte van Denemarken ontstond
er een achterstand.` Terwijl men in het buitenland
overschakelde op een fabrieksmatige zuivelberei-
ding, geschiedde de bereiding hier nog op de
boerderij .6
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Lactodetrsinteters ~ oor het
bepalen van het soortelijk
geH~icht van melk.

In het laatste kwart van de vorige eeuw kwam
daar verandering in met de oprichting van de
eerste zuivelfabrieken, die bovendien een gere-
geld melkonderzoek invoerden. Aanvankelijk
beschikte men niet over voldoende kennis van de
samenstelling en van de eigenschappen van melk
en van zuivelprodukten om enerzijds de kwaliteit
ervan te controleren en te waarborgen, en ander-
zijds de fabrieksmatige produktie te beheersen.
Uit eerdere onderzoekingen was reeds gebleken,
dat de samenstelling van melk niet constant was,
maar per koe, per boer, per weiland en per
jaargetijde sterk kon verschillen. Dit werkte door
in de eindprodukten. De kwaliteit van de zuivel-
produkten kon dientengevolge schommelingen
vertonen, zonder dat er sprake hoefde te zijn van
knoeierijen. De wisselende kwaliteit van de
Nederlandse zuivel, was voor de Britten, die van
oudsher veel Nederlandse en Deense zuivelpro-
dukten importeerden, aanleiding om de Neder-
landse boter regelmatig te onderzoeken. De
Nederlandse boterhandel liep daardoor het risico,
dat een partij werd afgekeurd, wegens vermeende
knoeierijen. Knoeierijen waren het grote pro-
bleem in de Nederlandse zuivel. Deze waren ech-
ter moeilijk op te sporen en te bewijzen.' De
malversaties bestonden in het begin voornamelijk
uit het versnijden van goede boter met kwalitatief
slechte. Ook kwam het voor dat men aan boter
water of aardappelmeel toevoegde. Rond 1900
bestonden zij vooral uit het vermengen van boter
met margarine, waarna dit mengsel als boter in de
handel werd gebracht." De kaasknoeierijen be-
stonden gewoonlijk uit het gebruiken van afge-
roomde melk en het maken van vetarme kaas met
een hoog vochtgehalte.

In ons land viel in het laatste kwart van de negen-
tiende-eeuw een toenemende belangstelling voor
de eigenschappen en samenstelling van melk te
bespeuren. Door onderzoek naar onder meer het
soortelijk gewicht en het vetgehalte leerde men
gaandeweg de chemische samenstelling en de
eigenschappen van melk kennen. Voor het bepa-
len van het soortelijk gewicht maakten de onder-
zoekers onder andere gebruik van een, speciaal
voor dit doel vervaardigde, glazen areometer (lac-
todensimeter).y Afwijkingen in het soortelijk
gewicht konden betekenen, dat de melk met
water aangelengd of afgeroomd was. Voor bepa-
ling van het vetgehalte zijn in de loop der tijd
verscheidene methoden ontwikkeld, maar over
het algemeen waren zij tamelijk onnauwkeurig.
Eén van de betere methoden om het vetgehalte
te bepalen geschiedde met de lactobutyrometer

van Marchaud. Bij deze techniek bracht men een
nauwkeurig bepaalde hoeveelheid melk in de lac-
tobutyrometer. Door het uitschudden met ver-
schillende vloeistoffen werd vervolgens het vet
afgescheiden. Het vetgehalte kon daarna in pro-
centen worden afgelezen op de, op de buis aange-
brachte, schaalverdeling. Een nadeel van de lac-
tobutyrometer was, dat geringe percentages niet
konden worden afgelezen.'o Een andere methode
om het vetgehalte van melk te bepalen was met
behulp van het toestel van Soxhlet. Deze uit 1879
stammende methode was echter vrij duur en ver-
eiste enige handigheid en aandacht. Uit de be-
hoefte tegelijkertijd meerdere monsters te kun-
nen onderzoeken kwamen er later andere metho-
den en instrumenten." Een snelle en vrij nauw-
keurige techniek om het vetgehalte vast te stellen,
werd omstreeks 1895 uitgedacht door Dr. N. Ger-
ber uit Zurich.1z Voor zijn methode waren behal-
ve een zogenaamde acid-butyrometer, drie pipet-
ten van verschillende grote, enkele flesjes met een
nauwe hals waarop een schaalverdeling was aan-
gebracht en een caoutchouc-stop, een waterbad
met spiritus- of gaslamp, een rekje voor flesjes en
een tolcentrifuge nodig." De methode van Gerber
om het vetpercentage van melk vast te stellen
werd al vrij snel door de zuivelfabrieken gehan-
teerd. In eerste instantie wendden de meeste
fabrieken haar aan voor het vaststellen van de
kwaliteit van de ingekochte melk en in tweede
instantie pasten zij de methode ook toe bij de
uitbetaling aan de boeren."

Behalve op samenstelling onderzocht men de
melk ook op zogenaamde 'melkgebreken'. Uit het
resultaat van de zogenaamde gistingsproef moest
blijken of er sprake was van een bacteriologische
verontreiniging van de melk." Om dezelfde reden
kon de stremproef uitgevoerd worden.
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De onderzoekingen naar de samenstelling van
boter en kaas behelsden in grote lijnen dezelfde
proeven als die bij melk. Hierbij speelde de bepa-
ling van het vetpercentage een belangrijke rol.'~
Verder werden van boter en kaas het vocht- en het
zoutgehalte, en een aantal chemische bestandde-
len nagegaan. Bij het boteronderzoek lag de
nadruk op het bepalen van het percentage vluchti-
ge vetzuren aan de hand waarvan kon worden
vastgesteld of inen te maken had met boter, dan
wel met margarine of een mengsel daarvan." Om
de aanwezigheid van vreemde vetten, zoals ka-
toenzaad- of sesamolie, in boter aan te kunnen
tonen, gebruikte men een polarisatiemicro-
scoop.'" Lange tijd waren de methoden niet toe-
reikend om met zekerheid uitsluitsel te krijgen
over de zuiverheid van de bestudeerde produkten.
De toegepaste technieken en instrumenten waren
talrijk.14 Behalve op fysische en chemische eigen-
schappen werden de beide produkten op constitu-
tie, geur, kleur en smaak beoordeeld.'~ Uit de
voorschriften van het Ministerie van Landbouw,
Nijverheid en Handel (1913) voor het bemonste-
ren en het onderzoeken van boter afkomstig van
een onder rijkstoezicht staand controlestation,
bleken de volgende artikelen nodig: een boter-
boor, een 'wijdmondsch goed sluitend monster-
flesje', een vlakschaaltje, een droogstoof, een
weegwerktuig, een thermometer en wat laborato-
riumglaswerk. Daarnaast was een zogenaamde
boterrefractometer van Zeiss vereist. Het onder-
zoek bestond uit de bepaling van het vochtgehal-
te, een refractrometrisch onderzoek en bepaling
van de vluchtige vetzuren.-'

Het zuivelonderzoek kreeg een krachtige impuls
door de overschakeling naar een fabrieksmatige
zuivelbereiding in het vierde kwart van de vorige
eeuw. De eerste zuivelfabrieken werden opge-
richt door particulieren. Na enige tijd kwamen
daar de codperatieve zuivelfabrieken bij.'- Voor
de zuivelbereiding brak een nieuw tijdperk aan.
De fabrieken konden per tijdseenheid grote hoe-
veelheden melk verwerken. Door de uitvinding
van de centrifuge omstreeks 1879 werd het moge-
lijk om binnen vrij korte tijd grote hoeveelheden
melk te ontromen.-' Vanaf 1882 ontstonden de
condensfabrieken. De door hen voortgebrachte
verduurzaamde en ingedikte melk (gecondenseer-
de melk) werd al voor de Eerste Wereldoorlog
een belangrijk exportartikel. In de jaren twintig
zouden deze fabrieken een onstuimige groei door-
maken. Er werden vele nieuwe bedrijven opge-
richt, die in de jaren dertig ook produkten als
koffiemelk en caseïne op de markt brachten."

Toevallige variaties in de eigenschappen of de
aanwezigheid van schadelijke micro-organismen
konden melk echter ongeschikt maken voor ver-
werking. Onderzoek op bruikbaarheid van de
melk werd daarom een vereiste.Z` Voor dit onder-
zoek richtten de meeste fabrieken een laborato-
riumruimte in, waar men de kwaliteit van de
aangevoerde melk onderzocht. Het vetgehalte
van de geleverde melk werd door de codperatie-
ve zuivelfabrieken al spoedig gehanteerd als
maatstaf, bij de betaling aan de boeren.'e Daar-
naast verrichtte het laboratorium bedrijfscontro-
les en een aantal bijzondere onderzoeken.-'
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De nieuwe fabrieken betekenden technisch een
grote vooruitgang voor de bereiding van boter en
kaas.~ Ondanks de verbeterde produktiemetho-
den bleef de Nederlandse zuivelhandel nog lang
onder de knoeierijen lijden. In 1885 was dit de
aanleiding geweest tot de oprichting van de 'Ver-
eeniging tot bestrijding van knoeierijen in den
boterhandel'.w Bij de overheid drong deze vereni-
ging aan op wettelijke maatregelen om aan deze
misstanden een einde te maken. Vier jaren later
kwamen die wettelijke maatregelen er. Volgens
de Boterwet van 1889 was boter, het vetartikel
waarin behalve zout en kleursel geen andere
bestanddelen voorkwamen, behalve die uit melk
afkomstig waren.~ Deze wetgeving bleek echter
niet afdoende om de knoeierijen tegen te gaan.
Nog steeds was het vermengen van verschillende
kwaliteiten boter of het mengen van boter met
water niet verdwenen, terwijl het vermengen van
boter met margarine toenam." In tegenstelling tot
de oudere versnijdingen, kon de vermenging met
margarine moeilijk langs scheikundige weg wor-
den aangetoond, te meer daar er vermengingen
mogelijk waren, waarbij het produkt in scheikun-
dige samenstelling volkomen overeen kwam met
samenstellingen, zoals die soms ook bij goede
natuurboter voorkwamen.'- Aangezien het niet
mogelijk bleek om de onvervalstheid via onder-
zoek te garanderen, ging men over tot het instel-
len van bedrijfscontroles." Zo ontstonden even na
de eeuwwisseling de eerste botercontrolestations.
Deze hadden ten doel de onvervalstheid van de
onder hun toezicht geproduceerde boter te waar-
borgen. Alle gecontroleerde boter werd van een
waarborgmerk voorzien.~ In 1901 richtte de
'Friesche Maatschappij van Landbouw' in Leeu-
warden het eerste botercontrolestation op. Onge-
veer gelijktijdig stelde de 'Hollandsche Maat-
schappij van Landbouw' een soortgelijk instituut
in Leiden in." Deze twee initiatieven vonden vrij
spoeding navolging. Twee jaar later besloot bo-
vendien de overheid tot de oprichting van een
Rijkszuivelstation te Leiden. Dit Rijkszuivelsta-
tion kreeg, krachtens de Boterwet van 1900, tot
taak botermonsters te analyseren. Verder was het
bedoeld als algemeen laboratorium ten behoeve
van de Nederlandse zuivelindustrie en hield het
zich bezig met het bestuderen van de methoden
van boteronderzoek en van de onderzoeksgege-
vens.~ In 1904 werd het bestaande controlestelsel
van overheidswege erkend. Met het oog op een zo
groot mogelijke uniformiteit stelde de overheid
een aantal algemene maatregelen vast en voerde
een rijksmerk in. De bestaande controlestations
kwamen, mits zij voldeden aan de voorschriften,

onder rijkstoezicht te staan en kregen daarmee
het recht en de plicht het rijksmerk op de goedge-
keurde boter aan te brengen." Het Rijkszuivelsta-
tion in Leiden was belast met het toezicht op de
overige controlestations.'" De voorgeschreven
methode van boteronderzoek op de controlesta-
tions omvatte de bepaling van het percentage
vluchtige vetzuren en het onderzoek met de re-
fractometer. Deze twee methoden werden vol-
doende geacht om de echtheid van boter na te
gaan. De bij de controlestations aangeslotenen
hadden zich verplicht zuivere produkten te fabri-
ceren. Op vervalsingen stonden hoge boetes. De
analyseresultaten van de botermonsters op de
controlestations werden maandelijks naar het
Rijkszuivelstation gezonden en daar vergeleken
en verwerkt. Werden er abnormale verhoudingen
in de cijfers gevonden, dan stelde dat station een
nader onderzoek in. Naast deze constrolestations
ontstonden er vanaf 1906 vergelijkbare instellin-
gen voor de kaascontrole.

De boterwet van 1908 had opnieuw een verscher-
ping van de bepalingen ten aanzien van de samen-
stelling en bereiding van boter en margarine tot
gevolg.'y Nog altijd bleef het moeilijk knoeierijen
op te sporen. Rond 1920 was er echter een situatie
bereikt, waarbij boter en kaas grotendeels fa-
brieksmatig bereid werden.~ Hiermee vereenvou-
digde het toezicht.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw waren
deze produkten door wettelijke bepalingen aan
controle onderworpen en mede daardoor verbe-
terde langzamerhand de reputatie van deze Ne-
derlandse produkten in binnen- en buitenland."
In de tussenliggende periode nam de kennis
omtrent de aard en de samenstelling van zuivel
toe, mede dankzij een voortschrijdend onderzoek
op het terrein van de oliën en vetten. Ook daar
was sprake van een toenemende belangstelling
naar aard en samenstelling van de produkten.
Deze interesse werd mede gevoed door de marga-
rineproducenten, die al geruime tijd pogingen
ondernamen een kunstboter te fabriceren. Door
die toegenomen kennis op verschillende terreinen
werd het mogelijk om kleine hoeveelheden plant-
aardige en dierlijke vetten in boter te onderschei-
den.
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Parallel met de ontwikkelingen in de zuivelindus-
trie en -handel ontwikkelden zich vanaf het einde
van de negentiende eeuw verschillende soorten
laboratoria voor zuivelonderzoek, die specifieke
instrumenten en laboratoriumbenodigdheden
aanschaften. Voor dit zuivelonderzoek werden
aan het einde van de negentiende eeuw en in de
twintigste eeuw verscheidene instrumenten ont-
worpen. Deze ontwerpen waren veelal afkomstig
van personen, die in de zuivelbranche werkzaam
waren en die op hun onderzoekswerk toegespitste
instrumenten construeerden. In een aantal geval-
len wisten zij vervolgens een instrumentenhandel
er toe te bewegen deze instrumenten in produktie
te nemen.
De melkfabrieken verrichtten systematisch onder-
zoek naar vetgehalte en later naar bacteriologi-
sche verontreinigingen. Voor de verschillende
analyses gebruikten zij onder andere densimeters,
glazen maatinstrumenten, centrifuges, waterba-
den en thermometers. De boter- en kaasfabrieken
beschikten voorts over enkele optische instrumen-
ten, zoals refractometers. Ook op de controlesta-
tions waren diverse densimeters, glazen maat-
instrumenten, waterbaden, Bunsenbranders,
thermometers, centrifuges en optische instrumen-
ten opgesteld voor controle-onderzoek naar de
samenstelling van boter en kaas.

III.2.2. Suikerindustrie
ln de tweede helft van de negentiende eeuw kwam
in ons land de beetwortelsuikerfabricage op gang.
Deze industrie groeide binnen enkele decennia uit
tot één van de belangrijkste landbouwindus-
trieën in Nederland.'- De door haar voortge-
brachte ruwe (biet)suiker werd in de suikerraffi-
naderijen tot witte suiker verwerkt. Oorspronke-
lijk verwerkten de vaderlandse raffinaderijen de
ruwe rietsuiker uit de koloniën, maar na de
verminderde suikeraanvoer in de jaren zeventig,
pakten zij ook de verwerking van ruwe bietsuiker
op.

In het begin van díe eeuw, toen ten gevolge van
het Continentaal Stelsel de aanvoer van rietsuiker
stagneerde, was de beetwortelsuiker geïntrodu-
ceerd, om vervolgens na de opheffing van het
Stelsel weer te verdwijnen. Dit in tegenstelling tot
Frankrijk en Duitsland waar de beetwortelsuiker-
fabricage zich verder wist te ontwikkelen." In ons
land daarentegen keerde men terug naar de oude
vertrouwde rietsuiker. Toen omstreeks het mid-
den van de vorige eeuw opnieuw de verwerking
van suikerbieten ter hand werd genomen, waren
stroop en siroop de belangrijkste produkten.u In
1858 ging in Zevenbergen de eerste nieuwe beet-
wortelsuikerfabriek van start.
De regering steunde de bietsuikerverwerking
door alleen accijnzen te heffen over een veronder-
steld suikergehalte in de bieten. In 1858 was
namelijk bij Koninklijk Besluit bepaald, dat de
aanslag zou geschieden naar de hoeveelheid en de
dichtheid van het sap, dat aan de eerste zuivering
werd onderworpen." De dichtheid werd vastge-
steld met behulp van een bepaalde vochtweger,
bij een temperatuur van 15o C, waarbij aangeno-
men werd dat iedere graad op de vochtweger zou
overeenkomen met een gehalte van 1,4 kilo ruwe
suiker. De meer verkregen suiker, de zogenaam-
de overponden, betekenden extra inkomsten voor
de fabrikanten, die bij verkoop hetzij aan raffi-
nadeurs hetzij aan handelaren, de accijns konden
innen, zonder die zelf verschuldigd te zijn ge-
weest. Het belastingsysteem werkte zodoende in
het voordeel van efficiënt werkende suikerfabrie-
ken.M Na 1870 kwam de bietsuikerfabricage hier
echt tot bloei, mede ten gevolge van veranderin-
gen op de internationale suikermarkt. Daardoor
daalde het aanbod van koloniale rietsuiker op de
Nederlandse markt steeds verder. In 1873 telde
ons land 32 beetwortelsuikerfabrieken, terwijl dat
er in 1870 nog maar negentien waren."
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In de laatste kwarteeuw werden de accijnzen in
opeenvolgende wetten gewijzigd. Dat resulteerde
in onder andere een heffing gebaseerd op de
werkelijk geproduceerde hoeveelheid suiker.'h
Tot begin deze eeuw was de suikerbietenteelt
vooral in het zuidwesten van Nederland gecon-
centreerd. Het verbouwen van de bieten werd er
sterk beheerst door de beetwortelsuikerfabrie-
ken. Aanvankelijk pachtten zij de grond en lever-
den het zaaigoed en de meststoffen. De boeren
deden het werk en kregen daarvoor een van te
voren vastgesteld bedrag per hectare. Deze rege-
ling werd al spoedig vervangen door een andere
wijze van contracteren. In de nieuwe situatie
bleven de fabrikanten het zaaigoed leveren, maar
werd er vooraf inet de boeren een prijs per dui-
zend kilogram te leveren bieten afgesproken.'y De
fabrikanten wensten voor het zaaigoed te zorgen,
daar het suikergehalte van de bieten sterk afhing
van het ras. De boeren wilden of vrij zijn in de
keuze van hun gewassen of per gewicht èn suiker-
gehalte betaald worden. Mede in verband met dit
belangenconflict besloten boeren coóperatieve
bedrijven op te richten. In 1899 gingen zij over tot
oprichting van de Eerste Coóperatieve Beetwor-
telsuikerfabriek in Sas van Gent. Ongeveer tien
jaar later werd een tweede codperatieve suiker-
fabriek in het Brabantse Dinteloord in bedrijf
gesteld. In 1917 was het aantal codperatieve
suikerfabrieken gestegen tot zeven. Begin deze
eeuw begonnen de particuliere suikerfabrieken
zich te verenigen. In 1908 ontstond de Algemeene
Suikermaatschappij, waaruit in 1919 de Centrale
Suiker Maatschappij (C.S.M.) voortkwam."' Deze
maatschappij ging over tot het opkopen en stilleg-
gen van minder goed geoutilleerde bedrijven en
verwierf belangen in vele van de andere bedrij-
ven, waaronder ook de codperatieve suiker-
fabrieken."
In de jaren twintig daalde de prijs van suiker op de
wereldmarkt. De situatie voor de vaderlandse
suikerindustrie verslechterde door de Engelse
tariefpolitiek.s~ Als reactie hierop verminderden
de bietenteelt en de omzet van de suikerfabrieken
in ons land.

Met het oogmerk de opbrengst te vergroten
begonnen de suikerfabrieken in het laatste kwart
van de negentiende eeuw laboratoriumruimten in
te richten voor het onderzoek naar de samenstel-
ling van suikerbiet en suikerriet en de eigenschap-
pen van de daaruit verkregen produkten. Het
winnen van zoveel mogelijk suiker uit de aange-
kochte grondstoffen werd, mede door de stijgen-
de accijnzen, steeds belangrijker. Men streefde
naar een verbetering van het produktieproces,
alsmede naar controle van grondstoffen, half-
fabrikaten en eindprodukten." Regelmatig ging
men na of er tijdens het produktieproces geen
suiker verloren ging. Daartoe onderzocht men de
verschillende afvalprodukten, zoals beenzwart,
pulp, schuimaarde en spoelwater op de aanwezig-
heid van suiker.
Het eerste controle-laboratorium ontstond in
1871 in Leur, toen suikerfabrikant S. C. J. Heer-
ma van Voss de Delftse technologie-student
J. H. van 't Hoff, de latere Nobelprijswinnaar,
uitnodigde om in zijn fabriek analyses uit te voe-
ren."
Voorts werden in de laboratoria de verschillende
mogelijkheden onderzocht om de suikerop-
brengst per hectare te vergroten. Bodemanalyse
en onderzoek naar de te gebruiken meststoffen
namen daarbij in betekenis toe."

Voor een belangrijk deel kwam de benodigde
kennis uit het buitenland, waar in tegenstelling tot
ons land gerichte opleidingen bestonden. In Ber-
lijn ontstond in 1866 een instituut voor weten-
schappelijk onderzoek van suiker. Ook vanuit
Nederland bestond grote belangstelling voor de
daar gegeven cursussen. Enkele jaren later werd
in Braunschweig de 'Schule fur Zuckerindustrie'
geopend. Eerst in 1894 kwam er in ons land een
school voor de suikerindustrie en wel te Amster-
dam.~

De sacharimetrie - het langs fysische weg bepalen
van het suikergehalte van zowel grondstoffen als
produkten - nam in de suikerindustrie een belang-
rijke plaats in. Om het suikergehalte van een sap
of oplossing vast te stellen, maakten de suiker-
fabrieken èn het Ministerie van Financiën in het
begin gebruik van de areometer."
De basisvorm van een areometer is een glazen
cylinder waaraan aan de bovenzijde een glazen
buis is bevestigd en aan de onderzijde een met
kwik of hagel gevulde boL In de glazen buis aan
de bovenzijde is op papier een schaalverdeling
aangebracht. Om te meten liet men het instru-
ment in de te onderzoeken vloeistof drijven,
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waarbij de dunne glazen steel omhoog stak. Het
soortelijk gewicht van de vloeistof was daarbij
bepalend voor het volume van de areometer
onder de vloeistofspiegel en voor dat er boven.
De meetwaarde kon vervolgens op de steel wor-
den afgelezen. Er bestonden areometers, die
ingericht waren voor het meten van het soortelijk
gewicht, van volumes en van het gehalte aan
opgeloste stof in een oplosmiddel.`~ Behalve voor
gehaltebepalingen in laboratoria werden areo-
meters gebruikt als controle-instrument in het
produktieproces. Areometers waren in feite
alleen geschikt voor het vaststellen van het suiker-
gehalte in zuivere oplossingen. Suikeroplossingen
zijn dat echter zelden. Kwantitatieve verschillen
tussen het met de areometers bepaalde en het
feitelijke percentage suiker waren het gevolg.
Daardoor konden ongemerkt tijdens het produk-
tieproces grote hoeveelheden suiker verloren
gaan.'y Een speciaal voor het gebruik in de suiker-
industrie ingerichte areometer was de sacharo-
meter volgens Brix, waarbij het gehalte direct in
procenten kon worden afgelezen. Het gebruik van
tabellen voor omrekening van wat de areometer
aangaf naar de corresponderende hoeveelheid
suiker, was daarbij overbodig geworden. Aange-
zien de temperatuur van de onderzochte oplossing
een voorname rol speelde, waren deze instrumen-
ten voorzien van een thermometer.~" Voor de
rietsuikerindustrie in de tropen maakte men spe-
ciale koperen (minder kwetsbare) areometers.
Deze zogenaamde gravimeters werden in vele
gevallen direct door de leverancier van de machi-
nes voor de suikerindustrie bijgeleverd."' De
andere mogelijkheden om het soortelijk gewicht
te bepalen, waren met behulp van een zogenaam-
de pyknometer of inet een hydrostatische balans
van MohrlWestphal.

Omstreeks de eeuwwisseling kon het suikergehal-
te volgens drie methoden worden vastgesteld,
namelijk door bepaling van het soortelijk gewicht,
door bepaling van de polarisatie of via de inversie-
methode. De tweede methode genoot wegens
haar grote nauwkeurigheid en snelheid in de prak-
tijk de voorkeur. Het suikergehalte kon ook langs
chemische weg worden vastgesteld, waarbij de
inversiemethode de bekendste was. Zowel de fysi-
sche als de chemische methoden werden naast
elkaar gebruikt, door de suikerfabrikanten en de
belastingdienst.
De polarisatiemethode berustte op de eigenschap
van een suikeroplossing het vlak waarin een licht-
straal gepolariseerd is te draaien. Hoe meer suiker
de oplossing bevat, des te groter de draaiing van
het gepolariseerde licht is. Met een polarisatietoe-
stel kan men de hoek, waarmee het polarisatie-
vlak gedraaid is, bepalen.b~
Voor het onderzoek bestonden destijds vier pola-
risatietoestellen - het toestel van Soleil-Ventske-
Scheibler, het halfschaduwtoestel, het toestel van
Laurent en de polaristrobometer van Wild. Allen
hadden een verdeling, waarop men direct het
suikergehalte van de onderzochte stof kon afle-
zen, mits men zich hield aan de voorgeschreven
concentratie van de oplossingen. In de suikerlabo-
ratoria waren hoofdzakelijk de eerste twee toe-
stellen in gebruik. Door de Dienst der Belastingen
en Accijnzen werd hoofdzakelijk het toestel van
Laurent gebruikt, dat ook veel in Frankrijk ge-
bruikt werd."'
Bezwaar bij deze methode was, dat er in suiker-
oplossingen ook andere stoffen kunnen voorko-
men, die het polarisatievlak draaien. Met behulp
van chemische toevoegingen kon men die er uit
neerslaan. Vervolgens bepaalde men de draaiing,
die overbleef nadat men de suiker via inversie
verwijderd had. Deze draaiing is dan veroorzaakt
door de stoffen die men niet heeft kunnen neer-
slaan. Een vergelijking van de draaiing voor de
inversie met die erna leerde dan wat de draaiing
was, die uitsluitend door de suiker veroorzaakt
werd.`~ Daarmee zijn we gekomen bij de derde
methode voor bepaling van het suikergehalte.
Bij de inversiemethode maakte men gebruik van
de eigenschap van suiker, dat wanneer zij verhit
wordt met zuren, het zogenaamde invertsuiker
ontstaat. De ontstane invertoplossing werd ver-
volgens verwarmd met een alkalische oplossing
van wijnsteenzuur-koper waarbij het koper neer-
sloeg. De hoeveelheid neergeslagen koper gaf ten
slotte de oorspronkelijke hoeveelheid suiker aan.

51



Technische en wetenschappelijke ontwikkelingen
hadden tot gevolg, dat de aan de suikeranalyse
gestelde eisen toenamen.ti` Begin deze eeuw had
men voor een goed geoutilleerd fabriekslaborato-
rium onder meer nodig: balansen en gewichten,
een polarisatie-instrument, een droogstoof, spiri-
tuslampen, platina schalen en kroezen, glazen
maatinstrumenten, densimeters, sacharometers
van Brix, areometers volgens Beaumé, porcelei-
nen laboratorium vaatwerk en laboratoriumglas-
werk.~ Daarnaast beschikte een dergelijk labora-
torium over een aanmerkelijke hoeveelheid che-
micaliën.

Behalve voor de suikeranalyse werd het laborato-
rium ook ingeschakeld bij onderzoek van het te
gebruiken water. Vanouds hechtte men veel waar-
de aan goed water. Omstreeks het midden van de
eeuw, toen het water nog veelal afkomstig was uit
bronnen en rivieren, beoordeelde men het water
aan de hand van de kleur, helderheid en reuk.
Later betrok men het water via de waterleidingbe-
drijven. Via chemisch en bacteriologisch onder-
zoek beoordeelde men de bruikbaarheid van het
water.

In de instrumentenbranche specialiseerden zich
rond de eeuwwisseling enkele handelsfirma's in de
inrichting van laboratoria en het leveren van 'sui-
kerinstrumenten' aan de suikerindustrie, in zowel
binnen als buitenland.b' Zij gaven daartoe speciale
catalogi uit, waarin naast de meer algemene labo-
ratoriumartikelen de specifieke 'suikerinstrumen-
ten' waren opgenomen. Een belangrijke fabrikant
voor polarisatieapparatuur was de in 1864 opge-
richte 'Optische und Mechanische Werkst~tten
Franz Schmidt óc Haensch' te Berlijn. In ons land
werd dit bedrijf vertegenwoordigd door de bedrij-
ven G. Lotman, J. C. Th. Marius en G. B. Salm.

III.2.3. Margarine- e.a. plant-
aardige en dierlijke olie- en
vettenindustrie
Met de vinding van margarine in 1869 in Frank-
rijk, werd de grondslag gelegd voor een geheel
nieuwe bedrijfstak, namelijk die van de margari-
nefabricage. Er bestond in die dagen een sterke
behoefte aan een goedkoop, goed houdbaar en
smakelijk vetprodukt, dat de dure boter zou kun-
nen vervangen.~ Kwalitatief was dit nieuwe pro-
dukt in het begin niet te vergelijken met natuur-
boter. In tegenstelling tot uit melk vervaardigde
boter, was margarine aanvankelijk een produkt
dat bereid werd uit een mengsel van dierlijke
vetten, melk en water. Lange tijd werd consump-
tie van margarine, ondanks de inspanningen van
de fabrikanten, als minderwaardig beschouwd.
Wie het zich kon veroorloven gebruikte boter.
Gaandeweg verloor de margarine echter - mede
ten gevolge van de technische verbeteringen van
het produkt - zijn negatieve reputatie en raakte
meer en meer ingeburgerd in de Nederlandse
keuken.

De ontdekker van margarine was Mège Mouriès
(1817-1880). Deze Franse scheikundige kreeg in
1869 van Napoleon III de opdracht een voedings-
stof samen te stellen, die op boter leek.~ Het
nieuwe vetprodukt moest goedkoper en beter
houdbaar zijn dan boter, die in de tweede helft
van de negentiende eeuw aanzienlijk duurder
werd."' Voor het vervaardigen van margarine nam
men oorspronkelijk rundervet, dat men waste,
fijnmaalde en vervolgens uitsmolt." Daarna liet
men het zachte rundervet langzaam kristalliseren.
Na filtratie verkreeg men het zachte vet - de
oleo-margarine - en het harde vet, de oleo-steari-
ne. De oleo-stearine werd verkocht aan de zeep-
en kaarsenindustrie.'- De oleo-margarine werd
vervolgens in water en melk tot een emulsie
gemaakt, waaruit ten slotte de margarine werd
verkregen."

De bakermat van de margarinefabricage in Ne-
derland lag in Oss, waar de botergroothandel
Jurgens de margarinefabricage ter hand nam. In
1871 kocht de firma Jurgens het patent van Mège
Mouriès. Na het proces enigszins te hebben ver-
beterd, startte Jurgens de margarinefabricage,
spoedig gevolgd door de firma Van den Bergh
eveneens in Oss." Binnen enkele jaren waren er in
ons land enkele tientallen ondernemingen, die
margarine fabriceerden. Ook in het buitenland
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kwam al spoedig een omvangrijke margarine-
industrie van de grond." De bedrijven Jurgens en
Van den Bergh besloten beide in 1888, nadat
Duitse invoerrechten de export van margarine
naar Duitsland minder lonend gemaakt hadden,
een margarinefabriek op Duits grondgebied te
stichten.'h Toen de margarinefabricage in omvang
toenam, werd de aanvoer van grondstoffen een
probleem. Zowel met het oog op de grondstoffen-
aanvoer uit het buitenland, als op de exportmoge-
lijkheden verplaatste Jurgens in 1891 zijn bedrijf
van Oss naar Rotterdam." Voor een belangrijk
deel waren de grondstoffen toen afkomstig uit
Frankrijk en Amerika. Tot 1900 verwerkten de
margarinefabrikanten voornamelijk rundervet en
melk.'" A1 vrij spoedig was de margarinenijver-
heid, wegens een tekort aan oleo-margarine, er
toe overgegaan de grondstoffen aan te vullen met
plantaardige oliën.'y De bereiding en samenstel-
ling van margarine weken onderhand sterk af van
de oorspronkelijke oleo-margarine van Mège
Mouriès. Begin deze eeuw nam de verwerking
van plantaardige vetten en oliën in belang toe.~
Voor een deel werden deze produkten als slaolie
en bak- en braadvet in de handel gebracht. Het
merendeel werd echter tot margarine verwerkt.
De technieken voor het raffineren en harden
waren onderhand dusdanig verbeterd, dat het
mogelijk was deze plantaardige oliën te verwer-
ken."' Voordien beperkten de kleur, geur en de
constitutie van de meeste plantaardige vetten de
verwerkingsmogelijkheden. Het werd mogelijk
oliën en vetten te gebruiken, die men tot dusver
als oneetbaar had beschouwd.82
In de eerste decennia van de twintigste eeuw was
er sprake van een sterke bedrijfsintegratie en
-concentratie in de margarineindustrie."' Het mar-
garineverbruik in ons land nam in de loop der tijd
weliswaar toe, maar bleef nog altijd beperkt.~
Eerst na de Tweede Wereldoorlog zou het gebruik
van margarine gemeengoed worden.

De opkomst van de margarinenijverheid in ons
land in de laatste decennia van de vorige eeuw,
hing nauw samen met de problemen rond de
kwaliteit en samenstelling van boter. Inmiddels
waren de eigenschappen van margarine zodanig
verbeterd, dat de goedkope margarine zonder
veel problemen voor boter bleek te kunnen door-
gaan. Een gegeven, dat de weg opende voor
ongebreidelde knoeierijen met boter èn margari-
ne.8` Dit was mede mogelijk, doordat boter -
zijnde een natuurprodukt - sterke kwaliteits-
schommelingen vertoonde.~ Naast de mengsels
die men als boter verkocht, kende men een hele

reeks boter-margarine produkten die onder mis-
leidende namen als, butterine, butter of kunst-
boter op de markt gebracht werden. Het één en
ander deed de toch al kwetsbare reputatie van
boter geen goed. Hoewel het bedrog langs schei-
kundige weg tot op zekere hoogte aantoonbaar
was, ontbraken aanvankelijk afdoende sancties.
Dat veranderde na 1889. De boterwet van 1889
moest een einde maken aan het geknoei. Het
onderscheid tussen boter en botersurrogaten
moest voor eenieder duidelijk herkenbaar zijn.
Ook in de ons omringende landen werden wette-
lijke maatregelen genomen om vervalsingen van
boter tegen te gaan. Zo bestond er in het buiten-
land de verplichte kleuring van margarine, en het
verplicht toevoegen van een verklikstof. Dit laat-
ste was bekend onder de naam 'latente kleuring'
of 'sesamatie', als er sprake was van toevoeging
van sesamolie. Bij het toevoegen van een verklik-
stof behield de kunstboter haar gele kleur, doch
de aanwezigheid van de verklikker maakte het
mogelijk langs scheikundige weg eenvoudig aan te
tonen, dat het kunstboter betrof."'
Dergelijke maatregelen hadden consequenties
voor de export van Nederlandse margarine. Voor
de binnenlandse markt heeft een dergelijke
'latente kleuring' nooit bestaan.~` De toevoeging
van sesamolie maakte de margarine minder sma-
kelijk en verhoogde de kostprijs. Bovendien was
het geen afdoende garantie tegen het knoeien met
boter, dat immers ook met andere vetten of water
kon geschieden. De gehele boterwetgeving en de
invoering van de botermerken waren er op ge-
richt, te verhinderen, dat margarine als boter op
de markt gebracht werd.Ry Het vermengen van
margarine met boter stelde de wet evenwel niet
strafbaar, mits de mengsels onder de naam marga-
rine verkocht werden.~" In 1908 werden opnieuw
de wettelijke bepalingen uitgebreid. Nu werden
ook de bereiding van boter, alsmede de bereiding
van margarine en melanges aan voorschriften
onderworpen. Er kwam onder andere een regis-
tratieplicht voor margarinefabrikanten.91

Rond de eeuwwisseling werd in ons land veel
onderzoek verricht met het oog op de kwaliteits-
verbetering van eetbare oliën en vetten. Al gerui-
me tijd was men in verschillende landen bezig, de
chemische technologie van de olieverwerking te
verbeteren. Door achtereenvolgens de ruwe
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verkrijgen.4' De laatste behandeling was er op
gericht om de nog aanwezige bestanddelen, die
een ongewenste geur of smaak gaven, te verwijde-
ren. Tijdens de verwerking van ruwe oliën en
vetten tot een eetbaar produkt waren instrumen-
ten nodig om onder meer de temperatuur te
meten."' Door middel van chemisch en bacteriolo-
gisch onderzoek slaagde men er in de houdbaar-
heid van margarine te vergroten en de kwaliteit te
verbeteren. Ook voor dit onderzoek had men
instrumenten nodig.
Van grote betekenis voor de margarinefabricage
was de vinding van het harden van oliën om-
streeks 1890.w Dat bood nieuwe mogelijkheden
voor de verwerking van vetten, waaronder walvis-
traan. Geruime tijd hadden onderzoekers zich
beziggehouden met het harden van vetten, - het
maken van verzadigde verbindingen uit onverza-
digde vetzuren.y` Oorspronkelijk was het onder-
zoek voornamelijk van belang voor de kaarsen- en
zeepfabricage. Het hardingsproces kreeg later
zijn grote economische betekenis bij de bereiding
van margarine, doordat er meer en goedkopere
grondstoffen verwerkt konden worden. Het was
namelijk gebleken, dat deze geharde vetten even
goed verteerden als de vetten die direct uit na-
tuurprodukten werden verkregen.~ De eerste
geharde eetbare vetten kwamen echter pas in 1912
op de markt.
De margarinefabrieken beschikten evenals de zui-
velfabrieken over laboratoria, waar men de kwali-
teit van de grondstoffen beoordeelde. Zo hadden
de bedrijven van Van den Bergh in 1905 een
chemische afdeling, waar grondstoffen en produk-
ten onderzocht werden. Overeenkomstig de han-
delwijze van de zuivelfabrieken stelde men er het
vetgehalte van de grondstof vast, op basis waar-
van de leveranciers betaald werden.y' Van belang
was ook de kleur van margarine. Het kleuren
door toevoeging van natuurlijke gekleurde oliën
of door geelrode kleurstoffen moest, met het oog
op een altijd gelijkmatige kleur, zeer zorgvuldig
geschieden.~ Voor het vaststellen van de juiste
kleur van de oliën en de eventuele dosering van
de toe te voegen kleurstoffen gebruikte men een
kleurmeter.~ Daarnaast onderzocht men in de
laboratoria monsters uit verschillende stadia van
het produktieproces. In de margarineindustrie
was sprake van een voortdurend onderzoek om de
chemische technologie van de produktie van vet-
ten te verbeteren.'a' Ook hierbij had men instru-
menten nodig.

In de jaren twintig werd er veel onderzoek ver-
richt, waarbij men probeerde de margarine behal-
ve in fysisch opzicht ook in chemisch opzicht
zoveel mogelijk op boter te laten lijken.'~' Het
ging daarbij onder andere om het onderzoek naar
die ingrediënten, die slechts in kleine concentra-
ties in margarine dan wel in boter voorkwamen,
maar in sterke mate de geur, kleur en smaak
beïnvloedden. Daarnaast onderzochten schei-
kundigen de mogelijkheden om aan margarine
vitamines toe te voegen, waardoor het produkt
nog meer de boter in voedingswaarde zou evena-
ren . "'-
Instrumenten waren aldus van belang voor het
onderzoek naar de eigenschappen en samenstel-
ling van vetten, oliën en margarine en hoe die
eigenschappen te verbeteren. Dit onderzoek
gebeurde in laboratoria bij de fabrieken, waar
men de beschikking had over een uitgebreide
chemische uitrusting en verschillende optische
instrumenten hanteerde. De outillage van een
dergelijk laboratorium bestelden de fabrieken bij
de Nederlandse instrumentenhandel. Verder wer-
den instrumenten gebruikt bij het procestechnolo-
gisch onderzoek, waarbij men nieuwe produkties
uitprobeerde en testte. Met name de materiaal-
eigenschappen van de installaties en de resultaten
van de processen op grote schaal moesten geme-
ten worden. Een derde vorm van onderzoek was
de systematische chemische analyse van grond-
stoffen, halffabrikaten en eindprodukten. Voor
dergelijk onderzoek beschikten de laboratoria
over chemisch-analytische instrumenten, die veel-
al een specialistisch karakter hadden. Bij het
produktieproces werden daarentegen vele techni-
sche instrumenten gebruikt.
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III.3. Aardolie-industrie
De verwerking van minerale oliën kwam in
Nederland begin deze eeuw op gang. De verwer-
king van de petroleum geschiedde door middel
van distillatie, waarbij in achtereenvolgende fasen
diverse produkten werden afgescheiden. De ver-
kregen stoffen werden met behulp van geconcen-
treerd zwavelzuur gezuiverd en vervolgens nabe-
handeld met natronloog en water.'~' Eén van die
stoffen was benzine, dat niet alleen diende als
brandstof voor benzinemotoren, maar ook als
ontvettingsmiddel gebruikt werd (wasbenzine).
Daarnaast kende men omstreeks 1910 nog de
gezuiverde petroleum, de gasolie en de smeerolie.
Uit de zwaardere fracties van de distillatie bereid-
de men onder andere vaseline en paraffine. De
laatste was een belangrijke grondstof bij de berei-
ding van paraffinekaarsen."" Het grondstofarme
Nederland moest de petroleum overzee aanvoe-
ren. "'s Voor 1940 was petroleum slechts op be-
perkte schaal een grondstof voor de chemische
industrie in Nederland. Eerst na de Tweede
Wereldoorlog ontstond hier een omvangrijke
petrochemische industrie.

In het eerste kwart van de twintigste eeuw telde
Rotterdam slechts één aardolieraffinaderij, die
eigendom was van de 'N.V. Bataafsche Petroleum
Maatschappij' (B.P.M.). Zij diende voor de distil-
latie van ruwe olie en reiniging van verkregen
produkten, zoals benzine, petroleum, gasolie en
smeerolie. Het residu dat asfalt werd genoemd,
zou na de Tweede Wereldoorlog een belangrijk
produkt voor de wegenbouw worden. "M In de
jaren 1934-1936 bouwde Shell in Pernis een raffi-
naderij.
Voor haar aardolieraffinaderij bestelde de N.V.
B.P.M. uiteenlopende technische instrumenten
van het Amerikaanse bedrijf Foxboro via het
instrumentenbedrijf Econosto in Rotterdam.
Met het oog op de oliehandel beschikte de Ko-
ninklijke Shell sedert 1895 over een eigen labora-
torium, dat eerst in Delft en later in Den Haag
(1895-1902) en vanaf 1914 in Rotterdam gevestigd
was.

In 1914 stichtte de N.V. Bataafsche Petroleum
Maatschappij in Amsterdam een eigen laborato-
rium.'~~ Daar hield men zich bezig met onderzoek
op het gebied van de aardolieproduktie. Na 1930
breidde het laboratorium zijn werkzaamheden uit
tot onderzoek en ontwikkeling van uiteenlopende
chemische produkten, waaronder wasmiddelen en
kunststoffen."" Het laboratorium beschikte onder
meer over een eigen instrumentmakerij en een
glasblazerijafdeling waar de benodigde appara-
tuur kon worden gemaakt."W Voor een deel kocht
de N.V. B.P.M. de benodigde instrumenten bij de
instrumentenhandel G. B. Salm in Amsterdam en
via Econosto in Rotterdam, en voor een deel
ontwierp en maakte het bedrijf zelf de benodigde
instrumenten."" Soms slaagde B.P.M. er in een
instrumentenbedrijf voor zijn produkten te inte-
resseren, dat ze vervolgens opnam in het leve-
ringspakket.

III.4. Chemische industrie
In de laatste anderhalve eeuw is er in de chemi-
sche industrie veel veranderd. In het voetspoor
van de ontwikkeling van de chemie als weten-
schap ontwikkelde zich de chemische industrie. In
tegenstelling tot andere landen lag in de vader-
landse chemische nijverheid tot in de twintigste
eeuw niet zozeer de nadruk op de bereiding van
synthetische stoffen, alswel op het winnen, reini-
gen en bewerken van stoffen, die hierbij in che-
misch opzicht slechts geringe veranderingen
ondergingen."' Binnen de chemische industrie
ging het laboratorium in de tweede helft van de
negentiende eeuw een belangrijke plaats inne-
men. In deze laboratoria ontwikkelde men nieuwe
produkten en passende technologie."' Eigenlijk is
er nauwelijks sprake van dè chemische industrie,
maar veeleer van een sterk gedifferentieerde
bedrijfstak die, ondanks verschillen tussen de
bedrijven wat betreft grondstoffen en produkten,
overeenkomsten ín produktiemethoden en sterke
onderlinge produktafhankelijkheid kende."' Cen-
traal staan er de chemische processen en het
toepassen van procestechnologie.
Het ontstaan van chemische bedrijven hing ge-
deeltelijk samen met de aanwezigheid van andere
bedrijven, die enerzijds als grondstoffenleveran-
ciers en anderzijds als afnemers konden fungeren.
De eind- en bijprodukten van het ene chemische
bedrijf dienden als grondstoffen voor een ander.
Gewoonlijk werden stoffen aldus achtereenvol-
gens door verschillende bedrijven bewerkt, voor-
dat zij als eindprodukten op de markt kwamen.
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De voortbrengselen van de chemische industrie
vonden een zeer uiteenlopende toepassing. Een
belangrijk deel was bestemd voor verwerking in
andere bedrijfstakken, zoals bijvoorbeeld kool-
zuurgas en kleurstoffen.
Parallel aan de tweedeling van de chemische
wetenschap in een anorganische en een organi-
sche richting, kunnen we ook bij de chemische
industrie een dergelijk indeling onderkennen.
Tot de eerste groep behoorden die bedrijven,
waarvan hoofdactiviteiten lagen in de bereiding
en verwerking van anorganische zuren, basen en
zouten. Onder de tweede vielen onder andere de
vetten-, zeep-, kaarsen- en kleurstoffenfabrica-
ge."' Daarnaast waren er bedrijven, die voor
eigen gebruik zelf chemicaliën bereidden. "`

Rond het midden van de vorige eeuw telde ons
land verschillende op zichzelf staande chemische
bedrijfjes, waar op kleine schaal chemische be-
werkingen plaatsvonden. Dat waren onder meer
zwavel- en salpeterraffinaderijen, verf- en kleur-
stoffenfabrieken, buskruitfabrieken en zeepziede-
rijen.1ó Van enige onderlinge verwevenheid tus-
sen deze bedrijfjes was nog nagenoeg geen spra-
ke. De meekrapbedrijven bijvoorbeeld, beperk-
ten zich tot het verkrijgen van de rode kleurstof
uit de wortel van de meekrap. Daarentegen was er
bij de zwavel- en salpeterraffinaderijen al wel
sprake van een verwevenheid, die later de gehele
chemische sector zou kenmerken. Hun produkten
werden in diverse andere chemische bedrijven
gebruikt.
In de derde kwarteeuw kwamen ten gevolge van
algemene economische en technische ontwikke-
lingen en belangrijke chemische ontdekkingen
meerdere stoffen voor uiteenlopende chemische
verwerking in aanmerking. Zo werden de aanvan-
kelijk als afvalprodukten gekarakteriseerde
bijprodukten van de lichtgasfabricage, de grond-
stoffen voor een reeks chemische processen.
Ammoniakwater, teer, cokes en ijzeraarde ble-
ken stuk voor stuk geschikt voor de bereiding van
een scala aan produkten."' Was lange tijd zwavel-
zuur de belangrijkste basisstof in de chemische
nijverheid, in de tweede helft van de vorige eeuw
kwamen daar de bovengenoemde produkten bij.
De chemische nijverheid ontwikkelde zich voor-
spoedig. Tussen 1870 en 1910 ontstonden tal van
nieuwe bedrijven, die onder meer kunstmest,
gelatine, rayon, farmaceutica en anorganische
gassen fabriceerden."" Zij zagen kans grondstof-
fen op een geheel nieuwe wijze te verwerken. Zo
bleek hout, dat tot dan brandstof, papier, meubel-
en bouwmateriaal opleverde, ook geschikt als

grondstof voor de fabricage van kunstzijde
(rayon). Daarnaast vergrootte men door middel
van onderzoek de bruikbaarheid van de bijpro-
dukten van verschillende (chemische) indus-
trieën. Zo ontdekte W. H. Perkin (1838-1907) in
1856 bij toeval, dat koolteerstoffen omgezet kon-
den worden in kleurstoffen.19 De koolteer van de
gasfabrieken werd vervolgens een zeer gewilde
grondstof voor de (buitenlandse) synthetische
kleurstoffenindustrie.

In de laatste decennia van de vorige eeuw nam het
onderzoek naar nieuwe produkten en nieuwe fa-
bricagemogelijkheden toe. Niet alleen kwamen er
steeds meer nieuwe en betere produkten op de
markt, ook nam de vraag vanuit de samenleving
naar chemische produkten voortdurend toe.
Nieuwe inzichten in de gezondheidszorg en we-
tenschappelijke ontdekkingen, onder andere op
bacteriologisch gebied, veroorzaakten een sterke
vraag naar desinfecterende stoffen. Ook op ande-
re manieren trachtte de mens de omgeving naar
zijn hand te zetten. Kunstmeststoffen moesten er
voor zorgen, dat de bodem in de juiste mate werd
bemest, opdat de opbrengst van de grond zo hoog
mogelijk was. Daarnaast dienden de eerste be-
strijdingsmiddelen er voor te zorgen, dat insecten
geen roet in het eten gooiden. De kwaliteit van
het drinkwater werd van belang. De samenstelling
van het voedselpakket ontkwam niet aan de wens
tot uitbreiding en verrijking. Naast boter kwam er
de margarine, een kunstprodukt dat in samenstel-
ling in ieder geval het natuurprodukt moest eve-
naren, en liefst zelfs overtreffen.
Nieuwe technische en wetenschappelijke ontwik-
kelingen werden gestimuleerd, doordat de na-
tuurlijke voorraden van sommige stoffen onvol-
doende bleken om aan de groeiende vraag ernaar
te kunnen voldoen. Men zocht en vond dikwijls
een oplossing in het aanmaken van synthetische
stoffen."" Grondstoffen, die men voorheen uit het
buitenland betrok, kwamen zodoende in syntheti-
sche vorm in eigen land beschikbaar. Deze gesyn-
thetiseerde stoffen hadden bovendien als voor-
deel, dat ze over het algemeen minder bewerkin-
gen en transport vergden dan hun natuurlijke
tegenpolen. Verder waren de samenstellingen van
de produkten beter te beïnvloeden.
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In de periode tussen de beide wereldoorlogen
heeft de chemische industrie in ons land een
sterke ontwikkeling doorgemaakt, waardoor haar
aanvankelijke achterstand ten opzichte van het
buitenland werd ingehaald.'Z' De chemisch-techni-
sche ontwikkelingen tijdens het interbellum heb-
ben onder meer geleid tot de oprichting van tal
van industriële researchlaboratoria. Zij waren
van groot belang voor de verdere ontwikkeling
van de chemische industrie. Omstreeks 1938 was
ons land voor vele chemische produkten onafhan-
kelijk geworden van het buitenland.'u

Eén van de belangrijkste basisstoffen van de
negentiende-eeuwse chemische nijverheid was
ongetwijfeld zwavelzuur. De produktie van zwa-
velzuur, die in ons land in de eerste helft van de
vorige eeuw op gang kwam, speelde lange tijd een
centrale rol in de chemische nijverheid. Dit zuur
diende onder andere voor de bereiding van tal van
andere stoffen, waaronder zoutzuur, salpeter-
zuur, zwavelzure ammoniak en superfosfaat.723 In
de tweede helft van de eeuw namen de toepassin-
gen nog verder toe. Begin twintigste eeuw telde
Nederland drie producenten van zwavelzuur.
Daarnaast waren er nog enkele bedrijven, die het
zuur voor eigen gebruik maakten. Verder werden
grote hoeveelheden geïmporteerd.12a

Een belangrijke exponent van de mid-negentien-
de-eeuwse chemische industrie was de gasfabriek.
Hoewel de gasbereiding niet een typisch chemi-
sche technologie genoemd kan worden, ontston-
den bij de bereiding van lichtgas enkele bijpro-
dukten, die bijzonder belangrijk werden voor de
chemische nijverheid. Zo dienden cokes, teer,
ammoniakwater en afgewerkte ijzeraarde als
grondstoffen voor de bereiding van onder meer
synthetische kleurstoffen, farmaceutische pro-
dukten, springstoffen en kunstmeststoffen.'~
Deze relatief goedkope grondstoffen stimuleer-
den voorts het ontstaan van diverse nieuwe chemi-
sche bedrijven, waaronder de koolteerindustrie.'~

Aanvankelijk was koolteer een afvalprodukt van
gasfabrieken. Tot 1918, toen ook de Staatsmijnen
koolteer gingen produceren, waren de gasfabrie-
ken de enige leveranciers van koolteer. In 1923
kwamen daar nog de Hoogovens bij. De toepas-
singsmogelijkheden van koolteer waren in het
begin beperkt. Het voornaamste produkt was
pek, dat men op hout en metselwerk plachte te
smeren om het vochtdicht te maken. In de tweede
helft van de negentiende eeuw verwerkte men het
teer voornamelijk tot asfaltpapier. In de twintig-
ste eeuw ging men teer gebruiken bij de wegen-
bouw.
Toen in de periode 1860-1880 de bijprodukten in
waarde toenamen, was dat aanleiding om tot
nader onderzoek van deze produkten over te
gaan. Een deel van de koolteerindustrie ontpopte
zich als een chemische industrie, die de bijproduk-
ten van de koolteerdistillatie, zoals ammoniak-
water, ruwe antraceen, benzol, fenol, lysol en
creosootolie, opwerkte tot zuivere basisstoffen en
ze verwerkte tot farmaceutische en andere pro-
dukten.'Z' Zo was antraceen een grondstof voor de
bereiding van de synthetische kleurstoffen.
Bij de gasfabrieken was een vergelijkbare ontwik-
keling waar te nemen, zij het dat de gasfabrieken
zich veel minder sterk tot chemische bedrijven
ontwikkelden, maar zich meer beperkten tot de
opwerking van de bijprodukten.'~ De onder ande-
re van deze ondernemingen afkomstige zwavel-
zure ammoniak werd een belangrijk ingrediënt
voor de fabricage van kunstmest.729

In de vorige eeuw waren vooral in het begin guano
en beendermeel de meest bekende kunstmesten.
Met name guano ( oude uitwerpselen van zee-
vogels uit tropische gebieden) was al geruime tijd
bekend om zijn vruchtbare eigenschappen.'"
Wetenschappelijke onderzoekingen hadden uit-
gewezen, dat voor een doelmatige bemesting van
landbouwgronden bepaalde stoffen essentieel wa-
ren, namelijk verbindingen van fosfaten, stikstof,
kalk (calcium) en kali. Guano bevatte verbindin-
gen uit elk van deze vier groepen, terwijl beender-
meel hoofdzakelijk uit calciumverbindingen
bestond. Beide kunstmeststoffen hadden echter
als nadeel, dat ze moeilijk in water oplosten,
waardoor ze pas enige tijd na het strooien over het
land, in de bodem opgenomen werden. Door ze
met zwavelzuur te 'ontsluiten' werd dit bezwaar
verholpen. Deze bevindingen leidden vervolgens
aan het einde van de vorige eeuw tot de opkomst
van de superfosfaatbereiding. Voor de bereiding
van deze kunstmest importeerde ons land grote
hoeveelheden 'ruwe fosfaat'."' Naast kunstmest-
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stoffen op basis van fosfaatverbindingen waren er
produkten die voornamelijk bestonden uit stik-
stofverbindingen, zoals chilisalpeter en zwavel-
zure ammoniak. De chili-salpeter werd ingevoerd
uit Chili, terwijl de zwavelzure ammoniak afkom-
stig was van de gasfabrieken. Nadat men in de
eerste helft van deze eeuw erin slaagde, stikstof
uit de lucht om te zetten tot ammoniak en vervol-
gens tot zwavelzure ammoniak, kwamen er ande-
re leveranciers van stikstof bevattende kunstmest-
stoffen op de markt, waaronder de Hoogovens en
de Staatsmijnen."' Een groot deel van de kunst-
meststoffen op basis van fosfaat- en stikstofver-
bindingen bevatte eveneens calcium. De kalizou-
ten ten slotte werden in Nederland noch gewon-
nen, noch verwerkt tot kunstmest. "'

De verwerking van beenderen leverde naast been-
dermeel en beenzwart, produkten als lijm en
gelatine op. De eerste twee produkten werden
voornamelijk gebruikt bij respectievelijk de
kunstmestindustrie en de suikerraffinage. Wat de
laatsten betreft, de voornaamste producent daar-
van was de N.V. Lijm- en Gelatinefabriek 'Delft'.
De verkregen gelatine werd behalve als bindmid-
del in de keuken ook gebruikt bij de fotografie en
bij de geneesmiddelenbereiding."'

De chemische wetenschap en de industrie onder-
vonden belangrijke stimulansen door ontwikke-
lingen in de geneeskunde."` Vooral ontwikkelin-
gen in de chirurgie zorgden voor een behoorlijke
vraag naar pijnstillende middelen, narcotica en
desinfecterende stoffen. Daarbij moet men den-
ken aan produkten als morfine, chloroform,
ether, carbol en formaldehyde.'~ ln de tweede
helft van de vorige eeuw trad er bij de bereiding
van de farmaceutische preparaten een verschui-
ving op van kleinschalige bereiding naar een
grootschaliger produktie. De apotheek maakte op
een aantal terreinen plaats voor de farmaceutische
industrie, die makkelijker aan de vraag naar deze
produkten tegemoet kon komen. Eén van de
oudste produkten van de farmaceutische industrie
was kinine, een stof die werd verkregen uit de
kinabast. De bast van de kinaboom was een
belangrijke ' natuurlijke' grondstof voor de berei-
ding van tal van geneesmiddelen, waaronder
koortswerende dranken en middelen tegen mala-
ria. In 1820 was het de Franse apotheker J. Pelle-
tier gelukt om het voornaamste werkende be-
standdeel van de kinabast, de kinine, af te schei-
den."' In 1823 werd in ons land te Amsterdam
kinine gemaakt. In de tweede helft van de vorige
eeuw groeide het maken van kinine uit tot een

grootschalige en daarmee de belangrijkste ver-
werking van de kinabast. In Nederlandsch-Indië
ontstond na het midden van de vorige eeuw een
omvangrijke kina-cultuur. Ook daar verrichtte
men veel wetenschappelijk onderzoek naar de
kwaliteit van de kinabast en trachtte men deze te
verbeteren om zodoende de opbrengst te vergro-
ten. Men slaagde erin om met behulp van polari-
satieinstrumenten het kinine-gehalte vast te stel-
len."n Behalve voor kinine was de kinabast ook
grondstof voor andere farmaceutische prepara-
ten. Regelmatig werden er pogingen ondernomen
om langs synthetische weg kinine te maken.
Gaandeweg leidde het vele onderzoek aan de
kinine tot meer kennis van de chemische structuur
van deze en aanverwante stoffen.

Tegen het einde van de vorige eeuw bracht de
farmaceutische industrie verschillende nieuwe
medicamenten op de markt, waaronder de 'ge-
comprimeerde' geneesmiddelen (tabletten),
jodiumprodukten en de zogenaamde specíalité's
(farmaceutische merkartikelen)."v Naast de
behoefte aan medicamenten was er door de ont-
wikkelingen in de medische wetenschap ook een
sterke vraag naar antiseptische verbandstoffen en
chirurgisch naaigaren ontstaan. Vanaf het einde
van de vorige eeuw werden deze produkten even-
eens in Nederland vervaardigd.'a'

De grondstoffen - plantendelen, vruchten, krui-
den en zaden - die eeuwenlang als basis hadden
gediend voor de bereiding van genees- en genot-
middelen, bleken niet alleen bruikbaar wegens
hun geneeskundige maar ook om hun andere
eigenschappen. Geur en smaak van vele van deze
stoffen waren in de tweede helft van de vorige
eeuw aanleiding tot het ontstaan van een geheel
nieuwe industrietak, namelijk die der etherische
oliën. "' Slechts enkele van de bruikbare planten
kwamen in ons land voor, zodat de meeste oliën
moesten worden ingevoerd. De bedrijven, die in
ons land etherische oliën bereidden, combineer-
den dat doorgaans met de produktie van vruch-
tenessences en kleurstoffen, stoffen die behalve in
de voedingsmiddelenindustrie ook een belangrij-
ke toepassing vonden bij de vervaardiging van
cosmetica, likeuren, lakken en vernissen."Z
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Vóór de ontdekking van de synthetische organi-
sche kleurstoffen in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw kende ons land een uitgebreide kleur-
stoffennijverheid, waar plantaardige stoffen,
waaronder de meekrap (rood) en de indigoplant
(blauw), werden verwerkt."' De verkregen kleur-
stoffen waren vooral van belang voor de textiel-
industrie. Het verven van textiel was echter een
gecompliceerd proces, dat de nodige kennis en
tijd vergde.'~ In de tweede helft van de vorige
eeuw werd vooral in de turksroodververijen het
nodige onderzoek verricht om het verfproces te
bespoedigen. De zogenaamde coloristen beschik-
ten niet zelden over een werkplaats of labora-
torium voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles
van grond- en hulpstoffen en het testen en con-
troleren van de kleurstoffen. Daarnaast deden zij
op beperkte schaal onderzoek naar nieuwe procé-
dé's. "`

De eerste synthetische organische kleurstof ont-
stond omstreeks 1856 tijdens pogingen langs syn-
thetische weg kinine te maken."b Nadien kwamen
er méér kunstmatig vervaardigde kleurstoffen
beschikbaar. Voor de bereiding gebruikte men als
grondstoffen de nevenprodukten van de gas-
fabrieken en koolteerdistilleerderijen. De door-
braak van de koolteerkleurstoffen in het derde
kwart van de vorige eeuw leidde tot de ondergang
van achtereenvolgens de meekrap- en de indigo-
nijverheid in ons land."' Met name in Duitsland
ontstond aan het einde van de negentiende eeuw
een omvangrijke chemische industrie. De jonge
synthetische kleurstoffenindustrie profiteerde er
van de ontwikkelingen in de organische chemie en
de aanwezigheid van grote hoeveelheden kool-
teerstoffen.'~ In tegenstelling tot Duitsland, waar
op grote schaal onderzoek werd gedaan naar de
samenstelling van kleurstoffen, was er in ons land
vanuit de industrie nauwelijks belangstelling voor
de chemische samenstelling van de rode kleurstof
uit de meekrapwortel."y Een nieuwe synthetische
(organische) kleurstoffenindustrie is hier ondanks
alle pogingen in die richting nooit echt van de
grond gekomen. ""

Naast organische kleurstoffen waren er de anor-
ganische verfstoffen, zoals loodwit, zinkgeel, rode
oker en kobaltblauw. De verf- en vernisindustrie
kende een zeer grote verscheidenheid aan bedrij-
ven. Nederland telde omstreeks 1910 ongeveer
negentig bedrijven, die uiteenlopende produkten
als kleur-, verfstoffen, lakken en vernissen voort-
brachten."' Ook in deze bedrijfstak speelde het
laboratorium een niet onbelangrijke rol bij het
zoeken naar nieuwe toepassingen, fabricage-
methoden, produkten en naar vergroting van de
duurzaamheid."' Enkele van die nieuwe produk-
ten vonden ook toepassing in de farmaceutische
industrie en in andere chemische industrieën.
Belangrijke grondstoffen voor de fabricage van de
verschillende soorten lakken en vernissen waren
gom en andere harsen, die voor het merendeel uit
tropische streken kwamen. Ook deze produkten
werden in deze eeuw gaandeweg vervangen door
synthetische harsen.
Met de komst van de kunstharsen werden ook de
eerste kunststoffen geïntroduceerd. Hars was
oorspronkelijk een natuurprodukt, dat onder
meer gebruikt werd voor de vervaardiging van
lakken en vernissen. Het oudste technische kunst-
hars is het bekende bakeliet, het 'plastic of a
thousand uses'. "' Deze kunstharsen hadden zeer
verschillende fysische en mechanische eigen-
schappen. De toepassingen ervan waren zo ver-
schillend als de eigenschappen van het mate-
riaal."' Later, toen er meerdere soorten kunsthar-
sen kwamen, heeft men die de verzamelnaam
plastics gegeven.

Ook in de vetverwerking hebben zich in de afgelo-
pen anderhalve eeuw nogal wat veranderingen
voorgedaan. Vetten, van zowel dierlijke als plant-
aardige oorsprong, dienden als grondstof voor de
fabricage van een zeer uiteenlopende reeks pro-
dukten, zoals margarine, zeep, kaarsen en
springstoffen. Bij het splitsen van vetten en oliën
ontstonden glycerine en vetzuren."` Dit waren de
drie uitgangsstoffen voor de vetverwerkende
industrieën. Zeepfabricage is al erg lang be-
kend.'~ Vroeger kende men eigenlijk twee soor-
ten, de zachte en de harde zeep. In deze eeuw
kwam daar de zeeppoeder bij. Zachte zeep werd
tot het midden van de negentiende eeuw uitslui-
tend uit hennep-olie gemaakt. Daar deze olie
lichtgroen van kleur was, kreeg men groene zeep,
een typisch Nederlands produkt. "- Toen men op
de verwerking van andere oliën overschakelde,
kleurde men deze om zo de bekende groene kleur
te behouden. Daarnaast ontstonden de gele en de
zogenaamde glycerinezeep. De eerste twee zeep-
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soorten werden gemaakt uit vetzuren, afkomstig
uit vloeibare oliën, en verzeept met kaliloog of
koolzure potas. Glycerinezeep daarentegen,
kreeg men door'directe verzeeping' van lijnolie of
soya-olie, waardoor deze zeep de natuurlijke hoe-
veelheid glycerine uit deze vetten bevatte.15N Daar-
naast bestond er nog de harde of huishoudzeep.
Dit was het produkt van een reactie van oliën en
vetten met bijtende natron ofcaustic soda.19 Hier-
bij verkreeg men de harde zeep door verzeping
van de vetzuren of rechtstreeks door verzeping
van de oliën en vetten.'~ De aanvankelijk als
afvalprodukt bij de zeepfabricage ontstane glyce-
rine, werd in de twintigste eeuw een belangrijk
bijprodukt met uiteenlopende toepassingen.'fi'
Slechts enkele zeepfabrieken distilleerden zelf
hun ruwe glycerine. De meeste bedrijven ver-
kochten de ruwe glycerine, die onder andere als
grondstof diende voor de fabricage van springstof-
fen (nitroglycerine).16-'

Een andere vetverwerking vond plaats bij de
kaarsenfabricage. In de tweede helft van de
negentiende eeuw schakelde men over van was-
kaarsen op de fabricage van stearine-kaarsen.
Deze kaarsen bestaan hoofdzakelijk uit stearine-
en palmitinezuur. Dit waren de vaste vetzuren,
die verkregen werden na vetsplitsing, waarbij als
nevenprodukten vloeibare vetzuren en glycerine
ontstonden.'b' Eind negentiende eeuw kwam ook
de paraffine-kaars op de markt. Paraffine was een
bijprodukt van de olieraffinage en de teerdistil-
leerderijen. Paraffinekaarsen hadden echter als
nadeel dat zij zeer buigzaam waren. Om deze
buigzaamheid te verminderen voegde men aan de
paraffine een zekere hoeveelheid stearine toe.'~

Omstreeks de eeuwwisseling kwam in ons land de
industriële produktie van anorganische gassen,
zoals waterstof en zuurstof, op gang. Dit gebeurde
door elektrolyse van zuiver water. Waterstof was
onder andere nodig voor de ammoniaksynthese,
voor de vetverharding en voor het lassen, terwijl
zuurstof onder andere voor medische toepassin-
gen en chemische processen gebruikt werd.165 In
1911 bouwde de firma Hoek in Schiedam haar
eerste luchtzuurstofapparaat.'~ De gassen werden
doorgaans in stalen cylinders onder druk aan de
afnemers geleverd. Aan deze stalen flessen wer-
den, gezien de hoge druk die ze moesten door-
staan, uit veiligheidsoverwegingen hoge kwali-
teitseisen gesteld. Ze waren voorzien van mano-
meters, die behalve dat ze de gasdruk aangaven,
ook functioneerden als indicator van de inhoud.167

Door technische ontwikkelingen werd het in het
begin van de twintigste eeuw mogelijk op grote
schaal lucht door druk en koeling vloeibaar te
maken.'~ Door distillatie was het vervolgens
mogelijk de verschillende bestanddelen van lucht
(stikstof, zuurstof, koolzuurgas en verschillende
andere gassen, met name edelgassen) af te split-
sen. Dit procédé werd alras toegepast voor de
produktie van waterstof en zuurstof. Verder paste
de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken dit procé-
dé toe voor het verkrijgen van argon, helium en
later ook van neon voor de neonlampen.169 De
andere edelgassen krypton en xenon werden op
vergelijkbare wijze verkregen. Deze laatste gas-
sen werden eveneens gebruikt in gloeilampen en
in ontladingsbuizen."o Daarnaast verkreeg men
nog enkele andere gassen door middel van chemi-
sche reacties en elektrolyse van zouten in water."'
Stikstof en koolzuurgas vonden brede toepassing
in de chemische en in de voedingsmiddelenindus-
trie. Verder werden de gassen voor medische
doeleinden aangewend en op grote schaal in labo-
ratoria gebruikt.'n

In 1913 startte in Arnhem de verwerking van
cellulose tot de eerste kunstvezel, de kunstzijde of
rayon."' Hoewel voor het maken van een dergelij-
ke vezel vier procédés bekend waren, werd alle
kunstzijde in Nederland volgens het viscose-
procédé vervaardigd en zodoende heette het
produkt viscose-kunstzijde. Overigens werd ver-
reweg de meeste kunstzijde in de wereld volgens
dit procédé vervaardigd."' In Nederland stonden
voor 1940 vier kunstzijdefabrieken, die allen
nagenoeg hetzelfde fabricageproces toepasten.
De bedrijven bezaten naast een chemische afde-
ling, waar de cellulose omgezet werd in een spin-
vloeistof, een spinnerij, waar de draden gespon-
nen werden en een textielbedrijf voor de afwer-
king van de vezel. De meeste kunstzijdefabrieken
beschikten voorts over twee laboratoria. Het ene
was bestemd voor research-werkzaamheden, con-
trole van het produkt en textielonderzoek, terwijl
het andere meer een bedrijfslaboratorium was,
waar men voortdurend grondstoffen, tussenpro-
dukten en spin- en bleekbaden analyseerde."`
De spinvloeistof werd bovendien gebruikt voor de
fabricage van cellofaan, met dat verschil dat de
spinvloeistof in plaats van door dunne monden tot
draden, door brede spleten tot een folie werd
geperst.1ó
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Deze elektrische pvrometer,
Amerikaans Jàhrikaa7, werd
voor de Tweede Wereldoorlog
in ,Vederland op de markt
gebracht door de Honeywell-
vestiging in Amsterdam.

Na de Eerste Wereldoorlog begon men in Neder-
land met de winning van zout uit zoutlagen. Daar-
voor waren er weliswaar enkele tientallen zoutzie-
derijen, doch zij werkten hoofdzakelijk met
geïmporteerd ruw zeezout en steenzout."' Zij
beperkten zich tot het raffineren van deze zouten.
In 1919 startte de N.V. Koninklijke Nederland-
sche Zoutindustrie in Boekelo met de ontginning
van de zoutlagen. Het zout diende niet alleen voor
consumptie, maar was tevens een belangrijke
grondstof voor de bereiding van soda en andere
natriumzouten, natriummetaal, chloor, natron-
loog en waterstof."" A1 deze uit het zout via
elektrolyse verkregen stoffen waren van grote
betekenis voor de chemische industrie. Natuurlijk
was het zout zelf ook een belangrijke grondstof
voor de chemische-, de voedingsmiddelen- en
andere industrieën.

De chemische sector heeft zich in de loop van de
periode 1840-1940 tot een grote gebruiker van
instrumenten ontwikkeld. Dit hing samen met de
groei van deze sector en met de toegenomen
mogelijkheden. Omstreeks het midden van de
negentiende eeuw kwamen bedrijfslaboratoria
slechts bij uitzondering voor. De zwavel- en salpe-
terrafinaderijen, de verf- en kleurstoffabrieken
waren klein en verrichtten nauwelijks gericht
onderzoek naar verbetering van produkten of
produktiemethoden. Zij kenden ook nog nauwe-
lijks instrumenten. De gasfabrieken brachten
hierin verandering. Daar werden namelijk labora-
toria ingericht voor het onderzoek naar grondstof-

fen en bijprodukten van de gasfabricage. Nieuwe
vindingen op het gebied van de koolteerstoffen en
aanverwante stoffen deden geheel nieuwe pro-
dukten en bedrijven ontstaan, zoals de syntheti-
sche kleurstoffenindustrie. Daarnaast werden ook
pogingen gedaan om andere stoffen kunstmatig te
fabriceren. Voorts zochten de fabrieksscheikundi-
gen naar nieuwe toepassingsmogelijkheden voor
chemische produkten.19 Omstreeks de eeuwwisse-
ling waren er tal van industrieën, die over een
eigen laboratoriumruimte beschikten. Zij waren
over het algemeen rijkelijk voorzien van glazen
maatinstrumenten, balansen en optische instru-
menten, naast allerhande glaswerk en andere
hulpmiddelen. Behalve industriële laboratoria
telde Nederland enkele tientallen particuliere
chemische laboratoria, waar ook onderwijs gege-
ven werd.'~' Al deze ontwikkelingen leidden tot
een sterke vraag naar instrumenten en de handels-
ondernemingen in de instrumentenbranche spe-
cialiseerden zich in de complete inrichting van
laboratoria. Naast algemene laboratoriumbeno-
digdheden leverden zij specifieke instrumenten
uit binnen- en buitenland.
Daarnaast waren er de instrumenten, die van
belang waren voor het verloop van het produktie-
proces, namelijk de technische meetinstrumenten
voor het meten en controleren van de produktie-
omstandigheden, zoals temperatuur, druk, voch-
tigheid. In het interbellum kwamen er meer en
meer technische meetinstrumenten op de markt.
Deze maakten het mogelijk om ook op moeilijk
bereikbare plaatsen te meten en de resultaten
door te geven aan een centraal punt. In het kader
van de procesbeheersing ging men in het interbel-
lum ertoe over procesinstrumenten in de fabrieks-
hallen te installeren.

III.S. Elektrotechnische
industrie
Elektrotechniek is een tak van toegepaste weten-
schap, waarbij technische doelstellingen worden
gerealiseerd door gebruik te maken van elektri-
sche, magnetische of elektromagnetische ver-
schijnselen. De ontdekking en de verklaring van
deze verschijnselen leidden in de negentiende
eeuw tot de opwekking van elektrische kracht, tot
elektrisch licht, tot de elektrische telegraaf en
later tot de radio en televisie.18' De elektrotech-
niek werd mogelijk, nadat men het verband tus-
sen elektriciteit en magnetische verschijnselen
was gaan begrijpen. Op het gebied van de elektri-
citeitsleer was met name het werk van fysici als
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Tele(oontoestel zoals dat ann
het einde van de negentiende
eeuw door de firma Y. J. Kipp
cYc Zonen. J. 4i'. Gihat OproL
ger op de markt gebrncht
werd.

Ch. A. Coulomb (1736-1806), A. G. A. A. Volta
(1745-1827), A. M. Ampère (1775-1836),
H. C. Oersted (1777-1851), M. Faraday (1791-
1867), G. S. Ohm (1787-1854) en J. C. Maxwell
(1831-1879) van zeer veel belang. Zij legden de
basis voor een gericht gebruik van elektrische,
magnetische en elektromagnetische verschijnse-
len in de tweede helfi van de negentiende eeuw.
Zo was het inzicht, dat een elektrische stroom een
magnetisch veld kon opwekken van belang voor
de constructie van elektromagneten en elektro-
motoren en voor de constructie van volt- en ampè-
remeters. Behalve voor kracht werd elektriciteit
aangewend voor verlichting, verwarming en voor
medische doeleinden.

De eerste toepassingen op grote schaal van de
elektromagnetische verschijnselen lagen bij de
telegrafie en de telefonie. De eerste elektromag-
netische telegraaf werd in ons land in 1845 in
gebruik genomen door de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij langs de lijn Amsterdam-
Haarlem.`~~ De telegrafie bleef evenwel niet
beperkt tot een exclusief gebruik door de spoor-
wegen. Na aanvankelijke aarzeling van overheids-
zijde om het telegraafverkeer openbaar te maken
besloot de overheid echter in 1852 tot de oprich-
ting van de Rijkstelegraaf. Daarna beschikte
Nederland vrij snel over een uitgebreid telegraaf-
net met in vele steden een telegraafkantoor. De
introductie van de telefoon volgde omstreeks
1877. Voordat er sprake was een compleet lande-

lijk telefoonnet verstreken echter meerdere
decennia.
Een aantal instrumentenbedrijven ontplooide ook
activiteiten op het gebied van de telegrafie en
telefonie. Ondanks de activiteiten op elektrotech-
nisch gebied van E. Wenckebach, de Rotterdamse
Gebr. Caminada en J. W. Giltay - de nieuwe
eigenaar van het Delftse bedrijf P. J. Kipp 8z
Zonen - waren de meeste elektrotechnische meet-
instrumenten en toestellen voor de eeuwwisseling
van buitenlandse herkomst.'"' Vanaf de jaren
negentig brachten enige machinefabrieken in ons
land ook elektrotechnische apparatuur voort,
zoals dynamo's, transformatoren, elektromotoren
en accumulatoren. In dezelfde tijd ontstond ook
de eerste draad- en kabelfabriek.'~ Slechts op
kleine schaal vervaardigden instrumentenbedrij-
ven in ons land elektrotechnische meetinstrumen-
ten. In 1891 opende het bekende Duitse bedrijf
Siemens á Halske ook in ons land een filiaal en
wel in Den Haag.'"` Deze onderneming produ-
ceerde een breed scala aan elektrotechnische arti-
kelen. De oprichting in 1891 van de de firma
Philips en Co. bracht het aantal gloeilampenpro-
ducenten in ons land op vijf."~ De elektrotechni-
sche industrie bleef echter ín de negentiende eeuw
in ons land nog beperkt van omvang, met wellicht
als uitzondering de gloeilampenfabricage. Verder
domineerde in ons land de Duitse elektrotech-
niek.'"'

Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw was in
ons land het elektriciteitsgebruik voor verlich-
tings- en krachtdoeleinden nog zeer beperkt.
Belangrijk voor de ontwikkeling van de elektro-
techniek was de in 1891 in Frankfurt am Main
gehouden internationale elektriciteitstentoonstel-
ling, waar gedemonstreerd werd dat elektriciteit,
behalve voor verlichting, ook geschikt was voor
krachtopwekking.'~` Bovendien bleek het moge-
lijk elektriciteit centraal op te wekken en vervol-
gens zonder al te groot verlies over lange afstan-
den te transporteren. Ook was men in staat zware
dynamomachines voor de opwekking van stroom
en zware transformatoren voor het transport van
elektriciteit te vervaardigen. Voor het vervoer
over grote afstanden was het van belang de
stroom tot hoge spanning om te vormen, daar het
energieverlies door transport omgekeerd evenre-
dig is met de spanning van de elektriciteit. Aange-
zien bij wisselspanning dit omvormen met veel
minder energieverlies gepaard gaat, dan bij ge-
lijkstroom moest men bij transport over grote
afstand met wisselstroom werken. In Frankfurt
bleek dat men deze technologie beheerste.
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Deze bi her Electriciteits-
nursewn nageboux de radio-
werkplauts - een Erkende Phi-
lips Radio Sen ice-werkplaats
uit l93? - is geheel toegenut
mer Philips-meetinstnunenten.

Een geheel nieuw element in de ontwikkeling van
de elektrotechniek sedert het einde van de negen-
tiende eeuw vormde de radiotechniek.'"v Er be-
stond vrij snel grote belangstelling voor dit nieuwe
communicatiemedium, niet in de laatste plaats
door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.
In 1918 werd de Nederlandsche Seintoestellen-
fabriek (N.S.F.) opgericht, waar men radio-ont-
vangst en -zendapparatuur ten behoeve van koop-
vaardij, leger en vloot vervaardigde. Ongeveer
tegelijkertijd startte de onderneming Philips te
Eindhoven de produktie van radiolampen. De
radio mocht zich in een toenemende belangstel-
ling van het publiek verheugen. Er ontstonden
hobby-clubs van radio-amateurs en de eerste
omroepverenigingen werden opgericht.

Verder vormden rond de eeuwwisseling de ont-
wikkeling van de rdntgenbuizen en na de Eerste
Wereldoorlog de toepassing van elektromotoren
in huishoudelijke apparatuur nieuwe terreinen op
elektrotechnisch gebied. Met de ontwikkeling van

de elektrotechniek kwamen er vele nieuwe elek-
trische meetinstrumenten en meetmethoden, die
gebruik maakten van de dan bekende elektrische
verschijnselen. Het waren instrumenten voor het
meten van elektrische grootheden als stroom,
spanning, impedantie, weerstand, vermogen,
lading, elektrische- en magnetische veldsterkte,
en zelfinductie. Alle meetinstrumenten waren in
de vooroorlogse periode analoge instrumenten,
die de gemeten waarden op een wijzerplaat weer-
gaven. De instrumenten, die op digitale wijze
meten, dateren feitelijk uit het computertijdperk.

Vooral in Duitsland ontstond in de tweede helft
van de vorige eeuw een omvangrijke industrie
voor de vervaardiging van deze meetapparatuur
Bekend waren de fabrieken van Siemens 8r Hals-
ke, Schuckert 8t Co, Allgemeine Elektricit~ts-
gesellschaft (A.E.G.), Helios en Hartmann ót
Braun. Ook bekend waren de produkten van het
Amerikaanse bedrijf Weston Electric Instrument
Company. Tot omstreeks de Eerste Wereldoorlog
was Nederland voor zijn meetapparatuur hoofd-
zakelijk aangewezen op het buitenland, met name
op het Duits fabrikaat.'~"
De eerste elektrische meetinstrumenten waren
hoofdzakelijk bedoeld voor de telegrafie en de
telefonie, zoals de galvanometer en zijn verbeter-
de versie de spiegelgalvanometer. Met deze
instrumenten kon men zwakke stromen meten
door deze door een spoeltje te leiden, waardoor
een magneetveld ontstond en een kompasnaald
gericht werd.'v' Hiermee moest echter uiterst
zorgvuldig omgegaan worden. De naar Kohl-
rausch ontwikkelde 'Federgalvanometer' (1882)
was het eerste technisch bruikbare elektrische
meetinstrument.'y' Dit instrument was eveneens
slechts geschikt voor het meten van zwakke elek-
trische stromen en spanningen. Het beschikbaar
komen van deze instrumenten was van groot
belang voor de verdere ontwikkeling van de elek-
trotechniek. Voordien moest men de spanning
afleiden aan de hand van bijvoorbeeld de helder-
heid van het licht van een gloeilamp.
Door met name de verschuiving van gelijkstroom
naar het gebruik van wisselstroom193 tegen het
einde van de eeuw, de groeiende omvang van de
elektriciteitscentrales en de nieuwe toepassingen
nam de vraag naar meetapparatuur toe. In die
jaren kwamen er regelmatig nieuwe instrumenten
op de markt. Naast de verbeteringen aan gelijk-
stroommeetinstrumenten werden gaandeweg de
problemen op het vlak van de wisselstroom over-
wonnen.'~ Zo kwam in 1896 Siemens 8c Halske
met een nieuwe volt- en ampère-meter op de
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markt. De werking van het instrument berustte op
de beweging van een geleider, waardoor een
stroom gaat, in een magnetisch veld. Het bedrijf
leverde deze 'Prázisions-Messinstrumenten' in
drie uitvoeringen, namelijk voor schakelborden,
voor wetenschappelijke en technische laborato-
riummetingen en voor het 'beproeven' van elek-
trische installaties. De eerste uitvoering, het scha-
kelbordinstrument, was bestemd voor licht- en
krachtcentrales en voor centrales van elektrische
trams. Het tweede type, dat voor laboratorium-
gebruik bedoeld was, had een schaal met twee
verdelingen, waardoor het als volt-, maar ook als
ampèremeter gebruikt kon worden. Met het der-
de 'Príizisionsinstrument' konden zeer nauwkeu-
rige metingen worden verricht ter controle van
andere apparatuur en installaties.195 De behoefte
aan deze uitvoering kwam voort uit de moeilijk-
heid elektrotechnische instrumenten af te stellen,
te verifiëren of te ijken.'~ Deze drie instrumenten
vertoonden overigens grote overeenkomst met de
door Weston vervaardigde meetinstrumenten, die
veel in Amerika en Engeland gebruikt werden.'~
Enkele jaren later kwam A.E.G. met soortgelijke
instrumenten op de markt.1e

In 1900 stichtte Dr. N. G. van Huffel in Utrecht
de Nederlandsche Instrumentenfabriek (N.I.F.),
waaruit in 1913 de Nederlandsche Instrumenten
en Electrische Apparatenfabriek (NIEAF) voort-
kwam. Het bedrijf leverde onder meer elektrische
meetinstrumenten. Begin deze eeuw raakte het
gebruik van elektrische meetinstrumenten in toe-
nemende mate ingebed in de produktieomgeving.
Daarmee werd het van belang, dat deze instru-
menten eenvoudig en snel door een ieder afgele-
zen konden worden. Geleidelijk kwamen er meer
bedrijven in Nederland, die meters en meetinrich-
tingen produceerden. De gebruikers waren mede
met het oog op de uitwisselbaarheid en de aflees-
baarheid van instrumenten onderhand veel waar-
de gaan hechten aan standaardisatie van meet-
apparatuur.'~ Bij nieuwe installaties werd door-
gaans in de ontwerpfase daar al rekening mee
gehouden en soms zelfs voorgeschreven, dat er
meetinstrumenten van één bepaald fabrikaat
gebruikt moest worden. Andere bekende produ-
centen van elektrische meetinstrumenten waren
onder meer P. J. Kipp 8t Zonen en het in 1917
opgerichte bedrijf Dr. M. de Wit in Hengelo.

In het laatste kwart van de jaren tachtig werd de
basis gelegd voor de later zo belangrijke meet- en
regeltechniek. In 1885 vond de Amerikaan
A. Butz de 'damper flapper' uit.2~ Deze uitvinding
was bedoeld voor het automatisch op temperatuur
houden van het huis, waarbij de bewoner ontlast
werd van het openen en sluiten van de schuif in de
kachel. Butz' patent was feitelijk de eerste moder-
ne toepassing van het 'feed-back' principe, waar-
van de gehele meet- en regeltechniek doordron-
gen is.'o' Hierbij werd niet zoals voorheen, alleen
maar gemeten, maar werd er op basis van het
gemetene ook een actie ondernomen (regelen).
Lange tijd bleef temperatuurregeling de voor-
naamste toepassing van deze meet- en regelinstru-
menten.

In de periode tussen de beide wereldoorlogen
deden steeds meer eenvoudige meet- en regel-
instrumenten hun intrede in diverse bedrijfspro-
cessen. In de jaren dertig besloten verschillende
instrumentenbedrijven tot de overschakeling van
de produktie van meetinstrumenten op de fabrica-
ge van 'regelaars'.-~ De echte doorbraak van de
meet- en regeltechniek lag echter na de Tweede
Wereldoorlog.

Er waren nog andere terreinen waar elektrische
instrumenten toegepast konden worden. Het
betreft hier instrumenten, die andere dan elektri-
sche grootheden konden meten, zoals tempera-
tuur en druk. Deze metingen waren mogelijk
geworden na de ontwikkeling van het kruisspoel-
instrument, in 1893, waarmee weerstanden geme-
ten konden worden. De weerstand van een mate-
riaal is onder andere afhankelijk van de tempera-
tuur en is daarmee een maat voor die tempera-
tuur. Verder kunnen weerstandmetingen van
lucht en vloeistoffen gebruikt worden om andere
eigenschappen te meten. Bij deze ontwikkelingen
werd het interessant de meetresultaten continue
op papier vast te leggen. Omstreeks 1910 slaagde
men erin dergelijke registreerinstrumenten te ver-
vaardigen.

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog kwam in
samenhang met de ontwikkelingen op het gebied
van de radiotechniek en de experimenten met
televisie en andere telecommunicatie, de hoogfre-
quenttechniek met de bijbehorende meettechniek
opzetten.~'
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III.6. Openbare nutsbedrijven
In de negentiende eeuw werden, eerst in de ste-
den in West-Nederland en later ook elders, gas-
fabrieken en waterleidingbedrijven opgericht. Zij
ontstonden uit particulier initiatief en vele werden
gesticht met buitenlands kapitaaL Ook de know-
how en de gebruikte materialen kwamen in het
begin uit het buitenland. A1 spoedig kwam echter
in Nederland de produktie van materialen ten
behoeve van deze nieuwe industrieën op gang.
Tegen het einde van de jaren tachtig werden met
het oog op de elektrische verlichting de eerste
elektriciteitscentrales opgericht. In de tweede
helft van de eeuw ging een aantal particuliere
nutsbedrijven over in handen van de gemeente. In
het laatste kwart van de negentiende eeuw ont-
stonden ook de eerste overheidsbedrijven. Ver-
volgens kwamen in de eerste helft van de twintig-
ste eeuw nagenoeg alle resterende gasfabrieken in
overheidshanden en ontstonden de openbare
nutsbedrijven.

Aansluiting op het water-, elektriciteit- en gasnet
is in onze hedendaagse samenleving een volko-
men normaal verschijnsel. Rond het midden van
de vorige eeuw lag dat anders. De mid-negen-
tiende-eeuwse Nederlander haalde zijn water uit
grachten en putten of liep naar de pomp. Sanitaire
voorzieningen waren beperkt. Verlichting ge-
schiedde door middel van kaarsen, petroleum of
gas. Om te koken en voor verwarming legde men
een vuur aan, dat werd gestookt met hout, turf of
kolen. Weinigen beschikten in die tijd over gas,
dat dan nog enkel voor verlichting aangewend
werd. Gaslicht bleef lange tijd voorbehouden aan
de meer welgestelden. Het was duur en men
moest een aanzienlijke som betalen om een aan-
sluiting te laten realiseren. Tegen het einde van de
vorige eeuw deed de elektrische verlichting haar
intrede. Ook deze vorm van verlichting was aan-
vankelijk slechts voorbehouden aan een minder-
heid van de bevolking. Na 1886 werd de elektri-
sche straatverlichting ingevoerd. Zowel de toe-
passing van (stads)gas als van elektriciteit om op
te koken en voor verwarming, dateren uit de
eerste helft van deze eeuw. In tegenstelling tot het
gebruik van gas of elektriciteit was leidingwater
en een aansluiting op het waterleidingnet minder
gebonden aan het welstandsniveau, maar hing
daarentegen grotendeels af van de aanwezigheid
van een waterleidingbedrijf.~~ Om het verbruik te
kunnen meten, zijn in de loop der jaren de gas-,
elektriciteits- en watermeters in de woningen ver-
schenen en ontstond de meterkast.

Tot omstreeks het midden van de vorige eeuw
waren verreweg de meeste bedrijven in ons land
voor hun energiebehoefte aangewezen op wind-,
water- en dierlijke kracht. Het gebruik van stoom-
kracht was beperkt, maar breidde zich in de loop
van de vorige eeuw verder uit. Stoomkracht bleef
overigens voornamelijk voorbehouden aan de
grotere produktieeenheden. In de tweede helft
van de eeuw kwamen de kleine motoren op de
markt. De petroleum-, gas- en elektromotoren
bleken ook in kleinere produktieeenheden toe-
pasbaar. Vooral de elektromotor was in vele situa-
ties bruikbaar en was bovendien goedkoop in
aanschaf.~` Verder bleek de kleine elektromotor
geschikt voor toepassingen in het particuliere
huishouden en in de eerste helft van de twintigste
eeuw kwamen dientengevolge tal van huishoude-
lijke apparaten op de markt.
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IIL 6.1. Gasfabrieken
De eerste gasfabriek werd in 1825 in Amsterdam
gebouwd."~ Het gebruik van gas voor verlichting
was een fenomeen dat uit Engeland was overge-
waaid.-~' In de beginperiode was de produktie en
distributie van gas een overwegend particuliere
zaak. Het werd een gemeentelijke aangelegen-
heid toen de openbare straatverlichting haar
intrede deed.~`~ De gasfabrieken verkregen het
gas, door verhitting van met name kolen. Het
vrijgekomen gas werd opgevangen en gezuiverd.
Vervolgens sloegen de fabrieken het gas op in
gashouders, totdat het via een buizennet naar de
verbruikers ging.~ De bij de zuivering ontstane
nevenprodukten, zoals ammoniak en teer, wer-
den door de gasfabrieken zelf verwerkt of ver-
kocht aan andere bedrijven.

In het begin zagen de bedrijven zich voor het
probleem geplaatst, hoe zij het gasverbruik bij de
afnemers konden meten. In de negentiende eeuw
werden daartoe twee typen gasmeters ontwik-
keld. Dat waren achtereenvolgens de natte en de
droge gasmeter. De zogenaamde muntgasmeter
was een natte of een droge gasmeter met het
karakter van een automaat: Na inworp van een
muntstuk door de verbruiker kwam er een zekere
hoeveelheid gas ter beschikking. Daarnaast waren
er op de fabrieken meetinstrumenten geïnstal-
leerd om de geproduceerde hoeveelheid gas en de
druk te meten.

Zolang betrouwbare gasmeters ontbraken, was
men genoodzaakt geweest het gasverbruik te
schatten. In Engeland construeerde Samuel Clegg
in 1815 de eerste ' natte gasmeter'.210 Dit type werd
ook in Nederland ingevoerd. Natte gasmeters
bestonden uit een cylindrische trommel, draaiend
om een horizontale as, geplaatst in een met water
gevulde kast. De trommel, die voor meer dan de
helft in water was gedompeld, kwam in beweging
bij het doorstromen van gas. Voor een goede
werking van dit instrument was het echter noodza-
kelijk, dat het voldoende water bevatte. Deze
meters vergden veel onderhoud. In de zomer
zakte het waterpeil ten gevolge van verdamping,
in de winter bevroor het water in dit meetinstru-
ment. Van tijd tot tijd kwam er personeel van de
gasfabriek langs om de meters bij te vullen.

De fabrieken hadden de meters in eigendom en
onder beheer en verhuurden ze aan de verbrui-
kers. Over de werking van de meters klaagden de
laatsten herhaaldelijk."' In het begin vervaardig-
den en repareerden de gasfabrieken zelf de me-
ters. Rond 1860 groeiden deze activiteiten in een
aantal gevallen uit tot zelfstandige ondernemin-
gen, de meterfabrieken.

Het bleef tobben met de gasmeters. Reden voor
'Het Bataafsch Genootschap der proefondervin-
delijke wijsbegeerte' in Rotterdam in 1861 een
prijsvraag uit te schrijven voor een goedwerkende
gasmeter. Het genootschap verlangde een natte
gasmeter, die gedurende ten minste één jaar niet
zou behoeven worden bijgevuld en door zijn con-
structie weinig reparaties vergde, óf een droge
meter die door zijn constructie onder verschillen-
de klimatologische omstandigheden goed bleef
functioneren. Deze prijsvraag bleef onbe-
kroond.-"
In de laatste jaren van de vorige eeuw viel steeds
vaker te beluisteren, dat de verbreiding van het
gas bevorderd moest worden."' Volgens de voor-
standers was de aanwending van gas beter voor de
gezondheid en veel minder brandgevaarlijk dan
petroleum. Bovendien gaf het meer licht. Gasver-
lichting zou verder minder omslachtig en goedko-
per zijn.
De gasfabrieken gingen, in een streven naar ver-
groting van de afzet en met het oog op de te
verwachten concurrentie van het nieuwe elektri-
sche licht, er toe over om tegen gunstiger voor-
waarden de benodigde apparatuur te verschaffen.
De aanlegkosten hoefden niet meer een drempel
te zijn voor hen die over gas wilden beschikken."'
Bovendien introduceerden de gasfabrieken de
muntgasmeter, ook wel 'automatische gasmeter'
genoemd. Een metertype, dat in 1888 door de Brit
R. W. Brownhills was ontworpen.215 De invoering
van de muntgasmeters en de verlaagde aanlegkos-
ten maakten het de gasproducenten mogelijk gas
te leveren aan hen '...waaraan levering 'op cre-
diet' niet gewenscht...' was. Voortaan zouden
werklieden en de kleine burgerstand zich ook gas
kunnen veroorloven. Door het storten van telkens
kleine bedragen kregen ook zij, afhankelijk van
de plaatselijke gasprijs, een zekere hoeveelheid
gas geleverd.'16 De gedachte was, dat de afnemers
gas konden kopen op dezelfde wijze als zij tot
dusver gewend geweest waren petroleum aan te
schaffen. De inning van het gestorte geld ge-
schiedde wekelijks door beambten van de gas-
fabriek, die de meters kwamen legen. Zij vergele-
ken het gecollecteerde bedrag met de meterstand.
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Werden er verschillen geconstateerd, dan moest
de verbruiker bijbetalen. Voor de gasfabrieken
vergde het collecteren van de koperen 2'~z cents
stukken extra tijd èn mankracht, voor zowel het
sjouwen van de munten als voor het tellen."'
De invoering van de muntgasmeter heeft voor een
niet onbelangrijk deel bijgedragen tot de bloei
van het gasbedrijf in Nederland rond de eeuwwis-
seling. Het gasverbruik in Nederlandse huishou-
dens was sterk toegenomen in vergelijking met
enkele decennia eerder. Het verbruik in de indus-
trie was nog beperkt.

Gezien de vele nadelen die er aan het natte-sys-
teem kleefden, gingen de gasfabrieken later over
tot plaatsing van 'droge meters' bij de afnemers.~'~
Droge meters waren meters, waarin twee blaas-
balgen waren aangebracht, die zich om de beurt
vulden en leegliepen. Het aantal bewegingen was
een maat voor de gebruikte hoeveelheid gas.-'y
Later kwamen er nog enkele variaties op dat
systeem. De exploitatie van dit type meter was
goedkoper, omdat hij minder gevoelig was voor
slijtage en storing, en minder onderhoud vergde.
Het nadeel was echter, dat hij minder nauwkeurig
was.""

Omstreeks de Eerste Wereldoorlog waren de nat-
te gasmeters bij de verbruikers nagenoeg verdwe-
nen. Dit type bleef evenwel nog geruime tijd in
gebruik als fabrieksmeter. Daarnaast gebruikte
men deze meters als experimentmeter in laborato-
ria van gasfabrieken en elders.

Op de gasfabrieken vond fysisch en chemisch
onderzoek plaats van gas en bijprodukten. In het
begin strekte het onderzoek zich voornamelijk uit
tot het bepalen van de lichtsterkte. In het laatste
kwart van de vorige eeuw werd op de meeste
gasfabrieken behalve op de lichtsterkte, het gas
regelmatig gecontroleerd op het soortelijk ge-
wicht en het zwavel- en ammoniakgehalte. Een
veel toegepaste methode bij het bepalen van de
lichtsterkte was het fotometreren.-~' Hierbij ver-
geleek men de helderheid van de gasvlam met het
licht van een stearine-kaars. Bij dit onderzoek
gebruikte men een lichtmeter of 'photometer naar
Bunsen'. In 1893 kwam de 'Vereeniging van Gas-
fabrikanten in Nederland' (opgericht in 1893) met
een voorstel tot het invoeren van een nieuwe
methode, waarbij de stearine-kaars niet meer
gebruikt werd.'ZZ Bij de nieuwe methode kwam
het gebruik van de genoemde Bunsen-photometer
te vervallen, daar hij niet langer geschikt werd
bevonden. Daar de lichtsterkte rechtstreeks ver-
band hield met de energie-inhoud waren ook
andere bepalingen mogelijk. Toen begin twintig-
ste eeuw het aantal toepassingsmogelijkheden van
gas groter werd, ging men over van het bepalen
van de lichtsterkte op het bepalen van de energie-
inhoud, de calorische waarde. Hiermee deed de
calorimeter zijn intrede en werd het fotometreren
naar de achtergrond gedrongen.2-'

Het onderzoek op de gasfabrieken omvatte verder
nog onderzoek naar grondstoffen en naar bijpro-
dukten. Vooral dat laatste won in betekenis, ten
gevolge van de groeiende vraag naar de verschil-
lende bijprodukten vanuit de chemische nijver-
heid. Het is aannemelijk, dat de kwaliteit van die
produkten van belang was voor de opbrengst.
Voor het fysisch en chemisch onderzoek schaften
de gasfabrieken verscheidene laboratoriuminstru-
menten aan.'Z6
De fabrieken beschikten voorts over de nodige
controleapparatuur om voortdurend het produk-
tieproces in de gaten te kunnen houden.In het
begin beperkte de controle zich tot het meten van
de temperatuur, de gasdruk en de geproduceerde
hoeveelheid gas.'27 Rond de Eerste Wereldoorlog
was er bij de gasfabrieken een tendentie naar
automatisering van de controleapparatuur waar te
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nemen. Een voorbeeld hiervan is de registreer-
calorimeter van professor Junkers, voor de auto-
matische en doorlopende bepaling en registratie
van de verbrandingswarmte van gassen.'~ Steeds
meer werden zelfregistrerende controle-instru-
menten geplaatst, zodat men continu kon beschik-
ken over gegevens inzake de samenstelling, de
produktie en de afname van het gas. De gasfabrie-
ken kenden onderhand ook een grote verschei-
denheid aan instrumenten, utensiliën en appara-
ten voor de analyse van grondstoffen, gas en
bijprodukten. Naast de algemeen gangbare labo-
ratoriuminstrumenten beschikten zij ook over
speciale instrumenten.
Het waren de instrumentenbedrijven en de gas-
meterfabrieken die deze speciale instrumenten en
toestellen voor de gasfabrieken op de markt
brachten. De instrumentenhandels gaven begin
deze eeuw zelfs afzonderlijke catalogi voor het
gasbedrijf uit. Op bijvoorbeeld de in 1912 in
Amsterdam gehouden internationale gastentoon-
stelling was de Instrumenthandel G. B. Salm ruim
vertegenwoordigd met photometers, van het
Duitse bedrijf Franz Schmidt 8z Haensch, produ-
cent van optische instrumenten. Verder liet Salm
apparaten en instrumenten zien voor chemische
en fysische controle in gasfabrieken.'-y Daarnaast
toonde het Amsterdamse bedrijf N.V. E. H. van
Vught's Weeg-, Meet- en Maatwerktuigenfabriek
onder andere weegapparatuur voor het afwegen
van kolen voor de gasfabrieken. Voorts waren de
gasmeterfabrieken er vertegenwoordigd met een
grote verscheidenheid aan gasmeters en installa-
ties voor het gasbedrijf.

III.6.2. Waterleidingbedrijven
De mogelijkheid om in de eigen woning over
stromend water te beschikken is een relatief jong
verschijnsel. Tot de komst van het leidingwater
waren onze voorouders voor hun dagelijkse
watervoorziening aangewezen op oppervlakte-
water, regenwater, put- of pompwater. Dat water
hield vooral in de steden in vele opzichten een
bedreiging in voor de volksgezondheid."~ Dat men
sedert het midden van de vorige eeuw tot de
aanleg van waterleidingen besloot, kwam groten-
deels voort uit een toenemende bezorgdheid, met
name onder de welgestelde burgerij, over de kwa-
liteit van het drinkwater in de steden. Het eerste
waterleidingbedrijf dat in Nederland opgericht
werd, was in 1851 de 'Duinwatermaatschappij'. In
juni 1853 begon de Maatschappij in Amsterdam
met levering van water via centrale tappunten op
straat. In het begin konden de stedelingen water
kopen voor één cent per emmer. Weldra volgde
de aanleg van de eerste waterleidingen naar
woningen. Verder leverde de Maatschappij water
via de aan waterslijters verpachte standpijpen.-"
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Toch zou het nog enige tijd duren, voordat het
Amsterdamse voorbeeld navolging vond in de
andere grote steden. Tot de eeuwwisseling be-
schikten alleen de grotere bevolkingscentra over
leidingwater."- De aanleg van waterleidingen op
het platteland voltrok zich pas in de twintigste
eeuw. De snelle toename van het waterverbruik
had tot gevolg, dat de capaciteit van de bestaande
waterbekkens te klein werd en de waterleidingbe-
drijven genoodzaakt waren naar andere mogelijk-
heden tot waterwinning en -zuivering om te
zien.23

Lange tijd leverden de meeste waterleidingbedrij-
ven de aangeslotenen onbeperkt water tegen een
vast bedrag per jaar, waardoor het niet noodzake-
lijk was het waterverbruik te meten. Dat nam
overigens niet weg dat er enkele bedrijven waren,
die al wel watermeters plaatsten en daar hun tarief
op baseerden. Omstreeks de Eerste Wereldoorlog
werden voor het eerst op grote schaal bij de
verbruikers watermeters geïnstalleerd. Na de
oorlog ging het merendeel van de waterleiding-
bedrijven over tot het plaatsen van meters.
Voortaan betaalde iedere huishouding een basis-
tarief plus een bedrag per afgenomen hoeveelheid
water. Deze overschakeling van het zogenaamde
abonnementstarief op het metertarief ging ge-
paard met de aanschaf van duizenden meters door
de waterbedrijven. Een bedrijf dat reeds in de
tweede helft van de vorige eeuw watermeters
fabriceerde was de Maatschappij Atlas te Amster-
dam.~' Een andere leverancier van watermeters
was de gasmeterproducent 'De Meterfabriek' in
Dordrecht. Aanvankelijk betrok dit bedrijf de
meters uit het buitenland. Omstreeks 1923 ging
het over tot eigen produktie van watermeters.~'s
Daarnaast leverden bedrijven als Bopp 8z
Reuther en Siemens 8~ Halske via hun vertegen-
woordigingen watermeters.

Ruwweg konden er drie typen watermeters wor-
den onderscheiden, de zuigermeters, de vleugel-
radmeters en de schijfineters.''" Het eerste type
kwam in ons land niet of nauwelijks voor, de
andere twee typen wel. Een vleugelradmeter
bevatte een rad, dat sneller draaide als er meer
water langs stroomde. Het aantal omwentelingen
was aldus de maat voor het waterverbruik. Deze
meters waren eenvoudig en goedkoop in construc-
tie, maar hadden als nadeel, dat langzaam stro-
mend water niet werd geregistreerd. De construc-
tie van deze watermeters werd vrij snel verbeterd.
Rond 1890 beschouwde men ze als technisch vol-
maakt, met als gevolg dat klachten over een

onjuiste aanwijzing niet au serieux genomen wer-
den. De waterleidingbedrijven waren van me-
ning, dat bij goede meters geen miswijzing meer
mogelijk was. Deze opvatting hield stand, totdat
bleek dat drukverschillen in de waterleiding er de
oorzaak van waren, dat er water langs de meter
terug liep, waarbij dit teruglopende water op-
nieuw geregistreerd werd. Een klep achter de
watermeter en eventueel een ontluchtingsventiel
maakten een einde aan genoemde problemen.
Het derde type, de schijfwatermeter (een volume-
meter), bleek overigens ongevoelig voor drukver-
schillen. Een schijfineter bevatte afgesloten halve
bollen, die het water met vaste volumes doorga-
ven. Het aantal bewegingen werd dan doorgege-
ven aan een telwerk.
De waterleidingbedrijven beschikten zelf over
controleinstrumenten om de winning, de opslag
en de distributie in de gaten te houden. Daaron-
der bevonden zich onder andere meters om water-
hoeveelheden en -druk te meten. Met de eerder
genoemde watermeters was het echter niet goed
mogelijk grote hoeveelheden water te meten.
Daartoe gebruikte men een zogenaamde Venturi-
meter of Venturi-buis."' Dergelijke meters waren
voorzien van een registreertoestel, waarop druk-
verschillen konden worden afgelezen. Deze ver-
schillen waren dan een maat voor de hoeveelheid
water die door de buis was gestroomd. De Ventu-
ribuis heeft ook veelvuldig toepassing gevonden
op gasstations.-'P In de machinekamers van de
waterleidingbedrijven waren manometers geïn-
stalleerd om de waterdruk te meten en te contro-
leren.74 Ook op andere plaatsen speelde de me-
ting van de waterdruk een voorname rol. In de
twintigste eeuw schakelde men over op controle-
apparatuur voorzien van registreertoestellen om
voortdurend een overzicht te hebben van de stand
van zaken en op basis daarvan snel beslissingen te
kunnen nemen en om inzicht te verwerven in de
periodiciteit van het gebruik.

Naast de controles ten behoeve van de winning,
de opslag en de distributie waren onderzoeken
naar de kwaliteit van het water van belang. De
zorg om de kwaliteit van het drinkwater was al vrij
oud.'~' In de negentiende eeuw was het dè aanlei-
ding om in Amsterdam tot de aanleg van een
drinkwaterleiding te besluiten. Men bepaalde de
kwaliteit van het water in die dagen gewoonlijk
aan de hand van de kleur, de smaak en de helder-
heid. Van bacteriologisch onderzoek was nog
geen sprake. Naar aanleiding van de cholera-
epidemie die in 1866 ons land teisterde, werd het
in brede kring duidelijk, dat er een verband moest
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bestaan tussen de kwaliteit van drinkwater en de
verspreiding van besmettelijke ziekten.z" Dat
ziekten zich vrij snel konden verspreiden was ook
niet zo verwonderlijk, als men bedenkt dat in die
tijd van riolering nog geen sprake was en afvalwa-
ter geloost werd in hetzelfde kanaal, als waaruit
de buurman zijn drinkwater haalde. Het was de
Utrechtse hoogleraar G. J. Mulder die in 1866
onderzoek verrichtte naar de kwaliteit van water.
Daarmee deed het chemisch onderzoek van water
zijn intrede. Aan het einde van de vorige eeuw
kwam daar bacteriologisch onderzoek bij. Gelei-
delijk breidde in de twintigste eeuw het onder-
zoek naar de samenstelling en de kwaliteit van het
drinkwater zich verder uit.

In 1910 werd bij Koninklijk Besluit de 'Staatscom-
missie voor Drinkwatervoorziening' ingesteld."'
Alle chemische en bacteriologische onderzoekin-
gingen, die het Staatstoezicht ten behoeve van de
waterleidingen nodig achtte, werden verricht door
het 'Centraal Laboratorium voor de Volksgezond-
heid' in Utrecht. Dit laboratorium beschikte over
een drietal afdelingen voor chemisch, bacteriolo-
gisch, en hydro-biologisch onderzoek. De daar
opgedane ervaring en studie hebben bijgedragen
tot de verdere ontwikkeling van de chemische
kennis van water. Met het inwerking treden van
de nieuwe Gezondheidswet van 1919 hield de
'Inspectie der Volksgezondheid' toezicht op de
waterleidingen. Dit toezicht strekte zich uit over
de kwaliteit van het gedistribueerde water en de
bescherming van de waterwinplaatsen.24

III.6.3. Elektriciteitsbedrijven
Het gebruik van elektriciteit op enige schaal
dateert van de laatste decennia van de negentien-
de eeuw. Naast verlichting door middel van kaar-
sen, petroleum en gas ontstond toen de elektri-
sche verlichting. Dat was mogelijk geworden door
verbeteringen in de techniek van het opwekken en
transporteren van elektriciteit, alsmede het ont-
staan van de gloeilamp en de ontwikkelingen in de
lampenfabricage.~~ Elektriciteit heeft enkele
eigenschappen, die haar onderscheiden van ande-
re vormen van energie. Minder dan andere ener-
giesoorten is zij gebonden aan de onmiddellijke
omgeving, waar zij wordt opgewekt. Verder is
elektriciteit zeer veelzijdig toepasbaar: voor ver-
lichting, verwarming en kracht. Elektriciteit is
schoon, maakte machines en gereedschap han-
teerbaar, kleinschaliger toepasbaar en minder
plaatsgebonden.Z"

De elektrificatie in Nederland nam in de eerste
helft van de twintigste eeuw een hoge vlucht.
Hiermee verschenen in het landschap de elektrici-
teitspalen en de transformatorhuisjes. Rond de
eeuwwisseling had de elektromotor in diverse
industrieën zijn intrede gedaan. De kleine elek-
tromotor bleek ook in de particuliere huishoudens
bruikbaar.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog stimuleerde de
regering, in verband met de steenkolenschaarste,
alom het gebruik van elektriciteit. Na de oorlog
propageerden de elektriciteitsbedrijven vervol-
gens de elektrificatie van het huishouden. Er kwa-
men vele nieuwe produkten op de markt, zoals
stofzuigers, broodroosters, theelichtjes en fornui-
zen.-~ Behalve de industrie en het huishouden
werden op vele plaatsen de straatverlichting en
het openbaar vervoer geëlektrificeerd, waarbij
de paardetram plaats maakte voor de elektrische
tram.'" In het interbellum werd voorts een begin
gemaakt met de elektrificatie van de spoorwegen.
Tot 1875 was het gebruik van elektrisch licht
beperkt. De eerste particulieren, die er over
beschikten, wekten zelf de benodigde elektriciteit
op. Distributie van elektriciteit over grotere
afstanden leverde in de beginperiode problemen
op, zodat de opwekking van elektriciteit en het
gebruik ervan tot de jaren negentig slechts op
beperkte schaal plaatsvond. Pas nadat enkele
technische problemen overwonnen waren, breid-
de het elektriciteitsverbruik zich geleidelijk uit.
Eerst verschenen er de 'blokstations', die de elek-
triciteitslevering aan een bepaald gebouwenblok
verzorgden. Vervolgens ontstonden de eerste
elektrische centrales, de zogenaamde centraalsta-
tions. In 1881 werd in Groot-Brittannië de eerste
elektrische centrale in gebruik genomen.~~ Dit
bedrijf functioneerde als centraal punt voor
opwekking en distributie van elektriciteit. Vijf
jaar later, in 1886, ging in Kinderdijk de eerste
Nederlandse elektrische centrale van start.''9 Deze
particuliere onderneming leverde (gelijk)stroom
aan de inwoners van Kinderdijk en tevens voor de
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straatverlichting. Zij begon met 300 aansluitin-
gen, waarbij iedere lamp als aansluiting telde. De
elektriciteitslevering geschiedde volgens 'een
soort vastrecht calculatie', waarbij iedere abon-
nee per lichtpunt - de lampen werden door de
centrale geleverd - tussen de twaalf en vijftien
gulden per jaar betaalde.-w Nog datzelfde jaar
kwam in Nijmegen de eerste gemeentelijke cen-
trale tot stand. Deze werd opgericht met het oog
op de openbare straatverlichting. Toch zou de rol
van de overheid bij de elektriteitsvoorziening aan
particulieren nog geruime tijd beperkt blijven.
Eerst begin deze eeuw kwam in deze situatie
verandering. Vanaf omstreeks 1910 werden bo-
vendien de mogelijkheden bekeken om tot een
provinciale elektriciteitsvoorziening te komen.-"

In de beginperiode werd er in de centrales een
gelijkstroom opgewekt van een vergelijkbare
spanning als welke uiteindelijk de consument
bereikte. Dit leverde erg veel spannings- en
stroomverlies op. De nieuwe mogelijkheid wissel-
spanning op te wekken en onder hoge spanningen
te transporteren en pas later terug te transforme-
ren naar een lagere spanning leverde veel minder
verlies op. De bedrijfszekerheid van de stroom-
voorziening en de grootte van het verzorgingsge-
bied van een centrale konden hierdoor sterk toe-
nemen.-"

In 1895 telde ons land vijf elektrische centrales
met een totaalvermogen van 2000 kW. Ter verge-
lijking de eerste centrale in 1886 had een vermo-
gen van nog geen 25 kW.-" De produktiecapaciteit
nam snel toe. In 1905 leverden 38 centrales het
tienvoudige van 1895. In het volgende decennium
breidde dit aantal zich nog verder uit en in 1913

telde ons land 82 centrales, waarvan er 44 in
particuliere handen waren. Van de overige 38
werden er 24 door gemeenten en 14 als nevenbe-
drijf door particulieren geëxploiteerd.-" Daar-
naast waren er bedrijven die voor eigen elektrici-
teitsopwekking zorgden. In 1914 ontstonden de
eerste provinciale elektriciteitsbedrijven.~" Na
verloop van tijd verdwenen, ten gevolge van
bedrijfsconcentratie, vele kleinere centrales.

Rond elektriciteit en haar toepassingen ontstond
een geheel nieuwe bedrijfstak, namelijk de elek-
trotechnische industrie."" Tussen 1880 en 1890
domineerde in ons land de Duitse elektrotechni-
sche industrie, met uitzondering van de gloeilam-
penfabricage.-" Ten behoeve van de opwekking,
distributie en toepassing van elektriciteít kwam er
een scala aan nieuwe produkten op de markt,
waaronder schakelaars, hoogspanningskabels,
dynamo's en specifieke meetinstrumenten. De
instrumentenbranche kreeg er dientengevolge in
het laatste kwart van de negentiende eeuw een
nieuwe loot bij. Voor de aanleg van elektrische
installaties waren instrumenten nodig voor het
meten van stroom, spanning en vermogen. De
eerste meetinstrumenten kwamen voornamelijk
uit het buitenland. In met name Duitsland, maar
ook in Frankrijk en in mindere mate in Engeland
bestond al een omvangrijke elektrotechnische
industrie."R

Het verbruik van elektriciteit werd op vergelijk-
bare wijze als bij gas en water gemeten met
behulp van bij de verbruikers geplaatste meters -
de kWh-meters. In het begin echter hanteerden
vele elektriciteitsbedrijven een abonnementsta-
rief, dat gebaseerd was op het aantal lichtpunten.

~1



Geleidelijk gingen de elektriciteitsbedrijven over
tot het meten van het werkelijke verbruik met
behulp van een gewone elektriciteitsmeter of tot
het plaatsen van een muntmeter. Het zogenaamde
lichtabonnement (abonnementstarief) bleef nog
wel enige tijd bestaan, zoals in Rotterdam.~`"
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd ten gevolge
van de snelle elektrificatie van Nederland en een
daarmee samenhangend tekort aan meters, op
een aantal plaatsen tijdelijk weer het abonne-
mentstarief ingevoerd.-"'

Omstreeks de eeuwwisseling trachtte men voor
elektriciteitsverbruik een muntmeter te ontwikke-
len. Het Franse moederbedrijf van de Meterfa-
briek in Dordrecht slaagde erin een dergelijke
verbruiksmeter te construeren, die zowel in tech-
nisch als in economisch opzicht als bruikbaar werd
beschouwd. In de slag om de verbruiker voerden
de elektriciteitsbedrijven in navolging van de gas-
bedrijven de muntmeters in. Daarbij waren
dezelfde argumenten te beluisteren, als bij de
invoering van muntgasmeters. Ook hier gold de
redenering, dat de invoering van muntmeters het
mogelijk maakte mensen te benaderen, die anders
van deze nieuwe energiebron verstoken zouden
blijven.~' De invoering van de muntmeter heeft
ongetwijfeld de elektrificatie van diverse steden
tijdens de Eerste Wereldoorlog bevorderd. Van
belang hierbij waren de ontwikkelingen in Am-
sterdam, waar de 'Gemeentelijke Electriciteits-
werken' tijdens de oorlogsjaren overging tot elek-
trificatie op grote schaal. Zij stelde daartoe gratis
een installatie met maximaal acht lichtpunten ter
beschikking en voerde het muntmetersysteem
in.'E' In de kilowattuurprijs waren overigens de
kosten van de installatie verwerkt. Aanvankelijk
was deze maatregel bedoeld om de arbeiderswij-
ken te elektrificeren. In 1918 besloot men ook
andere wijken op deze wijze aan te sluiten op het
elektriciteitsnet. Deze maatregel leidde al vrij snel
tot een tekort aan muntmeters. Daarop besloot
men de nieuwe verbruikers tijdelijk van een
meterloze éénlichtsinstallatie te voorzien. Hier-
voor werd maandelijks een vast bedrag berekend.
Over het algemeen hingen de elektriciteitstarie-
ven sterk af van de geplaatste installaties, de
meter, het type verbruiker en de hoogte van het
verbruik. Daarnaast hanteerden de elektriciteits-
bedrijven speciale tarieven met het doel het elek-
triciteitsverbruik te bevorderen en beter te sprei-
den (nachttarief).'~
De elektriciteitsbedrijven beschikten voor de
opwekking en de distributie van elektriciteit over
ketelhuizen en grote machinekamers. Hier wer-

den meetinstrumenten toegepast. In de machine-
kamers waren de verschillende meters aange-
bracht op één paneel, het zogenaamde schakel-
bord. Daarnaast beschikte men over transporta-
bele volt- en ampèremeters, waarmee men ver-
schillende punten regelmatig controleerde. Met
de diverse instrumenten was men in staat het hele
net te controleren. De transportabele volt- en
ampèremeters hadden echter enkele nadelen.
Behalve dat ze vrij kostbaar en kwetsbaar waren,
waren deze instrumenten moeilijk af te lezen.
Door het toenemend elektriciteitsverbruik nam
de belasting van de distributienetten toe. Een
continue controle van de belastingstoestand was
dan ook gewenst. In de jaren dertig kwamen er
instrumenten op de markt, die continue controle
mogelijk maakten. Deze 'thermische instrumen-
ten' werden gebruikt voor de controle van de
belasting in de verdeelnetten en voor de spitsbe-
lasting in elektrische centrales. Deze instrumen-
ten reageerden minder nerveus dan de oude
instrumenten en gaven daardoor duidelijker de
relevante informatie door dan de instrumenten
die men voorheen bij de controle van het net
gebruikte.~

III.7. Detailhandel
Via de detailhandel vonden tegen het einde van
de negentiende eeuw steeds meer goederen hun
weg naar de stedelingen. Naast de straat- en
markthandel waren er de winkels. Enkele winkels
groeiden later uit tot grootwinkelbedrijven.-6`
Wat men vroeger gewoonlijk zelf verbouwde,
vervaardigde of rechtstreeks bij de producent
kocht werd later via de detaillist betrokken.-`~ Bij
hem kon men ook produkten kopen van de opko-
mende voedingsmiddelenindustrie, zoals deeg-
waren, brood, conserven, melk- en zuivelproduk-
ten, margarine en daarnaast nieuwe produkten als
zeeppoeder en lucifers. Deze en andere produk-
ten werden doorgaans per gewicht, volume of per
lengte verkocht en door de winkelier ter plekke
afgewogen of afgemeten. Daartoe beschikte de
detaillist over weegwerktuigen~~', maten en meet-
latten. Weegwerktuigen waren er in verschillende
uitvoeringen al naar gelang het gebruik. De apo-
theker beschikte bijvoorbeeld over een balans
voor fijne weging; de juwelier en diamantair
gebruikten een speciale balans voor het bepalen
van het karaatgehalte van edelmetalen en -ge-
steenten. De groenteboer, slager, kruidenier,
bakker en drogist, zij allen bezaten aanvankelijk
een (toonbank)bascule, die later plaats maakte
voor een moderne snelweger.'~
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De eerste automatische toonbank- of rekenweeg-
schalen in ons land waren uit Amerika afkom-
stig.'~ In 1907 bracht de Utrechtse instrumenten-
fabrikant W. C. Olland zijn eerste snelweger op
de markt."~ Ruim tien jaar later volgde het Rot-
terdamse bedrijf N.V. Van Berkel's Patent.ï" De
snelweger verdrong spoedig de tot dan gangbare
weegmethoden met gewichten. De invoering van
de snelwegers betekende voor winkelier en klant
een behoorlijke tijdsbesparing, immers de eerste
kon direct op de wijzerplaat het gewicht aflezen
en hoefde geen gewichten te verplaatsen. De
snelwegers kwamen er in verschillende uitvoerin-
gen, vaak toegespitst op een specifiek winkelge-
bruik, zoals bijvoorbeeld de uitvoering met ver-
chroomde bonbonschaal. Met ingang van 1941
(IJkwet van 1937) vielen deze snelwegers ook
onder de verplichte ijk.

III.7.1. Apotheken
Tot de Franse tijd waren apothekers voor de
bereiding van geneesmiddelen en de inrichting
van hun winkels aan plaatselijke voorschriften
onderworpen. Aan die situatie kwam een einde
met de invoering van een nationale farmacopee in
1806.-'' Daarmee werd met name bereikt, dat
farmaceutische preparaten overal dezelfde sa-
menstelling hadden. Een nationale farmacopee
bracht uniformiteit in de voorschriften, rationele
nomenclatuur en een behoorlijke inrichting van
de apotheken."'

In de loop van de negentiende eeuw kreeg de
geneesmiddelenbereiding een sterke impuls van
de ontwikkelingen in de geneeskunde en de
natuurwetenschappen. De wetenschappelijke
kennis van het menselijk lichaam en van de wer-
king van farmaceutische middelen nam toe. Dat
gold ook voor de chemische kennis van die midde-
len. Dit alles droeg er toe bij, dat er strengere
eisen gesteld werden aan de toebereiding en het
bewaren van dranken, pillen, poeders en zalven.
Het aanvankelijk sober ingerichte werkvertrek
van de apotheker onderging, mede door de stren-
gere wettelijke voorschriften, enkele veranderin-
gen. Mortieren, vijzels, maten en distilleertoestel-
len bleken niet meer voldoende om aan het ver-
langen van een wetenschappelijk verantwoorde
geneesmiddelenbereiding tegemoet te komen. In
het apothekerslaboratorium kwam een grote ver-
scheidenheid aan instrumenten, glaswerk en
andere hulpmiddelen te staan. De beginnende
industrialisering van de geneesmiddelbereiding
leidde echter tot een verschuiving binnen het
apothekersvak. De bereiding van grondstoffen
verschoof van het apothekerslaboratorium naar
de farmaceutische industrie. De aanmaak van
verschillende (grond)stoffen was alleen op grote
schaal economisch rendabel."'

Apothekers waren lange tijd ook de leveranciers
van verscheidene uitheemse kruiden en spijzen.
Daarnaast bereidden ze ook uiteenlopende dran-
ken. In de vorige eeuw verloren zij een aantal van
die activiteiten. Nieuw waren echter het waren-
onderzoek en de bereiding van mineraalwater
door apothekers.Z'S De daarvoor benodigde appa-
ratuur was onder andere verkrijgbaar via de
instrumentenfirma's.
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Met de invoering van de farmacopee in 1806 werd
de wijze waarop de apotheker zijn beroep uit-
oefende overal aan controle onderworpen. Van
tijd tot tijd werd de farmacopee aangepast aan de
laatste ontwikkelingen op het terrein van de
geneesmiddelenbereiding.-'" Naast voorschriften
voor de bereiding van geneesmiddelen bevatte de
farmacopee regels voor de inrichting van apothe-
ken. Er verstreek meestal enige tijd, voordat de
nieuwe voorschriften overal werden nagevolgd.-~
Dikwijls gingen nieuwe voorschriften gepaard
met een wijziging van de nomenclatuur. Voor de
apothekers betekende dat, dat er nieuwe potten
en flessen voorzien van de nieuwe opschriften
moesten worden aangeschaft.""

Het niet betrekken van apothekers bij het opstel-
len van de farmacopees vormde in 1842 de aanlei-
ding tot de oprichting van de 'Nederlandsche
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie'. De
Maatschappij behartigde de belangen van deze
beroepsgroep.-'y In de eerste twee jaren van haar
bestaan waren de activiteiten van de Maatschappij
geconcentreerd in Amsterdam. Regelmatig wer-
den daar voordrachten gehouden, al dan niet
opgeluisterd met proeven. Daartoe werden door
de Maatschappij verschillende toestellen aange-
schaft.-~' Later ontstonden er verschillende regio-
nale afdelingen van de Maatschappij.

Tot 1865 ontbrak in ons land een gerichte weten-
schappelijke opleiding tot apotheker. Een weten-
schappelijke vorming op dit terrein was alleen
mogelijk via een promotie tot medicinae doctor.
In 1865 werd het mogelijk farmacie te studeren
aan een universiteit of hogeschooL In dat jaar
ondergingen onder meer de opleidingen tot arts
en apotheker en het toezicht op hen een aantal
ingrijpende wijzigingen.~' De wetenschappelijke
vorming bracht een omwenteling in het apothe-
kersvak teweeg. De apotheker kon voor de berei-
ding van geneesmiddelen gebruik maken van
praktische kennis van natuur- en scheikundig
onderzoek.~`'

De apotheker diende een voorgeschreven aantal
instrumenten te bezitten, waaronder glazen en
tinnen maten en medicinale gewichten en weeg-
werktuigen.'x' Daarnaast beschikte hij over een
scala van chemicaliën en was in staat een keur
aan stoffen te maken. Hij beschikte over instru-
menten en utensiliën en over speciale apparaten,
zoals distilleerketels en het 'toestel van Kipp'. In
de tweede helft van de eeuw kwamen daar vele
nieuwe voorwerpen bij, waaronder instrumenten

en apparaten voor nieuwe analysetechnieken en
voor nieuwe bereidingsmethoden van geneesmid-
delen. Daarnaast kwamen er nieuwe toestellen en
instrumenten op de markt als verbetering van de
bestaande. Belangrijke vernieuwingen waren bij-
voorbeeld de door de Duitse instrumentmaker
H. Geissler (1814-1879) ontwikkelde kraan uit
glas (1854), de waterstraal-luchtpomp (1856), de
kwikzilverpomp en de vacuumbuis. De glazen
kraan maakte het mogelijk gassen en vloeistoffen
gecontroleerd toe te voegen.-"'

Van oudsher waren apothekers betrokken bij het
onderzoek van voedingsmiddelen, geneesmidde-
len en water. Door hun wetenschappelijke oplei-
ding en kennis van de ontwikkelingen in de micro-
scopie en de chemie raakten apothekers in de
tweede helft van de negentiende eeuw gaandeweg
sterker betrokken bij het keuren van waren. Tot
de oprichting van de keuringsdiensten van waren
begin twintigste eeuw, was de apotheker door zijn
natuur- en scheikundige kennis en vaardigheden
dè aangewezen persoon voor levensmiddelen-
onderzoek. Roggebrood, water en later ook melk
werden naar de apotheker gebracht voor onder-
zoek.'"` Verder bestond er van apothekerszijde
grote interesse voor onderzoek naar de samenstel-
ling van de talloze zogenaamde 'geheim midde-
len'. Middelen, waaraan een geneeskrachtige
werking werd toegedicht en die bij het publiek
zeer geliefd waren. De samenstelling was in de
regel onbekend, de werking twijfelachtig, de prijs
hoog en de kwaliteit bedenkelijk. Soms waren ze
zelfs niet geheel ongevaarlijk.-""

Tot 1 januari 1872 was in ons land het oude
medicinaal gewicht in gebruik. Vanaf die datum
werd het metrieke gewicht voor apothekers en
apotheekhoudende artsen verplicht.-"' Dat bete-
kende voor hen de aanschaf van nieuwe balansen,
gewichten en nieuwe (metrieke) maten. Voordien
waren de farmaceutische maten ingedeeld volgens
het medicinaal gewicht.~

Naast de particuliere apotheken bestonden er in
de vorige eeuw gasthuis-, ziekenhuis- en stads-
apotheken. Deze laatsten waren in de zeventiende
en achttiende eeuw opgericht voor de levering van
medicamenten aan de stadsarmen.-~ In de gast-
huis- en later de ziekenhuisapotheken werden
voornamelijk medicamenten voor eigen gebruik
toebereid.zw' De ziekenhuisapothekers verrichtten
naast de bereiding van geneesmiddelen ook che-
misch onderzoek ten behoeve van het ziekenhuis.
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Daarnaast werd de ziekenhuisapotheker menig-
maal te hulp geroepen bij gerechtelijke onderzoe-
kingen.~'

Op 3 april 1864 verscheen het eerste nummer van
het Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland.
Via redactionele artikelen werden de lezers
geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op
farmaceutisch gebied. Ook werd er aandacht
besteed aan nieuwe chemicaliën, geneesmidde-
len, nieuwe technieken en hulpmiddelen, zoals in
de jaren zeventig aan glaswol en filtreerpapier.
Daarnaast was ook aandacht voor nieuwe instru-
menten uit binnen- en buitenland. Een aardige
illustratie van de rol van het weekblad is een
artikel van zondag 21 mei 1872, waarin melding
gemaakt werd van een poederweger, zoals die
door een Berlijnse onderneming op de markt
gebracht werd. De redaktie voorzag het van het
volgende commentaar: 'Onze Nederlandsche
industrieëlen zullen, naar wij vermeenen, gaarne
van onze afbeelding, gebruik maken, om weldra
in de gelegenheid te zijn, het werktuig aan apo-
thekers te koop aan te bieden.'.zy2

Naast de artikelen over recente ontwikkelingen
bevatte het blad personeelsadvertenties. Leveran-
ciers van chemicaliën, glas- en vaatwerk, chemi-
sche en farmaceutische instrumenten, toestellen,
utensiliën en apotheekopstanden werden in de
gelegenheid gesteld om door middel van adver-
tenties hun leveringspakket kenbaar te maken.'"'
We treffen onder meer advertenties aan voor
ijsmachines en vruchtenpersen. Dergelijke adver-
tenties moeten gezien worden tegen de achter-
grond, dat de inkomsten van apothekers in de
vorige eeuw over het algemeen niet erg hoog
waren. Reden waarom velen hei inkomen op
allerlei mogelijke manieren trachtten te vergro-
ten, bijvoorbeeld door de handel in (en het botte-
len van) frambozen- en bessensap, het verkopen
van reukwaters, tandpoeders en cosmetische arti-
kelen."N Activiteiten waarop ook de instrumen-
tenhandel inspeelde.

In 1892 bestond de 'Nederlandsche Maatschappij
ter bevordering der Pharmacie' vijftig jaar. Ter
gelegenheid van dit jubileum werd door de oudste
afdeling van de Maatschappij (het Departement
Amsterdam) in nauwe samenwerking met de
ondernemer J. C. Th. Marius in de maand juli een
laboratoriumtentoonstelling gehouden.-y` Tijdens
deze tentoonstelling waren instrumenten en appa-
raten en andere benodigdheden op het gebied van
de farmacie te bezichtigen. Hoewel het geheel een

uitsluitend Nederlands karakter zou dragen, had
de ondernemer Marius zijn (Duitse) leveranciers
verzocht instrumenten en dergelijke tijdelijk voor
deze tentoonstelling beschikbaar te willen stellen.
Op de tentoonstelling waren twee compleet inge-
richte farmaceutische laboratoria opgesteld. De
één voor de stad, de andere voor het platteland.
Zij waren beide ingericht overeenkomstig de
behoeften en de mogelijkheden ter plaatse. Waar
gasaansluiting en waterleiding ontbraken, kon
men voor verwarming gebruik maken van toestel-
len op petroleum, spiritus of benzine en kon men
met behulp van een waterfilter beschikken over
zuiver water. Verder werden er tal van nieuwighe-
den uit binnen- en buitenland getoond. Dit kon-
den eigen verbeteringen van bestaande instru-
menten zijn, zoals bijvoorbeeld aan het toestel
van Kipp, maar ook handigheidjes in de vorm van
bijvoorbeeld zeeppersjes of zalfmolens. Een der-
de expositie toonde een compleet ingericht maga-
zijn van farmaceutische, chemische en fysische
instrumenten, apparaten en andere benodigdhe-
den. Op de tentoonstelling was in feite alles aan-
wezig wat de apotheker eind negentiende eeuw
nodig had bij de uitoefening van zijn beroep. Het
Pharmaceutisch Weekblad schonk uitgebreid aan-
dacht aan deze tentoonstelling.

III.8. Transport en transport-
middelen
Voordat de moderne verkeersmiddelen, het auto-
mobiel, de trein en het vliegtuig hun intrede
deden, geschiedde het vervoer van personen en
goederen over land met paard en wagen, per
koets of diligence of over water per trekschuit,
beurt- of zeilschip.-~ In die tijd was men dienten-
gevolge aangewezen op paarde- en windkracht.
De uitvinding van de stoomtractie door de Brit
G. Stephenson (1781-1848) leidde tot nieuwe ver-
voermiddelen als de trein en de stoomtram. In de
loop van de vorige eeuw ontstonden er uitgebrei-
de netten van spoor- en tramwegen. Pogingen van
onder meer de Groninger hoogleraar Sibrandus
Stratingh (1785-1841) en diens rechterhand de
instrumentmaker Christopher Becker om een
stoomwagen te construeren bleven in het experi-
menteerstadium steken.w' Het stoomschip zou in
de tweede helft van de negentiende eeuw geleide-
lijk de andere vormen van watervervoer verdrin-
gen. Met de komst van de spoorwegen konden
niet alleen in minder tijd grotere afstanden wor-
den overbrugd, maar ook was een regelmatig
vervoer over een bepaald traject mogelijk. Dat
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Met paarden wagen werden
de kisten met irlstrurnenter7
naar de haven gebracht om
vervolgens naar Batavia te
worden vecscheept.

wil overigens niet zeggen, dat er voordien, geen
regelmatige verbindingen zouden zijn geweest.
Ook diligence, trekschuit en beurtveer onderhiel-
den geregelde verbindingen voor vervoer van per-
sonen en goederen.29tl Uitbreiding van de spoor-
wegen en wettelijke maatregelen in 1880 maakten
een einde aan de diensten van respectievelijk vele
diligencediensten en de beurtveren.z`~ De uitvin-
ding van de verbrandingsmotoren in de tweede
helft van de negentiende eeuw maakte de ontwik-
keling van automobielen mogelijk. In de twintig-
ste eeuw maakten ook de treinen, schepen en het
nieuwe fenomeen vliegtuig gebruik van deze vorm
van aandrijving. Na de Eerste Wereldoorlog zou
het wegvervoer in sterke mate aan betekenis win-
nen. Auto, bus en vrachtwagen werden geduchte
concurrenten van tram en spoorwegen. Het rail-
vervoer schakelde in het interbellum incidenteel
van stoom over op elektrische tractie.

III.8.1. Scheepvaart
De eertijds omvangrijke Nederlandse handels-
vloot was bij de beëindiging van de Franse over-
heersing in 1813 nagenoeg verdwenen.~b Daar-
naast waren de scheepsbouwactiviteiten sterk
teruggelopen en was de toestand van de havens en
vaarwegen slecht te noemen."" Tijdens de rege-
ring van Koning Willem I werden een aantal
maatregelen genomen om die achterstand ten
opzichte van het buitenland weg te nemen. Zo
werd in 1819 bepaald, dat in principe alleen aan in
Nederland gebouwde schepen zeebrieven zouden
worden uitgereikt. Vervolgens bestond er gedu-
rende de jaren 1823-1829 een premieregeling voor
de scheepsbouw. Verder ondervond de scheeps-
bouw een sterke stimulans van de in 1824 opge-
richte Nederlandsche Handel-Maatschappij, die
voor haar activiteiten verplicht was gebruik te
maken van Nederlandse schepen. Voor het ver-
voer betaalde zij de reders vaste en zeer hoge
vrachtprijzen, wat in feite neerkwam op een ver-
kapte subsidie."z Door de gevoerde politiek kwa-
men er vele kleine schepen. Vanaf 1841 werd dit
stelsel afgebouwd om in 1868 definitief te verdwij-
nen. Daarnaast werden er onder Koning Willem I
nieuwe vaarwegen aangelegd en enkele bestaande
verbeterd. Zo kwam in 1824 het Noordhollands
Kanaal gereed, dat Amsterdam verbond met Den
Helder en kreeg Rotterdam een nieuwe verbin-
ding met zee via het Voorns Kanaal (1830).
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Omstreeks het midden van de eeuw had ons land
weer een omvangrijke handelsvloot opgebouwd.
Het gonsde in de havens van de activiteiten,
wanneer de zeeschepen binnenliepen. Terwijl de
schepen werden gelost en geladen, konden even-
tuele herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Die tijd werd bovendien benut om de instrumen-
ten, die tijdens de tochten veel te lijden hadden,
voor reparatie en bijstelling bij de instrument-
makers af te leveren.

Na de groei van de Nederlandse zeescheepvaart in
de eerste helft van de negentiende eeuw beleefde
zij rond het midden van de eeuw een periode van
wisselend bloei en crisis. In de tweede helft van de
negentiende eeuw ging het met de Nederlandse
zeescheepvaart over het algemeen bergafwaarts.
De stoomvaart vormde hierop een uitzondering.
Pas in de jaren negentig kwam aan deze neer-
waartse beweging een einde. In de laatste drie
decennia van de vorige eeuw kwamen wederom
enkele nieuwe kanalen gereed. Ook kregen de
havens van Amsterdam en Rotterdam een verbe-
terde verbinding met zee. In 1893 werd het zo
belangrijke Merwede Kanaal voor de scheepvaart
geopend.~"

Terwijl de zeezeilvaart na het midden van de eeuw
een teruggang vertoonde, kwam de stoomvaart
hier tot bloei.~`w Deze had in de jaren twintig zijn
intrede gedaan met de oprichting van de Ne-
derlandsche Stoomboot Maatschappij (1823) en
de Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij
(1825).N" De eerste stoomschepen waren nog van
hout, doch in 1837 liep het eerste ijzeren stoom-
schip van stapel. Kort daarop verscheen vervol-
gens het stoomschip met schroef.x~ Dat deze laat-
ste vindingen vrij algemeen toepassing zouden
vinden, in zowel de zee-, kust- als binnenvaart,
behoeft geen betoog. De stoomvaart maakte de
scheepvaart minder afhankelijk van de weersge-
steldheid. De reistijd was zodoende niet alleen
korter, maar men kon ook veelvuldiger en beter
tijdschema's hanteren.

De binnenvaart en in het bijzonder de Rijnvaart
maakten gedurende de tweede helft van de negen-
tiende eeuw een sterke groei door.~" Nadat de
Rijnvaart geliberaliseerd was, profiteerde Neder-
land van zijn geografische lígging ten opzichte van
het Duitse achterland, waar in de tweede helft van
de eeuw de industrialisering zich versneld voltrok.
Er heerste dientengevolge in de Nederlandse
havens grote activiteit. Ook de afschaffing van de
kanaalrechten en de scheepvaarttollen op de
rijkswateren in 1899 heeft de binnenvaart gesti-
muleerd."~ De expansie van de binnenvaart zette
zich in het eerste kwart van de twintigste eeuw
voort.

Voor de gehele scheepvaart en scheepsbouw brak
begin deze eeuw een nieuwe periode aan met de
constructie van de motorschepen. De eersten
waren voorzien van een petroleummotor. "ry Later
kwamen er ook dieselmotoren. De Nederlandse
handelsvloot was aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog groter dan ooit, maar bleek na de
oorlog, ondanks de zware verliezen, nog verder
gegroeid."" Tussen de beide wereldoorlogen
maakte de Nederlandse scheepsbouw opnieuw
een grote bloeiperiode door. Voor een aanmerke-
lijk deel werden op de vaderlandse werven sche-
pen in opdracht van het buitenland gebouwd."'
De scheepswerven waren veelal een combinatie
van werf en machinefabriek, waar vele andere
metaalverwerkende activiteiten omheen ontston-
den.

In nauwe samenwerking met de scheepsbouwers
functioneerde het Nederlandsch Scheepsbouw-
kundig Proefstation (1932) te Wageningen. Hier
werden proefnemingen met schaalmodellen
gedaan, waarbij behalve de constructie ook de
aandrijving werd getest. Dit instituut was van
grote betekenis voor de scheepsbouw in Neder-
land en werd ook door buitenlandse werven
geraadpleegd.

Rond de scheepswerven ontstonden in de vorige
eeuw vele andere activiteiten, die verband hielden
met de scheepsbouw en de scheepvaart. In de
havenplaatsen waren ook die instrumentmakers
gevestigd, die gespecialiseerd waren in het ver-
vaardigen en herstellen van nautische instrumen-
ten. In de loop van de negentiende eeuw zijn deze
instrumenten sterk verbeterd. Een belangrijke
verandering waren de nieuwe en gewijzigde
instrumenten voor de breedtebepaling op volle
zee."' Aan boord gebruikte men deze geografi-
sche breedtebepaling tesamen met de lengtebepa-
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ling om de positie van het schip te berekenen. De
bepaling van de geografische lengte was echter
nog gecompliceerd, hoewel er ook op dit vlak
belangrijke instrumentele verbeteringen hadden
plaatsgevonden, zoals bij de reflexie-instrumen-
ten en de tijdmeters. Deze en andere instrumen-
ten waren niettemin dikwijls onvoldoende nauw-
keurig,"' waardoor er koersafwijkingen konden
optreden, die de reisduur onnodig verlengden en
de scheepslieden in gevaar brachten. De komst
van de ijzeren schepen had de instrumentmaker
met een geheel ander probleem geconfronteerd,
namelijk dat de magnetische eigenschappen van
dit materiaal de kompasmetingen beïnvloedden.
Om de diverse metingen te kunnen verrichten,
beschikten de schepen over nog andere soorten
instrumenten. Daaronder bevonden zich die nau-
tische instrumenten, die in wezen gelijk waren aan
de geodetische instrumenten, die door de landme-
ter gehanteerd werden. Deze typen werden im-
mers zowel op zee als op land gebruikt voor
positiebepaling en kartering."'

III.8.2. Spoorwegen
In 1839 werd in ons land de eerste spoorwegver-
binding tussen Amsterdam en Haarlem een feit.
Enkele jaren later kwam de belangrijke verbin-
ding Amsterdam-Utrecht-Arnhem (geëxploi-
teerd door de Nederlandsche Rhijnspoorweg
Maatschappij, de N.R.M.) gereed. Deze lijn werd
aangelegd met het oog op het handelsverkeer
tussen de Rijn en Amsterdam."s Tot 1860 breidde
het aantal spoorkilometers zich slechts langzaam
uit. Het meeste transport per land geschiedde nog
door de andere transportmiddelen."~ Niet ieder-
een was gelukkig met deze nieuwe vorm van
vervoer, die volgens pessimisten slechts gevaar en
schade met zich mee kon brengen. Aanvankelijk
richtte de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maat-
schappij (H.IJ.S.M.), de maatschappij die de lijn
Haarlem-Amsterdam exploiteerde, zich alleen op
personenvervoer. Eerst vanaf 1847 kende deze
maatschappij ook mogelijkheden tot goederen-
transport."' In 1846 nam J. Dixon uit Amsterdam
een octrooi voor een zogenaamde velocimeter,
waarmee men de snelheid van de treinen kon
meten."R

Met de uitbreiding van de spoorwegen in de
tweede helft van de negentiende eeuw verdwenen
de oudere diligence diensten echter snel."y Van
een uitbreiding tot een spoorwegnet was eerst
sprake na de Spoorwegwet van 1860. Daarmee
nam de Staat een belangrijk deel van de aanleg
van de nieuwe lijnen voor zijn rekening. De
exploitatie van deze lijnen kwam evenwel in han-
den van een daartoe in 1863 opgerichte 'Maat-
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen'
(S.S.), die daarnaast nog een aantal lokaalspoor-
wegen ging exploiteren. Verder werden er nog
concessies verleend aan een aantal particuliere
spoorwegmaatschappij en.
Het aanleggen van de spoorwegen was een vrij
moeizame zaak. Voordat een geprojecteerde
spoorverbinding gerealiseerd was, waren er enige
jaren verstreken. Om een traject te kunnen aan-
leggen moest de overheid eerst concessies verle-
nen en de financiering geregeld worden. Vervol-
gens moest het traject worden opgemeten en
grond worden aangekocht.'-~ In de periode 1860-
1910 werden de meeste lijnen aangelegd.'-' Na
1915 zou de omvang van het Nederlandse spoor-
wegennet nauwelijks meer grote wijzingen onder-
gaan.

Het spoorwegnet bestond uit een hoofdnet en uit
zogenaamde lokaalspoorwegen. In 1879 werd
begonnen met de aanleg van die laatsten. Na een
wat moeizame start kwam in het begin van de
eeuw een groot aantal kilometers lokaalspoorweg
gereed.'-~ Voor deze lokaalspoorwegen golden
andere bepalingen dan voor het hoofdnet, zo
waren de maximumsnelheden op die baanvakken
lager.'-'
Vanaf 1860 sloot het Nederlandse spoorwegnet op
iwee plaatsen aan op het Duitse en op twee aan op
het Belgische net. Rond 1890 werd dat aantal
uitgebreid tot dertien naar Duitsland en acht tra-
jecten naar België.'-' In de daaropvolgende jaren
tot de Eerste Wereldoorlog is er een begin van
concentratie bij de spoorwegen te bespeuren. In
1890 kwam er een overeenkomst tussen de Staat
en de drie grote spoorwegmaatschappijen tot
stand, waarbij een verdeling van het hoofdnet
tussen de S.S. en de H.IJ.S.M. werd geregeld en
waarbij de derde grote onderneming de N.R.M.
werd opgeheven. In de daaropvolgende jaren
namen de beide overgebleven grote maatschap-
pijen de exploitatie van diverse lokaalspoorwegen
van andere kleinere spoorwegmaatschappijen
over.'-`
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In 1916 kwam er een belangengemeenschap tot
stand tussen de Maatschappij tot Exploitatie van
Staatsspoorwegen en de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij,'2e die de naam Neder-
landsche Spoorwegen (N.S.) kreeg. Deze nieuwe
combinatie nam in 1919 twee andere spoorweg-
ondernemingen over. Na 1920 kocht deze nieuwe
combinatie een groot aantal van de oude lokaal-
spoorwegen op, om zo een einde te maken aan de
vaak ongunstige exploitatie-contracten.'-' In 1937
werd de 'N.V. Nederlandsche Spoorwegen' opge-
richt, die per 1 januari 1938 de exploitatie van de
S.S. en H.IJ.S.M. overnam.'~` In 1938 was op 36
kilometer na het gehele Nederlandse spoorwegnet
in handen van de N.S..'-y
Na de Eerste Wereldoorlog ondervonden de
spoorwegen steeds meer concurrentie van het
wegvervoer. De concurrentie van het wegvervoer
noopte de spoorwegen in de jaren dertig iets aan
het reiscomfort te doen, de prijzen te verlagen en
de snelheden te verhogen.'w Een belangrijk uit-
vloeisel daarvan was, dat de treinfrequentie opge-
voerd werd. Voorts werd er een begin gemaakt
met de elektrificatie van een aantal baanvakken.
In 1908 was men reeds begonnen met de elektrifi-
catie van de lijn Rotterdam-Hofplein naar Den
Haag-Scheveningen. Het zou evenwel nog tot
1927 duren, voordat een drietal andere lijnen
geëlektrificeerd werd. In de jaren dertig breidde
het aantal geëlektrificeerde baanvakken zich ver-
der uit. In 1938 was in totaal 511 kilometer spoor-
weg geëlektrificeerd en was ongeveer de helft van
het net dubbelsporig uitgevoerd. Op de elektri-
sche baanvakken werd rond de 120 kilometer per
uur gereden."'

III.8.3. Stads- en streek-
vervoer
Voor stads- en streekvervoer waren omstreeks de
eeuwwisseling respectievelijk de paardetram
(sedert 1864) en de stoomtram (sedert 1879) de
meest gebruikte transportmiddelen."' De stoom-
tram werd zowel voor personen als goederenver-
voer gebruikt. Mede onder invloed van de spoor-
wegen en de ligging van de stations buiten de
steden, ontstond het stadsvervoer, waarvan de
diensten aansloten op de aankomst- en vertrektij-
den van de treinen.33 De eerste elektrische tram
reed in 1899 tussen Haarlem en Zandvoort.'"

Zowel de stoom- als de paardetram ondervonden
in toenemende mate concurrentie van de vracht-
wagen en de autobus."` Begin deze eeuw ver-
dween de paardetram uit de meeste steden. Hij
maakte plaats voor de elektrische tractie of voor
autobussen. Eind jaren twintig werd een nieuw
type bus geïntroduceerd, namelijk de elektrische
of trolleybus. In het interbellum nam het stads- en
streekverkeer in betekenis toe.Jó

III.8.4. Autoverkeer
Omstreeks de eeuwwisseling beschikten slechts
enkele tientallen personen over een automobiel.38
Een dergelijk voertuig was in die dagen in ons
land nog een unicum. Om er mee te kunnen rijden
moest men zich overigens enig ongerief laten
welgevallen. De wegen waren dikwijls smal, stof-
fig, hobbelig, slecht onderhouden en de bochten
waren niet op autoverkeer berekend. Bovendien
kende ons land nog vele tollen en lagen de voorge-
schreven maximumsnelheden met ingang van
1905 veelal onder de twintig kilometer per uur.3e
Terwijl de spoorwegen over een net met vaste
bruggen beschikte, was het wegvervoer aangewe-
zen op pontveren.39
Tanken was in die begindagen eveneens een pro-
bleem. Apothekers en drogisten verkochten ben-
zine, die zij in stopflessen bewaarden. Ook som-
mige hotels, café's en rijwielherstellers beschik-
ten over een beperkte voorraad benzine, meestal
verpakt in metalen bussen.'~ Aanvankelijk was
benzine een afvalprodukt bij de petroleumdistilla-
tie. Met het groeiend autoverkeer nam de vraag
naar benzine toe. Geruime tijd vond de verkoop
van deze autobrandstof plaats in blikken. Om-
streeks 1921 werd in Nederland de eerste benzine-
pomp in gebruik genomen."' Deze nieuwe appa-
raten werden met enige argwaan bekeken, door-
dat men niet kon zien hoeveel benzine via de
pomp uit het ondergrondse reservoir in de auto-
tank werd overgeheveld. De afgeleverde benzine
werd weliswaar op een tellertje aangegeven, doch
de nauwkeurigheid waarmee werd gemeten boe-
zemde weinig vertrouwen in. Om dit wantrouwen
bij de consument weg te nemen, werden de pom-
pen van twee glazen meetreservoirs voorzien, elk
met vijf liter inhoud.-"- Deze handpompen ston-
den opgesteld bij drogisten, rijwielherstellers,
hotels en garages. In de jaren dertig maakte de
handpomp geleidelijk plaats voor de elektrische
pomp, waarbij de afgeleverde hoeveelheid benzi-
ne door een telwerk met wijzerplaat (klokregis-
ters) aangegeven werd. Deze pompen waren
voorzien van een kijkglas, waarin een rotortje
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draaide als er benzine stroomde. Eerst na de
oorlog kwamen er in ons land pompen, waar ook
het te betalen bedrag op aangegeven werd.
Waren de eerste auto's van buitenlands fabrikaat,
al spoedig werd ook in ons land met de vervaardi-
ging van automobielen begonnen.~' Het bekend-
ste Nederlandse automerk uit de eerste decennia
van deze eeuw is hoogstwaarschijnlijk wel de
'Spyker', een produkt van de N.V. Industriëele
Maatschappij 'Trompenburg' te Amsterdam.~
Dit bedrijf, dat in de periode 1900-1925 circa twee
duizend automobielen produceerde, was de meest
succesvolle vaderlandse autofabrikant uit deze
periode. Omstreeks de eeuwwisseling hadden
diverse machine-, rijwiel- en rijtuigfabrikanten
getracht een automobielproduktie opgang te
brengen. Vaak bleef de produktie beperkt tot een
enkel of enige tientallen exemplaren. De Neder-
landse autobezitter gaf bovendien de voorkeur
aan een buitenlands merk.

In 1899 werd in de Verenigde Staten de eerste
automobiel-ambulance met elektromotor ge-
bouwd. Binnen tien jaar reden er ook dergelijke
ambulances in ons land. In 1906 kocht 'De Ver-
eeniging tot het Verleenen van Eerste Hulp bij
Ongelukken' in Den Haag een ambulance met
elektromotor. Spoedig daarna kwamen er ambu-
lances met benzinemotoren. Vanaf 1909 bouwde
de N.V. Industriëele Maatschappij 'Trompen-
burg' ambulances.~s In het begin waren deze ver-
voermiddelen alleen ingericht voor transport van
brancards met gewonden. Na verloop van tijd
werden de ambulances voorzien van diverse
instrumenten en hulpmiddelen om tijdens het
vervoer eerste hulp te kunnen verlenen.

Begin deze eeuw werd begonnen met de verbete-
ring van de wegen door het opbrengen van mate-
rialen ter bestrijding van het opwaaiend stof en de
aanleg van rijwielpaden. Hier en daar werd zelfs
een poging tot verbetering van het wegdek onder-
nomen. Enkele belangrijke onverharde wegen
werden verhard en slechte straten opnieuw gepla-
veid. Klinkerwegen bleken voor het nieuwe ver-
keer goed te voldoen.'~ Rijwielpaden werden
aangelegd in verband met de grote populariteit
van het rijwiel rond de eeuwwisseling. Vanuit de
optiek van de autobestuurder bleven de wegen
echter van slechte kwaliteit. De wegenbouwtech-
niek stond voor de Eerste Wereldoorlog nog in de
kinderschoenen. Het wegenvraagstuk was echter
na de oorlog actueler dan ooit, nu gebleken was,
dat het autoverkeer steeds meer gebruikt werd
voor het transport van goederen en personen.

Door Rijk en provincie werd eind jaren twintig
begonnen met de aanleg van een wegennet.
Voorts werden de verbetering en het onderhoud
van bestaande wegen opnieuw ter hand geno-
men.~~ Er werden van verschillende zijden studies
verricht naar de constructie van wegen, het weg-
dek en de wegindelíng. In 1927 werd het Rijks-
wegenbouwlaboratorium opgericht, waar che-
misch-technisch onderzoek van bouwstoffen -
asfalt, teer en beton - voor de wegenbouw plaats-
vond.'~ In 1936 kwamen er van overheidswege
richtlijnen voor de aanleg van autosnelwegen.
Ongeveer tegelijkertijd werd het vraagstuk van de
overbrugging van de grote rivieren aangepakt. De
oversteek met ponten was dikwijls een bottleneck
voor het wegverkeer gebleken.39 Ook bij de aan-
leg van wegen en bruggen werden instrumenten
gebruikt.

III.8.5. Aanleg en beveiliging
Voor zowel de aanleg van wegen, spoorwegen,
landingsbanen, als de bouw van bruggen en het
graven van kanalen waren gegevens nodig over
aardoppervlak, ondergrond en hoogtelijnen. Met
name voor het bouwen van spoordijken en brug-
gen moest men nauwkeurig de posities van ver
verwijderde punten ten opzichte van elkaar kun-
nen bepalen. Liet men dit na, dan liep men het
risico dat onderdelen van deze werken niet in
elkaars verlengde lagen. Bij deze metingen ge-
bruikte men geodetische instrumenten.
Bij bruggenbouw waren bovendien gegevens
nodig over stroomsnelheden rond de pijlers. Ver-
der had men kadastrale gegevens nodig in ver-
band met grondaankopen en -onteigening.

Voor de aanleg van de spoorwegen moesten de
baanvakken worden uitgezet. Met meetbanden of
meetkettingen werd het terrein opgemeten en
vervolgens in kaart gebracht.'w Landmeters moes-
ten daarbij rekening houden met verschillen in
hoogteligging. Voor het meten van hoogtever-
schillen hadden ze de beschikking over nivelleer-
instrumenten (onder andere waterpassen) en
meetlatten (bakens).
In de negentiende eeuw gebruikte men dikwijls
een flesjes-waterpas, bestaande uit twee met
water gevulde verticale glazen buisjes, die door
een lange slang met elkaar verbonden waren.
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Door nu over de beide vloeistofspiegels te kijken
zag men de punten die in het horizontale vlak
lagen. Later bestonden de waterpasinstrumenten
uit een kijker met een libel, die op een horizontale
cirkel met graadverdeling verdraaibaar was. Het
geheel was geplaatst op een driepoot. Bij een
helling bevond de luchtbel zich niet meer in het
midden.15' Een groot probleem bij het gebruik van
deze en andere instrumenten was het weer. Harde
wind veroorzaakte snel onnauwkeurigheden bij
het aflezen of leidde tot beschadingen aan de
instrumenten. Omstreeks 1889 kwam de firma
Becker 8t Buddingh met een gewijzigd koker-
waterpasinstrument, volgens het stelsel Goulier.
Bij dit instrument was de zogenaamde slinger
beschermd tegen de werking van de wind. Verder
was dit instrument in vergelijking met de flesjes-
waterpas minder breekbaar, sneller werkend en
nauwkeuriger."- Daarnaast gebruikte de land-
meter een theodoliet voor het meten van alle
hoeken in het platte vlak. Dit instrument was
echter ook geschikt voor het meten van hoeken
tot 90o in het verticale vlak.J53

Een groot probleem bij de aanleg van de spoorwe-
gen vormde de bruggenbouw."' Voor de aanleg
van de spoorlijn Utrecht-Culemborg-Zaltbom-
mel-'s-Hertogenbosch-Boxtel moest er onder
andere bij Culemborg een brug over de Lek
worden gebouwd. Daarbij moest in eenmaal 150
meter worden overspannen. Het was een waar
huzarenstukje in zijn tijd. Voor de montage van
de brug werd in de lengterichting van de brug met
behulp van een theodoliet de bovenkant van de
pijlers afgetekend. Van waterpasinstrumenten
kon men geen gebruik maken, omdat de stijgers
teveel bewogen.35
In opdracht van het Ministerie van Binnenland-
sche Zaken vervaardigde de Rotterdamse instru-
mentenfirma Gebr. Caminada in 1875 een kope-
ren model van deze Bijzondere spoorbrug over de
Lek. Dit schaalmodel (1 op 50) werd vervolgens
ingezonden naar de in 1876 in Philadelphia gehou-
den wereldtentoonstelling. Verder bestelde het
Ministerie nog een model van de brug over de
Noorderhaven te Rotterdam (schaal 1 op 10).356

Voor een goed functioneren van het treinverkeer
hadden de spoorwegen een uitgebreide beveili-
ging bij de spoorlijnen. Zo stonden in het begin
langs de spoorlijnen van de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij op regelmatige afstanden
van elkaar hoge palen voorzien van twee stel
borden, welke horizontaal en verticaal gesteld
konden worden. Deze palen waren verder voor-
zien van een hijsinrichting voor het op en neer
laten van een mand, dat als derde signaal dienst
deed. Dit systeem is tot 1871 in gebruik gebleven.
Toen werden bij de overwegen elektrische klok-
toestellen geplaatst om de wegwachters te waar-
schuwen, dat er een trein in aantocht was. In 1876
werd begonnen met het blokstelsel.
Bij de overwegen stonden ongeacht de aanwezig-
heid van een seinpaal wegwachters voorzien van
witte, groene en rode vlaggen, die aangaven of de
trein, dan wel het overige verkeer zijn weg kon
vervolgen.357 's Nachts gebruikten zij daarvoor
witte, groene en rode lampen.

Speciaal voor dit spoorwegpersoneel ontwierp de
Utrechtse hoogleraar F. C. Donders een methode
om de gezichtsscherpte en kleurenblindheid te
kunnen testen. In de jaren 1876-1877 vond een
massale keuring van het gezichtsvermogen van het
spoorwegpersoneel plaats. Immers men moest
niet alleen de vlaggen kunnen zien, maar ook
kunnen onderscheiden of inen overdag te maken
had met een rode dan wel een witte vlag en 's
nachts met dito gekleurde lampen."" Later zijn
deze seinvlaggen vervangen door elektrische sein-
toestellen.

III.8.6. Vliegtuigindustrie en
luchtvaart
Al eeuwenlang is de mens gefascineerd van het
luchtruim. Leonardo da Vinci is het bekendste
voorbeeld van iemand die het vliegen bestudeer-
de. Vliegen als een vogel op eigen kracht bleef een
onvervulbare droom. Luchtballons boden mensen
in 1783 de eerste mogelijkheid om via de lucht
afstanden te overbruggen.359 In de twintigste eeuw
kwamen er de bestuurbare en motorisch aange-
dreven luchtschepen, die vooral bekend zijn
geworden als de Zeppelins.~
De eerste vliegtuigen waren vleugel- of zweef-
vliegtuigen. Daarnaast werden er proeven onder-
nomen met hefschroefvliegtuigen. De belangrijk-
ste voor de luchtvaart zouden echter de propeller-
vliegtuigen worden. In de jaren 1903-1905 onder-
namen de Gebroeders Wright de eerste pogingen.
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De eerste vluchten duurden slechts luttele minu-
ten en zij overbrugden niet meer dan enkele
honderden meters. Gaandeweg slaagde men er in
om langer in de lucht te blijven en zich over
grotere afstanden te verplaatsen. In de periode tot
de Tweede Wereldoorlog heeft de constructie van
vliegtuigen een forse technische ontwikeling door-
gemaakt."' Dat gold zowel voor de burgerlucht-
vaart als voor de militaire. Een andere ontwikke-
ling betrof de besturing van vliegtuigen. Niet
alleen kwam er een automatische stuurinrichting,
maar ook kwamen er aan boord van vliegtuigen
verschillende instrumenten, die het de piloot
mogelijk maakten 'blind te vliegen', dat wil zeg-
gen te navigeren op basis van de instrumenten.'"-
In de periode tussen de twee wereldoorlogen
maakte de burgerluchtvaart een sterke opgang.
Het nieuwe verkeersmiddel mocht zich al spoedig
op ruime belangstelling van het publiek verheu-
gen.~'

Met de oprichting van de N.V. Nederlandsche
Vliegtuigenfabriek door A. H. G. Fokker in 1919,
werd de basis gelegd voor een nieuwe bedrijfstak
in Nederland, de vliegtuigindustrie. In hetzelfde
jaar volgde de oprichting van de latere K.L.M..
Hoewel er pas na de Eerste Wereldoorlog sprake
was van een Nederlandse vliegtuigindustie, wer-
den er al voor 1914 in Soesterberg en Gilze-Rijen
vliegtuigen gebouwd.'~` In de oorlogsjaren bouw-
de de voormalige Amsterdamse automobiel-
fabriek 'Trompenburg' verschillende vliegtuig-
typen.~' Nog tijdens deze oorlog kwam het bedrijf
met een geheel nieuw eigen ontwerp, het 'Spijker-
vliegtuig'. Dit type was een dusdanig succes dat
het nog geruime tijd na de oorlog als school- en
oefenvliegtuig dienst gedaan heeft. In 1920 staak-
te de N.V. Nederlandsche Automobiel- en Vlieg-
tuigenfabriek 'Trompenburg' echter de produktie
van vliegtuigen.~
Na de Eerste Wereldoorlog kreeg de vliegtuig-
industrie in ons land ruime mogelijkheden zich
verder te ontplooien. Het Verdrag van Versailles
legde namelijk de ontwikkeling van de op dat
moment dominerende Duitse vliegtuigindustrie
voorlopig aan banden.'b' In 1918 en 1919 werden
van verschillende zijden pogingen ondernomen
om een vliegtuigfabriek te stichten, doch deze
ondernemingen kwamen of niet van de grond, of
staakten na korte tijd hun werkzaamheden.'~` Zo
fabriceerde de N.V Maatschappij Van Berkel's
Patent te Rotterdam in de periode 1918-1921
enkele tientallen vliegtuigen.~9 Tijdens het inter-
bellum zijn er zo'n veertien pogingen op dit vlak
ondernomen, waarvan er slechts één op lange

termijn succesvol bleek. Dat was de in 1919 opge-
richte N.V. Koninklijke Nederlandsche Vliegtui-
genfabriek 'Fokker' in Amsterdam. Zij begon
haar werkzaamheden in de gebouwen, waar eer-
der in dat jaar de 'Eerste Luchtvaart Tentoonstel-
ling Amsterdam' (E.L.T.A.) gehouden werd. Dit
evenement was de prikket voor het ontstaan van
de Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en
Koloniën, de latere K.L.M., de thans oudste
luchtvaartmaatschappij ter wereld."~ Toen in 1920
de K.L.M. de eerste vluchten begon, was er een
tekort aan materieel. De onderneming onderhield
dientengevolge de eerste lijn, Amsterdam-Lon-
den vice versa, met gehuurde Britse militaire
vliegtuigen, die aangepast waren voor het vervoer
van personen, post en goederen."' Aan 'Fokker'
werd opdracht gegeven voor de bouw van enkele
verkeersvliegtuigen. In 1920 kwam de éénmoto-
rige 'Fokker F2' op de markt. Vanaf 1928 bouwde
deze fabriek ook meermotorige vliegtuigen. In de
periode tot de Tweede Wereldoorlog bouwde
'Fokker' diverse vliegtuigtypen, waaronder ver-
keers-, les- en militaire vliegtuigen.32
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog
telde Nederland vier vliegtuigfabrieken. Naast
'Fokker' waren dat de N.V. Koolhoven Vliegtui-
genfabriek (1925), de Aviolanda Maatschappij
voor Vliegtuigbouw N.V. (1927) en de N.V. Ko-
ninklijke Maatschappij 'De Schelde' (1870)."' Dit
laatste bedrijf begon in 1934 vliegtuigen te bou-
wen. De N.V. Koolhoven Vliegtuigenfabriek ver-
vaardigde hoofdzakelijk militaire toestellen. De
derde onderneming, Aviolanda, vervaardigde
vanaf 1927 voornamelijk vliegboten, type Dornier
Wal (een soort watervliegtuig) voor de Neder-
landse marine."` Nadat deze onderneming in 1931
de bouwrechten van de Amerikaanse Curtiss-
Wright jachtvliegtuigen verworven had, bouwde
zij diverse vliegtuigen van dit type voor het
Departement voor Koloniën. Toen in het midden
van de jaren dertig de opdrachten tot de bouw van
vliegtuigen terugliepen, schakelde het bedrijf
over op de fabricage van vliegtuigonderdelen voor
diverse opdrachtgevers.75 Daarnaast vervaardigde
de valschermafdeling van dit bedrijf parachutes
voor onder meer de marine. Eind jaren dertig
werd wederom de produktie van vliegboten ter
hand genomen.
Sedert 1934 was aan de scheepswerf en machine-
fabriek de N.V. Koninklijke Maatschappij 'De
Schelde' te Vlissingen een afdeling vliegtuigbouw
verbonden.7ó Het bedrijf construeerde onder
meer éénpersoons sportvliegtuigen - de Schel-
demusch - en éénpersoons vliegboten - de
Scheldemeeuw.
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ln 1938 hadden de vier overgebleven vliegtuig-
fabrieken ten gevolge van internationale econo-
mische en politieke ontwikkelingen volop orders,
merendeels voor militaire doeleinden.'~
In nauwe samenwerking met de vliegtuigindustrie
werkte 'Het Nationaal Luchtvaartlaboratorium'
(NLL) aan de verbetering van vliegtuigen en vei-
ligheid. In 1918 stelde de Nederlandse regering de
'Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart' in, met het
doel het geven van steun en voorlichting aan
militaire luchtvaartdiensten, de luchtvaartindus-
trie en de civiele luchtvaart."" In 1937 werd deze
dienst omgezet in Het Nationaal Luchtvaartlabo-
ratorium, dat wetenschappelijk onderzoek ver-
richtte op het terrein van de luchtvaart."v Naast
laboratoriumproeven werd er in de lucht in de
vliegtuigen technisch onderzoek gedaan, ten ein-
de meer te weten te komen over de eigenschappen
van de verschillende vliegtuigconstructies. Daar-
naast ontwikkelde het Laboratorium zelfregistre-
rende vliegproefinstrumentatie voor het testen
van prototypes. Men kende een methode om het
starten en landen te registreren (FANA-camera-
methode) en de automatische waarnemer (AW).
De laatsie filmde gedurende de vlucht de instru-
menten in het vliegtuig.'~"

Van groot belang voor de luchtvaart waren ook de
weerkundige waarnemingen. Zo verrichtte het
K.N.M.I. te De Bilt meteorologische waarnemin-
gen ten behoeve van de luchtvaart.381 De weers-
verwachtingen waren van groot belang voor het
bepalen van de duur van de vlucht, de benodigde
hoeveelheid brandstof en de veiligste vliegroute.
Via radioverbindingen konden de vliegtuigen op
de hoogte gehouden worden van plotselinge
weersveranderingen.'"' Radiocontact speelde ver-
der een rol bij het opstijgen en landen.

Voor het kunnen besturen van een vliegtuig waren
instrumenten van onschatbare waarde.'"' De een-
voudige vliegtuigen uit de jaren twintig beschikten
over relatief weinig instrumenten, namelijk
motorinstrumenten, hoogtemeter, snelheids-
meter en kompas. Er werd in die dagen vrijwel
alleen met goed zicht gevlogen, daarbij gebruik
makend van herkenbare punten in het landschap,
zoals rivieren, spoorwegen en kustlijnen. Daartoe
had men een kaart, een kompas, een klok en een
instrument voor het meten van de luchtsnelheid.'~
Tijdens de in 1919 gehouden E.L.T.A. waren
verschillende instrumenten te aanschouwen,
waaronder navigatie- en meteorologische instru-
menten. Onder de deelnemers bevond zich ook
het instrumentenbedrijf Marius te Utrecht.'~-`

In de jaren dertig werden buitenlandse vliegtuig-
typen als Douglas, Boeing en Lockheed uitgerust
met gyroscopische instrumenten, zoals bochtaan-
wijzer, koerstol en kunstmatige horizon. Hier-
door was het ook mogelijk geworden om bij slecht
zicht te vliegen.~te Voor deze snellere en com-
plexere vliegtuigen waren de eerdergenoemde
instrumenten onvoldoende gebleken.

Daarnaast waren er instrumenten nodig bij de
constructie van vliegtuigen. Rotatiesnelheid en
constructiefouten van de propellers konden wor-
den opgespoord met behulp van een stroboscoop
en een toerenteller. Zowel 'Fokker' als de K.L.M.
beschikten over dergelijke instrumenten.'"'

III.9. Onderwijs en onderzoek
De eerste kennismaking met wetenschappelijke
instrumenten vindt voor velen plaats bij de na-
tuur- en scheikundeles op school. Tal van scholen
beschikken over instrumenten, waarmee ver-
schijnselen als magnetisme en statische lading
gedemonstreerd worden. Daarnaast krijgen de
leerlingen er de gelegenheid met behulp van
instrumenten dergelijke verschijnselen te bestu-
deren. Daaronder bevinden zich soms instrumen-
ten, die nog uit de vorige eeuw dateren.

Het middelbaar onderwijs onderging in 1863 ten
gevolge van de onderwijswetten van Thorbecke
een forse uitbreiding. Er ontstonden enkele nieu-
we schooltypen, te weten de burgerscholen, de
burgeravondscholen, de landbouwscholen en de
hogere burgerscholen. De hogere burgerschool
(H.B.S.) moest opleiden tot een toekomstige lei-
dinggevende functie in handel en nijverheid.'~

Moderne talen, boekhouden en natuurweten-
schappen vormden een belangrijk onderdeel van
het onderwijsaanbod op de H.B.S.. Daarmee
onderscheidde dit nieuwe schooltype zich duide-
lijk van de vóór 1863 bestaande latijnse scholen
en gymnasia, waar het onderwijs vooral gericht
was geweest op een wetenschappelijke vervolg-
opleiding. Een onbedoeld neveneffect was, dat in
de praktijk de nieuwe H.B.S. bovendien ging
functioneren als vooropleiding voor het universi-
tair onderwijs in de exacte studierichtingen.~ Vrij
snel na de totstandkoming van de nieuwe wet op
het middelbaar onderwijs openden de eerste
hogere burgerscholen hun deuren in Groningen,
Roermond, Zutphen, Leiden, Delft, Sneek,
Deventer en Maastricht.'~ In de daaropvolgende
decennia zou het aantal nieuwe scholen voortdu-
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rend groeien. Dat bracht een forse vraag naar
schoolmeubelen en leermiddelen met zich mee.
Naast globes en landkaarten waren er instrumen-
ten, toestellen en werktuigen nodig voor het
natuur- en scheikunde onderwijs, alsmede voor-
werpen ten behoeve van het onderricht in de
natuurlijke historie. Nieuw waren de prakticum-
lokalen op de hogere burgerscholen, waar de
leerlingen zelf proeven konden doen. Het waren
naar toenmalige maatstaven goed geoutilleerde
laboratoria.'y' Zo besteedde de H.B.S. in Leiden
in 1866-1867 ruim zes duizend gulden aan de
aanschaf van hulpmiddelen voor het natuur- en
scheikunde onderwijs.'"- Een aantal H.B.S.'en
kreeg de beschikking over de verzameling instru-
menten van een plaatselijk natuurkundig genoot-
schap, dat de voorwerpen in bruikleen gaf, of
schonk.'y' Zo kreeg de H.B.S. in Amersfoort de
beschikking over de instrumentenverzameling van
de afdeling 'Amersfoort' van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen.'"' Andere scholen, zoals de
H.B.S. in Deventer en Maastricht, konden ge-
bruik maken van de kabinetten van de oude
athenea.'v`
Met de uitbreiding van het middelbaar onderwijs
nam de vraag naar speciaal voor het onderwijs
vervaardigde instrumenten toe. Geleidelijk maak-
ten de 'gewone' wetenschappelijke instrumenten,
die in eerste instantie bestemd waren voor onder-
zoek, plaats voor voorwerpen die ontworpen en
geconstrueerd waren voor het onderwijs op zowel
middelbare scholen als universiteiten. Deze
instrumenten waren doorgaans eenvoudiger van
constructie en uit goedkopere materialen vervaar-
digd, dan de voor wetenschappelijk onderzoek
bestemde instrumenten. In het begin van de jaren
zestig waren instrumenten ten behoeve van het

onderwijs vooral afkomstig uit de ons omringende
landen.'~ Daarna werden ze ook steeds meer in
eigen land gemaakt.

Een andere wijziging in het middelbaar onderwijs
in 1863 betrof de opheffing van de Koninklijke
Academie in Delft en de oprichting van de Poly-
technische School aldaar. Vervolgens werd in
1905 de school uit het middelbaar onderwijs getild
en omgezet in de Technische Hogeschool. De
Polytechnische School kende een opleiding tot
industrieel of technoloog, en opleidingen tot
civiel-, bouwkundig-, scheepsbouwkundig-, werk-
tuigbouwkundig- of mijningenieur.'y' In 1905 werd
het vervolgens ook mogelijk om af te studeren als
elektrotechnisch ingenieur.'v"
Voor het onderwijs kon de school gebruik maken
van de verzamelingen natuur- en scheikundige
instrumenten van de voormalige Koninklijke
Academie. Terwijl de natuurkundige verzameling
in 1864-1865 als tamelijk volledig werd aange-
merkt, was de verzameling hulpmiddelen voor het
onderwijs in de scheikunde gebrekkig. Met name
het instrumentele gedeelte liet veel te wensen
over. De noodzakelijke werktuigen als waterba-
den, zandbaden, droogstoven, ovens en standaar-
den waren slechts spaarzaam aanwezig. In de
daaropvolgende jaren trachtte de school vooral de
verzameling scheikundige hulpmiddelen, zover de
financiën dat tenminste toelieten, op peil te bren-
gen. In de eerste jaren beperkte de aanschaf zich
voornamelijk tot chemicaliën en preparaten, als-
mede glazen, porceleinen en platina laborato-
riumhulpmiddelen.'~ Enkele balansen en verschil-
lende toestellen voor maatanalyse vormden de
belangrijkste uitbreiding op het instrumentele
gedeelte. Er werden niet zozeer dure toestellen
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aangeschaft, alswel een '... aanzienlijk getal van
de kleine schaars voorhanden werktuigen, die in
een laboratorium steeds in menigte aanwezig
moet zijn.'.~" Het natuurkundig kabinet werd uit-
gebreid met toestellen voor licht, elektriciteit en
telegrafie.u" Daarnaast beschikte de Polytechni-
sche School over een verzameling modellen op het
gebied van de burgerlijke bouwkunde, water-
bouwkunde, molenbouw, werktuigkunde, over
een collectie landmeetkundige en geodetische
instrumenten, en over hulpmiddelen voor het
onderwijs in meten en wegen.~'- Ook deze drie
verzamelingen werden voortdurend verrijkt met
nieuwe aanwinsten. Zo werd de collectie hulp-
middelen voor het meten en wegen uitgebreid met
basculen, gasmeters en een door A. J. H. van der
Toorn (1785-1870) geschonken verzameling areo-
meters met toebehoren.w'

In de jaren zeventig werd aan de Polytechnische
School een begin gemaakt met het onderwijs in de
elektrotechniek. Met het toenemen van de toe-
passingsmogelijkheden op het gebied van elektri-
citeit en het gebruik daarvan, groeide de behoefte
aan praktisch en theoretisch geschoolde mensen.
Zolang een gerichte scholing hier te lande ont-
brak, vond kennisoverdracht plaats in de werk-
omgeving waar Nederlanders samenwerkten met
buitenlandse elektrotechnici, die voor dit werk
naar ons land gehaald waren. Daarnaast kon men
door enige tijd bij een bekende buitenlandse
onderneming te werken of stage te lopen, de
benodigde kennis en bekwaamheid vergaren.~"
In het begin maakte het elektrotechnisch onder-
wijs aan de Polytechnische School deel uit van het
algemene vak 'toegepaste natuurkunde'. Vanaf
het midden van de jaren zeventig gaf daar de
voormalige H.B.S.-leraar J. A. Snijders (1844-
1922) onderricht op het gebied van de theorie van
elektriciteit en magnetisme en die van licht en
warmte.~ Voorts doceerde hij er 'theorie en con-
structie van dynamo's en geleidingsnetten'. Met
ingang van het cursusjaar 1888-1889 werd aan de
Polytechnische School vervolgens voor het eerst
een cursus elektrotechniek gegeven.U" Hij was
bestemd '...' voor hen, die zich meer bijzonder op
de studie der electrotechniek wenschen toe te
leggen".u` Deze curus was met name bedoeld
voor de aanstaande werktuigkundige ingenieurs
uit het derde en vierde jaar. In 1890 werd Snijders
ten slotte benoemd tot hoogleraar Elektrotech-
niek, waardoor hij zich volledig aan dit vakgebied
kon gaan wijden.u" In datzelfde jaar stelde
J. A. Snijders zich op de hoogte van het elektro-
technisch onderwijs in het buitenland, waarover

hij de Minister van Binnenlandsche Zaken uitvoe-
rig berichtte.~~
In 1905 werd het mogelijk om aan de jonge
Technische Hogeschool af te studeren als elektro-
technisch ingenieur binnen de afdeling 'Werktuig-
bouwkunde, Scheepsbouwkunde en Electrotech-
niek'."" Vanaf dat moment telde de Technische
Hogeschool vier hoogleraren in de elektrotech-
niek, namelijk één voor algemene en theoretisch
elektrotechniek, één voor zwakstroom, en twee
voor sterkstroom.

De zwakstroom omvatte voor de Tweede Wereld-
oorlog: telegrafie, telefonie en radio. Het zwaar-
tepunt aan de TH lag echter op de sterkstroom,
waartoe vrijwel alles behoorde wat te maken had
met elektrificatie. Daartoe behoorden ook de
elektrotechnische toepassingen en het meten.
Door de ontwikkelingen op elektrotechnisch
gebied voor de Tweede Wereldoorlog, breidde de
studie elektrotechniek zich verder uit en ontston-
den er nieuwe deelgebieden.

Ook het universitair onderwijs maakte in de twee-
de helft van de negentiende eeuw een aantal
veranderingen door. In 1863 telde ons land nog
maar drie hogescholen, namelijk in Leiden,
Utrecht en Groningen. Deze universiteiten ken-
den elk vijf faculteiten, te weten die der godge-
leerdheid, rechtsgeleerdheid, wiskunde en na-
tuurwetenschappen, wijsbegeerte en letteren, en
geneeskunde. Daarnaast waren er athenea in
Deventer en in Amsterdam, waar ook hoger on-
derwijs gegeven werd, met dat verschil dat deze
instellingen geen graad verleenden."'

De Wet op het Hoger Onderwijs van 1876 leidde
tot de sluiting van het Atheneum in Deventer,
terwijl het 'Atheneum Illustre' in Amsterdam tot
universiteit (Gemeentelijke Universiteit) werd
verheven. Met de oprichting in 1880 van de (pro-
testants-christelijke) Vrije Universiteit te Amster-
dam was het aantal universiteiten in ons land
gestegen tot vijf. Overigens kreeg de laatstge-
noemde eerst in 1930 een faculteit voor wiskunde
en natuurwetenschappen.
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In de de tweede helft van de negentiende eeuw
was er sprake van een stijgende behoefte aan
instrumenten bij het wetenschappelijk onderzoek
en onderwijs aan de universiteiten. Met name de
veranderde houding ten aanzien van onderzoek
leidde tot een toenemend gebruik van instrumen-
ten. De hogescholen waren financieel echter lang
niet altijd in staat om aan die behoefte te vol-
doen."'- Bovendien bracht de Wet op het Hoger
Onderwijs in 1876 naast een uitbreiding van het
aantal leerstoelen, een integratie van onderwijs en
onderzoek tot stand.a" Na 1880 verrezen aan de
eerste vier hogescholen nieuwe goed geoutilleer-
de laboratoria, waar hoogleraren en studenten
onderzoek konden doen. Ten slotte ontstonden
met het voortschrijden van wetenschap en tech-
niek geheel nieuwe onderzoeksgebieden.

Van oudsher beschikten de hogescholen en athe-
nea over kabinetten met instrumenten, die aan-
vankelijk voornamelijk voor demonstratiedoel-
einden bedoeld waren. De veranderingen in de
onderwijsstructuur na 18761eidde tot een behoef-
te aan uitbreiding van de bestaande instrumenten-
collecties aan de faculteit der geneeskunde en aan
die der wiskunde en natuurwetenschappen. AI
enkele jaren eerder kampten de verschillende
kabinetten regelmatig met een gebrek aan ruimte
om alle instrumenten te kunnen herbergen."' De
oude laboratoria en fysische kabinetten bleken
niet langer toereikend voor het nieuwe onderzoek
en onderwijs.
De research-laboratoria, die na 1880 aan de ver-
schillende universiteiten ontstonden, hadden
gezien het karakter van het onderzoek dat men er
verrichtte, behoefte aan speciale instrumenten."`
Het opmerkelijkste voorbeeld hiervan, is onge-
twijfeld wel het cryogeen laboratorium van pro-
fessor H. Kammerlingh Onnes (1853-1926) in Lei-
den, dat speciaal ingericht was voor proeven bij
zeer lage temperaturen. Bij zijn benoeming in
1882 tot hoogleraar in de experimentele natuur-
kunde en meteorologie kreeg hij de beschikking
over een 'uiterst matig onderkomen'."~ Het oude
'Physische Kabinet' werd weldra omgebouwd tot
een modern laboratorium en de oude instrumen-
ten verhuisden naar zolder. Er werd nieuwe appa-
ratuur aangeschaft, die echter alras ongeschikt
bleek voor de beoogde metingen. Aangezien de
benodigde instrumenten niet te koop waren, werd
in de kelders van het Natuurkundig Laboratorium
een instrumentmakerswerkplaats ingericht, waar
instrumentmakers de speciale instrumenten voor
het eigen laboratorium vervaardigden. In 1908
slaagde H. Kamerlingh Onnes er in vloeibaar

helium te maken. Daarmee werd een nieuw ter-
rein voor fysisch onderzoek geopend.
De werkplaats groeide binnen een tiental jaren,
mede door de initiatieven van Kamerlingh Onnes,
uit tot een speciale instrumentmakersopleiding
voor heel Nederland. Aanvankelijk werkte er in
de werkplaats een instrumentmaker, die daar-
naast enkele leerlingen opleidde. Na enkele jaren
verhuisde de werkplaats van de kelder naar een
ruimere behuizing elders in het gebouw. Het per-
soneelsbestand van de werkplaats werd uitgebreid
en het aantal leerlingen was inmiddels tot twintig
uitgegroeid. De theoretische opleiding van de
aanstaande instrumentmakers werd toen verzorgd
door het Leidse genootschap 'Mathesis Scientia-
rium Genitrix'. Gezien de overgrote belangstel-
ling voor deze opleiding enerzijds en de financië-
le lasten voor het laboratorium anderzijds, werd
besloten tot het verzelfstandigen van de opleiding.
Hiertoe werd de 'Vereeniging tot Bevordering van
de Opleiding tot Instrumentmaker' opgericht."'

In de periode 1870-1914 was er sprake van een
zekere 'professionalering en schaalvergroting' van
het wetenschappelijk onderzoek."'~ Er werd in
deze periode veel baanbrekend onderzoek in
Nederland verricht en er waren veel internationa-
le contacten met vooral Duitsland. Buitenlandse
onderzoekers verbleven enige tijd in ons land,
Nederlandse wetenschappers verbleven enige tijd
in het buitenland."y De Nederlandse natuurwe-
tenschappen leverden in die periode maar liefst
vijf Nobelprijswinnaars op. De eerste Nobelprijs-
winnaar was J. H. van 't Hoff (1852-1911), die in
1901 de Nobelprijs voor de Scheikunde kreeg.
Vervolgens werd in 1902 de Nobelprijs voor de
Natuurkunde toegekend aan H. A. Lorentz
(1853-1928) en P. Zeeman (1865-1943) voor hun
onderzoek naar elektromagnetische verschijnse-
len. Acht jaar later werd de Nobelprijs voor de
Natuurkunde wederom toegekend aan een Ne-
derlandse natuurkundige, namelijk aan J. D. van
der Waals (1837-1923) voor zijn onderzoek naar
het gedrag van gassen. In 1913 kreeg ten slotte
H. Kamerlingh Onnes de Nobelprijs voor de
Natuurkunde voor zijn onderzoekingen bij lage
temperaturen.'~
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Na de Eerste Wereldoorlog zette de expansie van
het Nederlandse hogeronderwijs en met name van
de natuurwetenschappen zich voort. Er volgde
een uitbreiding van het aantal instellingen voor
hoger onderwijs. Zo werd in 1918 de uit 1917
stammende 'Rijks hoogere land-, tuin- en bosch-
bouwschool' in Wageningen verheven tot Land-
bouwhogeschool en werd de Rijksveeartsenij-
school eveneens tot hogeschool verheven. In 1925
werd de laatstgenoemde als aparte faculteit bij de
Utrechtse universiteit ondergebracht. Overigens
was aan de in 1923 opgerichte katholieke Keizer
Karel-universiteit in Nijmegen tot 1957 geen
faculteit voor wiskunde en natuurwetenschappen
verbonden.'-' Nadat in 1930 de Vrije Universiteit
te Amsterdam was uitgebreid met een faculteit
voor wiskunde en natuurwetenschappen, werd
drie jaar later ook aan deze universiteit een nieuw
natuurkundig laboratorium verbonden.'~'
In de verschillende universiteitslaboratoría werd
in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog veel
onderzoek verricht en werden er vele nieuwe
instrumenten ontworpen. Zo werd in Utrecht
door de natuurkundigen L. S. Ornstein en
W. J. H. Moll onderzoek verricht op het gebied
van de spectroscopie en intensiteitsmetingen.'-'
Daar ontwierp Moll zeer gevoelige meetinstru-
menten, waarmee de intensiteit van de spectraal-
lijnen kon worden gemeten. In Groningen ont-
wikkelde de fysicus F. Zernike (1888-1966) in
1932 de fasecontrastmicroscoop, waarvoor hij in
1953 de Nobelprijs voor de Natuurkunde ontving.

Ook de medische opleiding veranderde in de loop
van de negentiende eeuw. Van 1818 tot 1865
waren de opleiding en de bevoegdheden van
geneeskundigen geregeld in de Geneeskundige
Staatsregeling van 1818.'-' Deze wet regelde onder
andere de oprichting van de zogenaamde klinische
scholen. Aan deze scholen ontvingen de stedelijke
heelmeesters, de vroedmeesters en vroedvrouwen
hun opleiding. Klinische scholen waren gevestigd
in Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Hoorn, Mid-
delburg en Rotterdam."` De wet uit 1818 beoogde
tevens de inrichting van de academische zieken-
huizen voor klinisch onderwijs aan studenten.
Alleen de hogescholen van Utrecht, Leiden en
Groningen leidden echter op tot de Medicinae,
Chirurgiae en de Artis Obstetriciae doctores.

Hoewel ook aan het Amsterdamse Atheneum
Illustre medisch onderwijs werd gegeven, kon
men hier niet promoveren. Voor het afronden van
de medische studie moesten de Amsterdamse stu-
denten zich dientengevolge tot een universiteit
wenden. Dit veranderde toen het Atheneum een
universiteit werd."" Men onderscheidde aldus de
geneeskunde, de heelkunde en de verloskunde.
Had men er de graad van Medicinae Doctor
verworven, dan was men bevoegd tot het uitoefe-
nen van de (inwendige) geneeskunde. Voor het
beoefenen van de heelkunde of de verloskunde
was een tweede promotie nodig.'-' Daarnaast kon
men promoveren tot Artis Pharmaceuricae Doc-
tor. Tot 1865 bestond er geen afzonderlijke oplei-
ding in de farmacie."" Het universitair geneeskun-
dig onderwijs werd tot omstreeks het midden van
de eeuw vrij theoretisch benaderd en was zodoen-
de weinig op de praktijk gericht."" Dit in tegen-
stelling tot de niet universitair opgeleide genees-
kundigen. Men onderscheidde daarbij tot 1865
maar liefst dertien categorieën bevoegde genees-
kundigen, waaronder de officieren van gezond-
heid der le, 2e en 3e klasse, de stadsheelmeesters
en de plattelandheelmeesters.'~" Daarnaast be-
stond er nog een heel scala van onbevoegde be-
oefenaren der geneeskunst, zoals de breukmees-
ters. Zij allen hadden zo hun eigen instrumenta-
rium.
Bij de opleiding van niet universitair-geschoolde
geneeskundigen speelden de Commissies van
Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht een
centrale rol. Zij namen ook alle niét academische
medische examens af. Deze commissies hielden
tevens toezicht op de uitoefening van de genees-
kunst in de steden en adviseerden bij het opstellen
van plaatselijke verordeningen. Daarnaast waren
zij waakzaam voor het uitbreken van besmette-
lijke ziekten."' De door Thorbecke in 1865
ingevoerde nieuwe geneeskundige wetten bete-
kenden onder andere het einde van de klinische
scholen en de verschillende soorten bevoegd-
heden. Voortaan kende men slechts één soort
geneeskundige, namelijk de universitair gevorm-
de arts.
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In de eerste helft van de negentiende eeuw was er
van natuurwetenschappelijk denken in de genees-
kunde nog nauwelijks sprake."- Slechts een kleine
groep 'progressieve medici' was overtuigd van de
noodzaak van een natuurwetenschappelijke aan-
pak, in plaats van een 'natuurfilosofische' benade-
ring, die door de meeste van hun tijdgenoten
aangehangen werd. Zij toonden zich uiterst kri-
tisch over de kwaliteit van het medisch onderwijs,
dat grote kwaliteitsverschillen en verscheidenheid
aan bevoegdheden kende. Het geneeskundig
hoger onderwijs was onvoldoende op de praktijk
gericht en geschiedde bovendien nog in het La-
tijn, terwijl dat in het buitenland al in de landstaal
gebeurde. Voorts werd er onvoldoende rekening
gehouden met de ontwikkelingen in de hulpwe-
tenschappen als chemie, fysiologie, microscopie,
pathologische anatomie en diagnostiek."' Daar-
naast groeide in de jaren 1840-1850 in medische
kringen het verzet tegen de bestaande opvattingen
van principiële staatsonthouding op medisch
gebied. De staatsregeling van 1818 bemoeilijkte
de modernisering van het onderwijs, doordat het
aantal hoogleraren voorgeschreven was.'~ Mede
hierdoor had het medisch onderwijs in Nederland
een achterstand ten opzichte van het buitenland.

Hoewel er drie richtingen onderkend werden,
werd tot omstreeks het midden van de negentien-
de eeuw aan de drie genoemde hogescholen en
het Atheneum Illustre, heelkunde en verloskunde
door één hoogleraar onderwezen. Daarna tra-
den er regelmatig splitsingen van leeropdrachten
op. Binnen de medische wetenschap ontstonden
na 1840 een aantal zelfstandige theoretische vak-
ken, zoals anatomie, fysiologie en pathologische
anatomie. Enerzijds waren de verschillende deel-
gebieden door de ontwikkeling der geneeskunde
te omvangrijk geworden, anderzijds werden door
technische ontwikkelingen nieuwe gebieden ont-
sloten, die vaak een eigen aanpak vergden."5 In
1848 werd in Leiden de eerste afzonderlijke leer-
stoel voor de verloskunde ingesteld. Amsterdam
volgde in 1864, Groningen in 1865, en ten slotte
Utrecht in 1866. De oogheelkunde was in 1869 de
tweede richting, die zich afscheidde van de heel-
kunde en zich tot een afzonderlijke discipline
ontwikkelde. De grote doorbraak van die laatste
lag na de algemene toepassing van narcose en het
gebruik van de oogspiegeL Tegelijkertijd kreeg
het fysiologisch onderzoek aan het oog in Utrecht
aandacht van F. C. Donders. In Leiden werd in
1869 de eerste (buitengewoon) hoogleraar be-
noemd, Utrecht en Amsterdam volgden in 1877
en Groningen ten slotte in 1890.'M

In de jaren zestig schaften de drie hogescholen
regelmatig enkele heelkundige en verloskundige
instrumenten aan om de instrumentenverzamelin-
gen ten behoeve van het medisch onderwijs op
peil te houden."' Het instellen van afzonderlijke
laboratoria, onder meer voor de fysiologie, bete-
kende voorts een extra uitbreiding van het instru-
mentarium van de medische faculteiten."" Daar-
naast zorgden de toename van het aantal patiën-
ten en de veranderende medische wetenschap en
techniek voor een constante behoefte aan nieuwe
instrumenten, apparatuur en andere hulpmidde-
len in zowel de laboratoria als de ziekenhuizen.

III.10. Gezondheidszorg
Stapje voor stapje vergaarde men kennis over de
bouw en het functionereri van levende organismen
en in het bijzonder van het menselijk lichaam. De
microscoop heeft een sterke impuls gegeven aan
het veroveren van die kennis. Gaandeweg konden
juist met behulp van dit instrument vele raadsels,
die het menselijk lichaam omgeven, worden ont-
rafeld. De stand van wetenschap en techniek
waren niet de enige beperkingen. Het denken
over het menselijk lichaam was geheel ingebed in
religieuze en filosofische opvattingen en in overle-
veringen uit de volksgeneeskunst. Dientengevol-
ge werden nieuwe zienswijzen niet altijd met
vreugde begroet. Zo stuitte bijvoorbeeld Har-
vey's ontdekking van de grote bloedsomloop aan-
vankelijk op grote weerstand.

Binnen de gezondheidszorg waren in het begin
van de negentiende eeuw voedingsleer en de ver-
schillende aspecten van hygiëne nog onbekend.
Op medisch gebied onderscheidde men tot ver in
de negentiende eeuw drie richtingen, geneeskun-
de, heelkunde en verloskunde. Van specialismen
was nog geen sprake. Geneeskunde hield zich
voornamelijk bezig met (besmettelijke) ziekten
en ontstekingen. Men trachtte de pijnen van de
lijders te verlichten door verzorging en het toedie-
nen van medicamenten. Ook inentingen vielen
onder de activiteiten der geneeskunde. De heel-
kunde was daarentegen georiënteerd op opera-
tieve ingrepen, zoals amputaties, schedelborin-
gen, en het verwijderen van stenen uit de blaas.
Ook bij de verloskunde werden 'kunstbewerkin-
gen' verricht. Het gebruik van instrumenten,
waaronder hefbomen en tangen, bij verlossingen
ging ver terug in de tijd. Lange tijd was het
verlossen een aangelegenheid van vroedvrouwen
en vroedmeesters. In moeilijke gevallen riepen zij
soms de hulp in van een heelmeester of chirurgijn.
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De situatie was dan dikwijls al dermate hopeloos,
dat het enige wat hem dan nog restte, was trachten
het leven van de kraamvrouw te redden, door met
behulp van instrumenten als stompe en scherpe
haken, perforatorium (schedelboor), schaar en
cranioclast (schedelbreker) het kind te verkleinen
en vervolgens in stukken te verwijderen."o De
mortaliteit onder kraamvrouwen was hoog. Het
sterftecijfer van de zuigelingen lag echter nog
hoger. Het kraamgebeuren ging in vele gevallen
gepaard met ernstige complicaties ten gevolge van
bekkenvernauwing en ondervoeding. Veel vrou-
wen stierven in het kraambed door uitputting,
onkundige behandeling en de beruchte kraam-
vrouwenkoorts.
Een belangrijke ontwikkeling voor de verlos-
kunde was de ontdekking omstreeks het midden
van de vorige eeuw van de oorzaken van de
kraamvrouwenkoorts, door de Hongaarse arts
I. Ph. Semmelweis (1818-1865). De door hem
voorgestane desinfectie van de handen met
chloorkalk, alvorens de kraamvrouwen te onder-
zoeken, leidde tot een forse daling van het aantal
sterfgevallen. In ons land was echter lang niet
iedereen overtuigd van de noodzaak van desinfec-
tie bij de verlossing, zodat de aanbevolen voor-
zorgsmaatregelen achterwege gelaten werden,
zoals in de kraamkliniek van het Amsterdamse
Binnengasthuis. Daar bleef het sterftepercentage
lange tijd nog vrij hoog. Zo hoog zelfs dat vele
aanstaande moeders daar niet bevallen wilden.~"

In vergelijking tot het heden kende men in voor-
gaande eeuwen slechts een beperkt aantal opera-
tieve ingrepen. Veel voorkomende ingrepen in de
negentiende eeuw waren amputaties, trepanaties
(schedelboringen), abcessen openen, buikpunc-
ties (tegen windzucht), breuksnijdingen en steen-
snijden (blaasstenen verwijderen)."' Verder wer-
den er natuurlijk ook andere ingrepen verricht,
zoals operaties aan ogen en oren, en het verwijde-
ren van kogels uit het lichaam.~- Daar voegden
zich in de laatste decennia van de vorige eeuw nog
bij de diverse gynaecologische operaties, waaron-
der de ovariotomie (eileider verwijderen), ver-
schillende resecties (gedeeltelijk verwijderen van
organen) en operaties in de keelholte en de buik-
holte.~' In de eerste helft van de twintigste eeuw
breidde het scala aan operatieve ingrepen zich
sterk uit. Nieuw waren onder meer tal van urolo-
gische en neuro-chirurgische ingrepen.

In een tijd dat narcose, antisepsis en asepsis ont-
braken, waren de mogelijkheden om een patiënt
met succes te opereren begrensd. Dat wil overi-
gens niet zeggen, dat men zich uitsluitend beperk-
te tot eenvoudige operaties. Met in onze ogen
beperkte middelen verrichtten sommige heelkun-
digen menig gevaarlijke ingreep. Het succes hing
in die gevallen, behalve van de vaardigheid van de
heelkundige en de conditie van de patiënt, voor
een groot deel af van toevalsfactoren. Hoewel
menige operatie geslaagd leek, overleed de pa-
tiënt alsnog binnen enkele dagen ten gevolge van
het grote bloedverlies of aan een (wond)infectie.
Eerst de ontdekkingen van Louis Pasteur (1822-
1895) zouden inzicht verschaffen in het ontstaan
van infecties. Dit leidde tot een nieuwe weten-
schap, namelijk de bacteriologie.y"

In de negentiende eeuw zijn op diagnostisch
gebied een aantal belangrijke ontdekkingen en
vindingen gedaan, waardoor het voor een arts
mogelijk werd bepaalde lichaamsfuncties van zijn
patiënt te inspecteren, zonder daarbij eerst een
operatieve ingreep te hoeven verrichten.~` In de
eerste plaats kwamen er de diagnostische instru-
menten voor direct lichamelijk onderzoek. In de
tweede plaats bood het laboratorium de mogelijk-
heid om langs onderzoek van menselijk materiaal
(onder andere urine) een diagnose te stellen.

Bij de diagnostische instrumenten moeten we
denken aan voorwerpen als stethoscoop, oogspie-
gel, keelspiegel, thermometer en bloeddrukme-
ter. Omstreeks de eeuwwisseling kwamen daar de
róntgenapparatuur en andere elektromedische
toestellen bij. Voordat deze hulpmiddelen be-
schikbaar kwamen, was de arts voor het stellen
van een diagnose aangewezen op de beschrijving
van de klachten door de patiënt en op een vluch-
tige observatie. De nieuwe diagnostische hulp-
middelen boden hem de mogelijkheid zich een
meer 'objectief' oordeel te vormen. In het gebruik
onderscheidden deze instrumenten zich duidelijk
van de overige medische instrumenten, die men
eerder als medische gereedschappen zou kunnen
betitelen. Immers deze laatsten werden hoofdza-
kelijk gebruikt door heel- of verloskundigen bij
het verrichten van operatieve ingrepen. Men
bediende zich daarbij van instrumenten als ampu-
tatiezagen en -messen, trepaneermessen en
-boren, lancetten, forceps, troisquarts, bistouri's,
scalpels, perforatoria, scharen, tangen en klem-
men.~
Met de diagnostische instrumenten ging men dui-
delijk anders te werk. Zonder het lichaam te
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beschadigen kon men waarnemingen verrichten
en lichamelijk onderzoek plegen bij zowel zieke
als gezonde personen. Het onderzoek won hier-
mee aan betekenis. Deze andere aanpak beïn-
vloedde ook het image van het medische hande-
len.

Omstreeks 1816 construeerde de Franse arts
R. T. H. Laënnec (1781-1826) een houten ste-
thoscoop.'"' Hij was van mening dat er een ver-
band bestond tussen bepaalde geluiden en bepaal-
de ziekten of afwijkingen. Er verstreken echter
enkele decennia, voordat de stethoscoop alge-
meen aanvaard was. In de loop van de eeuw werd
het instrument verder ontwikkeld en ontstond de
voorloper van de huidige stethoscoop.~`
In de tweede helft van de vorige eeuw ontstonden
ook diagnostische methoden om in het menselijk
lichaam te kijken. Een belangrijke doorbraak
vormde rond 1850 de ofthalmoscoop of oogspiegel
van H. L. F. von Helmholtz (1821-1894), die het
mogelijk maakte het oog aan een nadere inspectie
te onderwerpen.~" Terwijl hij in afwachting was
van een onder toezicht van Von Helmholtz door
Rekoss te Kdnigsberg te vervaardigen oogspie-
gel, liet onze landgenoot F. C. Donders door de
Amsterdamse instrumentmaker G. Epkens een
soortgelijk instrument vervaardigen, dat in grote
trekken met het oorspronkelijk instrument over-
eenkwam. Donders had echter aan zijn instru-
ment enkele belangrijke wijzingen aangebracht.""
De techniek van de ofthalmoscoop en het gebruik
van spiegels voor terugkaatsing van het licht werd
het uitgangspunt voor de ontwikkeling van een
ander instrument, namelijk de laryngoscoop of
keelspiegel, waarmee men het strottehoofd kon
bekijken."' Daarnaast maakte de arts bij het
inwendig onderzoek via de lichaamsopeningen
ook gebruik van een speculum, een hulpmiddel
dat diende om de betreffende opening verder
open te sperren. Zowel stethoscoop, oog- en keel-
spiegel, als speculum waren relatief goedkope

instrumenten, die binnen het bereik van iedere
arts lagen.'S' Zij zouden echter pas in de twintigste
eeuw tot zijn standaarduitrusting gaan behoren.

In de tweede helft van de eeuw werd het aantal
diagnostisch hulpmiddelen uitgebreid door de
komst van de elektromedische apparaten. De in
1895 door de hoogleraar in de natuurkunde
W. C. Róntgen (1845-1923) ontdekte X-stralen,
waren van grote betekenis voor de medische
wetenschap."' Voor het eerst in de geschiedenis
was men instaat de structuur van het menselijk
lichaam te bekijken, zonder het zelfs maar aan te
raken. De róntgenstralen boden de mogelijkheid
tot het verkrijgen van een duidelijk beeld van het
inwendige van de mens en bleken zodoende al vrij
snel na hun ontdekking een onmisbaar hulpmid-
del bij het opsporen en beoordelen van botbreu-
ken, alsmede voor het diagnostiseren bij een ope-
ratieve ingreep. Dat de rbntgenstralen van groot
belang werden geacht voor de ontwikkeling van
de medische wetenschap, moge blijken uit de
omstandigheid dat reeds in 1899 de Universiteit
van Amsterdam een buitengewoon professoraat
in de r6ntgenologie instelde."' Daar ontstonden
verder nog de specialismen elektrotherapie en
radiologie. Ons land kende begin deze eeuw een
aantal róntgenpioniers, die belangrijke verbete-
ringen op het gebied van het róntgenonderzoek
hebben doorgevoerd."` De door W. Einthoven
(1860-1927) geconstrueerde snaargalvanometer
bood de mogelijkheid om door middel van een
elektrocardiogram de conditie van de hartspier te
beoordelen.

In het laboratorium kon onderzoek worden ver-
richt ter ondersteuning van de diagnose. Men
analyseerde er menselijk materiaal, zoals urine,
bloed en faecaliën. In tegenstelling tot het direct
lichamelijk onderzoek hoefde de patiënt hierbij
niet aanwezig te zijn. Bij dit laboratoriumonder-
zoek nam de microscoop een belangrijke plaats
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in. Hoewel dit instrument al geruime tijd bekend
was, vond de microscoop eerst in de tweede helft
van de vorige eeuw, na een aantal optische verbe-
teringen, meer algemeen toepassing in de medi-
sche wetenschap."" Al omstreeks 1840 propageer-
de de Utrechtse hoogleraar P. Harting (1812-
1885) het wetenschappelijk gebruik van de micro-
scoop. Aan de universiteit van Utrecht ontwikkel-
de het microscopisch onderzoek zich voorspoedig.
Met de microscoop was het mogelijk om de micro-
organismen op te sporen, die verantwoordelijk
waren voor het optreden van bepaalde ziekten.
Het werk van de Fransman Louis Pasteur (1822-
1895) gaf inzicht in het ontstaan van ziekten.
Bacteriologisch onderzoek door mensen als
G. H. A. Hansen (1841-1912) en R. Koch (1843-
1910) mondden uit in de ontdekkingen van de
micro-organismen, die verantwoordelijk waren
voor het ontstaan van infectieziekten, als lepra en
de zo gevreesde tuberculose en cholera.'S'

In de tweede helft van de vorige eeuw is in de
laboratoria veel wetenschappelijk onderzoek ver-
richt naar de bestanddelen van urine en bloed.
Daarnaast bestond er belangstelling voor het
functioneren van de verschillende organen en de
stofwisseling. Aan de hand van laboratoriumtests
kon men bijvoorbeeld vaststellen of iemand dia-
betes had. Wetenschappelijke onderzoekingen
door C. A. Trommer (1806-1879) en H. von Feh-
ling (1812-1885) gaven meer inzicht in de samen-
stelling van urine."" Bij het bloedonderzoek nam
de bloedgas-analyse een belangrijke plaats in.
Daarbij werd het bloed op de aanwezigheid van
gassen als zuurstof, koolzuurgas en koolmonoxy-
de onderzocht. Verder onderzocht men het he-
moglobine-gehalte van het bloed."v Bloedonder-
zoek leidde voorts tot de belangrijke ontdekking
in 1901 van de bloedgroepen en in 1940 van de
rhesusfactor ( K. Landsteiner (1868-1943)). Deze
ontdekking maakten bloedtransfusies mogelijk.
Sinds de eeuwwisseling is het bloed- en urine-
onderzoek een steeds belangrijkere rol gaan ver-
vullen bij het stellen van de diagnose. Omstreeks
1920 ging men in ons land over tot het bepalen van
de bloedbezinking.~'

Tot ver in de negentiende eeuw stond de chirur-
gie, vanuit onze optiek gezien, in de kinderschoe-
nen. Er was enige moed voor nodig om, in een tijd
waarin narcose en antisepsis nog onbekend wa-
ren, zich aan een zware en in alle gevallen pijnlij-
ke ingreep te onderwerpen. Het sterftecijfer bij
operatieve ingrepen was hoog. De invoering van
de algehele anesthesie vormde een belangrijke

ontwikkeling voor de heelkunde. De Amerikaan-
se tandarts W. T. G. Morton (1819-1868) demon-
streerde met succes in 1846 het gebruik van een
ethernarcose tijdens een operatieve ingreep.
Enkele jaren later ging de Britse arts J. Y. Simp-
son (1811-1870) over tot toediening van de chloro-
formnarcose en voerde de algehele anesthesie bij
de verloskunde in.~' Na 1850 werd ook in Neder-
land de chloroformnarcose steeds vaker toege-
past, zij het nog met grote terughoudendheid,
wegens het gevaar van de zogenaamde chloro-
formdood. Algehele anesthesie werd aanvanke-
lijk slechts sporadisch toegepast.~- Uiteindelijk
had de invoering van de algehele anesthesie
tijdens chirurgische ingrepen verstrekkende
gevolgen voor de heelkunde. Daar tijdelijk het
pijnniveau van de patiënt verlaagd was, kon er
rustiger en nauwkeuriger gewerkt worden.

Andere belangrijke doorbraken op chirurgisch
gebied waren de invoering van de antisepsis
(doden van ziektekiemen) en later van de asepsis
(weren van infectie). Tussen 1847 en 1861 publi-
ceerde I. Ph. Semmelweis zijn bevindingen op het
terrein van de asepsis.~' De ontdekkingen van de
Britse arts J. Lister (1827-1912), op het vlak van
de antiseptische wondbehandeling met carbol-
zuur, betekenden een succesvolle aanpak in de
strijd tegen de zo beruchte infecties in ziekenhui-
zen.~`` De carbolspray ging tot de standaarduitrus-
ting behoren. Van nog meer invloed was vervol-
gens de algemene invoering van de asepsis in de
operatiekamers aan het einde van de negentiende
eeuw.~s De ontdekkingen van R. Koch en de
ontdekking van de stoomsterilisatie hadden gevol-
gen voor zowel de bouw als inrichting van opera-
tiekamers en voor de vormgeving van chirurgische
instrumenten. Kieren waarin ziektekiemen zich
zouden kunnen verzamelen, moesten worden
voorkomen. Instrumenten dienden daarom zo-
veel mogelijk uit één stuk te zijn of anders zo
uitgevoerd, dat de verschillende delen afzonder-
lijk gesterilliseerd konden worden.~ Ook de eisen
die gesteld werden aan het materiaal, waaruit het
instrument bestond, veranderden. Zo waren hout
en ivoor niet langer geschikt voor de operatieka-
mer. Er kwamen chirurgische instrumenten die uit
andere materialen vervaardigd waren. Andere
belangrijke ontwikkelingen voor de chirurgie
betroffen het hechtmateriaal en mogelijkheden
om het bloedverlies tijdens operaties te beperken.
De ontdekking in 1901 van de bloedgroepen
maakte het bovendien mogelijk op verantwoorde
wijze bloedtransfusies uit te voeren.~' Door deze
ontdekkingen, alsmede door de verbeterde opera-
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tietechnieken, instrumenten en nieuwe hulpmid-
delen konden met succes meer gecompliceerde
ingrepen worden verricht, zoals operaties in de
maag- en darmstreek.

III.10.1. Ziekenhuizen
In de negentiende eeuw veranderde het zieken-
huis van een meer sociale in een medische instel-
ling.~ De vroeg-negentiende-eeuwse gasthuizen
maakten plaats voor de modernere ziekenhuizen,
waar behandeling en verpleging centraal stonden.
Enerzijds bevorderden de medisch-technische
ontwikkelingen in de tweede helft van de vorige
eeuw de behandeling van zieken in ziekenhuizen,
anderzijds bleef de reputatie van deze instellingen
in deze periode dusdanig slecht, dat de weerstand
tegen opname groot bleef. De omstandigheden in
de ziekenhuizen waren vaak dermate erbarmelijk,
dat men zich wel tweemaal bedacht, alvorens men
zich bij een ziekenhuis vervoegde. Wie het zich
kon veroorloven, liet zich thuis behandelen en
verplegen.~ Na 1880 verbeterde de situatie in de
ziekenhuizen. Er werd meer aandacht besteed aan
de opleiding van het verplegend personeel. De
meiden en knechten maakten plaats voor 'jonge
dames van beschaafden stand'. Hiermee veran-
derde ook de houding ten opzichte van het verple-
gen en verzorgen van zieken.""

Door de medisch-technische ontwikkelingen in de
heelkunde konden omstreeks de eeuwwisseling
niet meer alle verrichtingen door een arts bij de
patiënt thuis worden uitgevoerd. Rond 1865 was
dat nog wel heel goed mogelijk geweest."' De
apparatuur, nodig voor het toedienen van een
ether- of chloroformnarcose, vond naast de car-
bolspray en de benodigde instrumenten een plaats
in de dokterstas. Een halve eeuw later was dat niet
meer het geval. De invoering van asepsis en ande-
re operatietechnieken maakten ziekenhuisopna-

me noodzakelijk. Nieuwe technische ontwikkelin-
gen in de anesthesie verdrongen de oudere mond-
kapjes en druppelflesjes uit de begintijd van de
ether- en chloroformnarcose. Er voor in de plaats
kwamen anesthesie-apparaten, waarmee men de
patiënt tijdens de operatie een gasmengsel van
zuurstof en narcosegassen toediende.y1z
Omstreeks de eeuwwisseling was er in de gezond-
heidszorg sprake van een sterke drang tot vernieu-
wing, die onder andere leidde tot de bouw van
nieuwe ziekenhuizen. De ontwikkelingen in on-
der meer de chirurgie hadden een snelle toename
van het aantal patiënten tot gevolg."' In kleine
ziekenhuizen ontbrak echter nog in vele gevallen
een aparte operatiekamer. Daar werd in een
geïmproviseerde ruimte geopereerd door de chi-
rurg uit een nabij gelegen stad of door een plaat-
selijke huisarts, die ook operaties verrichtte.

In de bouw en in de inrichting van ziekenhuizen is
in de periode 1840-1940 veel veranderd. Datzelfde
gold voor de operatieruimten. Rond het midden
van de vorige eeuw kwamen afzonderlijke opera-
tiekamers nog nauwelijks voor. In bijvoorbeeld
het oude burgergasthuis in Dordrecht was de
operatiekamer tevens verpleegkamer. Bovendien
werd deze ruimte ook gebruikt als mangel-, strijk-
en droogruimte."' In andere ziekenhuizen werden
operaties op de ziekenzaal te midden van de
andere patiënten verricht. Met de veranderende
medische inzichten veranderden ook de ruimten,
waar operaties werden uitgevoerd. In de vorige
eeuw opereerde men bij voorkeur bij daglicht.
Voor zover er aparte ruimten beschikbaar waren,
moesten die zo licht mogelijk zijn met veel ramen
en liefst met een glazen dak. Aan het gebruik van
gaslicht kleefden nadelen. De afvalgassen, vrijge-
komen bij deze verlichting, vormden met de bij de
narcose gebruikte chloroform, schadelijke gas-
sen."5
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De invoering van de asepsis in de laatste decennia
van de vorige eeuw had vergaande gevolgen voor
de ziekenhuizen. In de eerste plaats waren afzon-
derlijke operatiekamers zeer gewenst. In de twee-
de plaats had het consequenties voor de inrichting
van de operatiekamers. Wanden en vloeren van
deze ruimten moesten goed en gemakkelijk te
reinigen zijn en kieren dienden te worden verme-
den. Houten vloeren waren voortaan uit den
boze. Die voorzag men het liefst van een zinklaag
of inet een guttapercha kleed."" Beter was een
stenen vloer. De inrichting was sober: enkele
kasten met instrumenten en verbandmiddelen,
één of ineerdere wastafels, enkele krukjes, een
operatietafel en een tafel voor gereedliggende
instrumenten. Rond de eeuwwisseling kwam daar
nog een toestel voor sterilisatie van instrumenten
en verbandmiddelen bij."' Later werden er boog-
lampen en ventilatietoestellen in de operatieruim-
te geïnstalleerd.""

De invoering van asepsis en van de algehele anes-
thesie had ook consequenties voor de uitvoering
van de operatietafels.J9 Lange tijd waren opera-
tietafels eenvoudige houten banken, die zowel
voor de chirurg als de patiënt nogal wat onge-
makken opleverden. Door de invoering van de
antisepsis vloeiden tijdens een operatie de anti-
septische vloeistoffen rijkelijk. Om te voorkomen
dat alles doorweekt raakte, moesten deze stoffen
kunnen worden afgevoerd. Er kwamen tafels met
een afvoer. Meestal werd er volstaan met een gat
in het houten bovenblad en daaronder een
emmer.'~'
Daarnaast kreeg men, mede door de vele nieuwe
operaties en operatietechnieken, behoefte aan
tafels, waarop de patiënt in iedere gewenste hou-
ding kon worden gelegd.~' Rond 1851 had
J. B. Molewater (1813-1864) voor de nieuw in te
richten operatiekamer in het Rotterdamse Cool-
singelziekenhuis een zeer bijzonder geconstrueer-
de operatietafel ontworpen, namelijk een tafel die
naar behoefte kon rijzen of dalen en die in ver-
schillende standen kon worden geplaatst.~Z
Tegen het einde van de eeuw hadden de houten
operatietafels plaats gemaakt voor tafels van
andere, makkelijk te reinigen, materialen. Bo-
vendien werden aan die tafels hulpmiddelen aan-
gebracht, waarmee de patiënt tijdens een opera-
tie in de gewenste houding werd gehouden. De
operatietafels werden langzamerhand steeds
geavanceerder. Tegen het einde van de eeuw
ontstond met de voortschrijdende specialisering
binnen de medische wetenschap, de vraag naar
speciale tafels voor specifieke operaties.'"' Begin

deze eeuw kwamen er ook verrijdbare operatie-
tafels.~ Het was lange tijd niet ongebruikelijk,
dat in een operatiekamer zonder tussentijdse
sterilisatie van arts en omgeving, meerdere pa-
tiënten achtereen werden geopereerd. Terwijl de
geopereerde persoon werd weggerold, werd de
volgende aangevoerd.

Niet alleen de inrichting van de operatiekamer,
maar ook de kleding van de chirurg veranderde
door de invoering van de asepsis. Lange tijd was
het heel gewoon, dat de chirurg tijdens de opera-
tie onder zijn steriele witte jas, zijn normale
kleding droeg. Voor hij aan het werk ging, boende
hij in de operatiekamer zijn handen krachtig met
zeep, trok vervolgens een steriele witte jas aan en
toog aan het werk, gewoonlijk met blote handen.
Operatiehandschoenen kwamen pas in de loop
van deze eeuw in gebruik. In 1895 introduceerde
J. von Miculicz (1850-1905) het gebruik van hand-
schoenen in de chirurgie. In het begin waren die
zo glad, dat het werk erdoor bemoeilijkt werd.
Reden waarom men er dikwijls garen handschoe-
nen overheen droeg.~" Behalve glad waren ze ook
stug en belemmerden de chirurg tijdens zijn werk-
zaamheden. Het kwam dan ook voor dat een
chirurg tijdens een operatie zijn handschoenen
uittrok.

Tijdens het interbellum werd ten gevolge van de
stijging van het aantal operaties, de inrichting van
de operatieruimten opnieuw herzien. Omstreeks
1930 ontstond er een zekere uniformiteit in het
grondplan van de operatiekamers. Doorgaans
beschikten de grotere ziekenhuizen in die tijd
over twee operatiekamers (twin-set) van groot
formaat (ca. 6 m x 6 m) met daartussen een sterili-
satieruimte met ingebouwde autoclaaf voor de
sterilisatie van linnengoed en met uitkookpannen
voor instrumenten.~"'
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III.10.2. Functionele hulp-
middelen
Naast de verschillende instrumenten voor het stel-
len van een diagnose, voor chirurgische ingrepen
en in de ziekenhuislaboratoria, kende de medi-
sche wereld nog de hulpmiddelen die bepaalde
gebrekkige lichaamsfuncties moesten ondersteu-
nen. Er waren de toeters voor hen die slecht
hoorden. Ter verbetering van het gezichtsvermo-
gen waren er de brillen, monocles, lorgnetten,
pince-nez's en vergrootglazen.'R' Aangezien
amputatie een vaak voorkomende ingreep was,
waren er vele mensen, die een hand, voet, arm of
been misten. A1 in vroegere eeuwen kende men
kunstledematen. In het begin waren dat zware
houten of inetalen hulpmiddelen. Een volledige
vervanging van een lichaamsfunctie boden de eer-
ste prothesen evenwel niet. Doch geleidelijk
slaagde men er in de natuurlijke functies van het
lichaam steeds beter te evenaren. De kunstlede-
maten werden steeds beweegbaarder en hanteer-
baarder. Zij werden doorgaans vervaardigd door
de makers van chirurgische instrumenten."~

III.11. Overheid
Door haar beleid kon de overheid invloed uitoefe-
nen op het economisch verkeer. Evenwel tot de
crisis in de jaren dertig was van een regelmatige en
planmatige overheidsbemoeienis nauwelijks spra-
ke. Dit met uitzondering wellicht van de Eerste
Wereldoorlog toen het bedrijfsleven in ons land
zich, ten gevolge van de toenemende grondstof-
fenschaarste, geconfronteerd zag met een ver-
gaande overheidsinterventie. De reactie uit het
bedrijfsleven hierop was een versterkte vorm van
samenwerking. Reeds voor deze oorlog beston-
den hier en daar wel enige fabrikantenverenigin-
gen, doch de meer bedrijfstak gerichte werkge-
versorganisaties dateren van na deze oorlog. Dit
mede ten gevolge van de sociale onrust in de
eerste naoorlogse periode, toen het bedrijfsleven
geconfronteerd werd met verregaande loon-
eisen.~

Ondanks het feit dat de overheid in de besproken
periode het economisch verkeer nauwelijks
gericht stuurde, drukte zij wel degelijk, door
enerzijds de wetgeving en anderzijds haar activi-
teiten, een stempel op de particuliere bedrijvig-
heid. Door belastingen als de accijnzen, in- en
uitvoerrechten, patentbelasting en door infra-
structurele werken, vestigingseisen, sociale maat-
regelen en handelsverdragen beïnvloedde de
overheid het economisch verkeer. Daarnaast had-
den de maatregelen van de overheid en de Neder-
landse Bank effect op de geldcirculatie en daar-
mee op het betalingsverkeer.

Sedert het einde van de negentiende eeuw nam de
invloed van de overheid toe. De overheid trok een
aantal zaken naar zich toe op het terrein van de
volksgezondheid en centraliseerde het toezicht op
een aantal andere gebieden, waaronder het ijkwe-
zen. De wetgeving met betrekking tot economi-
sche zaken en sociale omstandigheden groeide
voortdurend. Naast toezicht en controle ging de
overheid in de twintigste eeuw ook over tot het
geven van voorlichting en het verrichten van
wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het
bedrijfsleven. Met dit doel werden na 1910 ver-
schillende rijksdiensten, laboratoria en proefsta-
tions opgericht.

De totstandkoming van een industriepolitiek van
de overheid liep in de eerste decennia van de
twintigste eeuw parallel aan de ontwikkeling van
een afzonderlijk Ministerie van Landbouw, Han-
del en Nijverheid (1905).'~ De invoering van de
diverse sociale wetten maakte een vergroting van
het controle-apparaat van de overheid noodzake-
lijk. Eén van die controle-instellingen was de
Arbeidsinspectie (1890), die in het begin van de
twintigste eeuw uitgroeide tot misschien wel het
machtigste controle-apparaat in die tijd van de
overheid.'y' Haar voornaamste taak was het toe-
zicht op het naleven van de bepalingen van de
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Arbeidswet (1889). De Veiligheidswet van 1895
betekende een verdere uitbreiding van de werk-
zaamheden van de arbeidsinspectie, waartoe het
regelmatig bezoeken van fabrieken en werkplaat-
sen behoorde, ter controle van het naleven van de
voorschriften ter bescherming van de ]oonarbei-
der (werktijden en veiligheid) en het plegen van
overleg met gemeentelijke autoriteiten.'~- De
arbeidsinspectie was door haar omvangrijke ken-
nis van het Nederlandse bedrijfsleven waarschijn-
lijk de meest invloedrijke overheidsinstelling.

Voor de Eerste Wereldoorlog leefde bij de over-
heid de gedachte tot het instellen van rijksdien-
sten voor wetenschappelijk onderzoek ten behoe-
ve van het Nederlandse bedrijfsleven. Deze visie
kreeg in 1910 vorm met de oprichting van 'De
Rijksvoorlichtingsdienst ten behoeve van den
rubberhandel en rubbernijverheid'. Deze dienst
werd ondergebracht aan de Technische Hoge-
school te Delft. Vier jaar later ontstond het plan
tot de oprichting van de 'Rijksvoorlichtingsdienst
ten behoeve van den vezelhandel en de vezelnij-
verheid'. De realisatie daarvan werd, ten gevolge
van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog,
opgeschort en eerst in de jaren 1919-1920 verwe-
zenlijkt.a93 Vrij spoedig daarna volgde de oprich-
ting van het 'Rijksproefstation en Voorlichtings-
dienst voor de Klei- en Aardewerkindustrie' en
het 'Instituut voor Brandstoffeneconomie'. Daar-
naast ontstonden nog verschillende andere institu-
ten en proefstations. Deze researchinstellingen
resorteerden in die jaren onder verschillende
departementen. Verder waren er ook particuliere
onderzoeksinstituten die door de overheid gesub-
sidieerd werden.'y' In 1923 werd daarom een com-
missie in het leven geroepen, die als opdracht
kreeg de organisatie van het 'toegepast weten-
schappelijk onderzoek' te bestuderen en daarover
advies uit te brengen. Uiteindelijk werd in 1932
besloten tot de oprichting van de Nederlandsche
centrale organisatie voor Toegepast Natuurwe-
tenschappelijk Onderzoek (T.N.O.). Deze orga-
nisatie kreeg tot taak alle onderzoek, dat van
overheidswege werd uitgevoerd, te cobrdineren.
In de jaren dertig volgde de oprichting van enkele
speciale organen, waaronder de Nijverheidsorga-
nisatie.195 Deze organen waren grote afnemers van
zeer uiteenlopende en veela] specialistische
instrumenten.

III.11.1. Accijnzen
De overheid was voor een belangrijk deel van
haar inkomsten afhankelijk van de belastingop-
brengsten. In de eerste helft van de negentiende
eeuw waren dat vooral de inkomsten uit accijn-
zen, welke geheven werden over een beperkt
aantal verbruiksgoederen."~ Deze vorm van belas-
tingheffing werd in de loop van de eeuw regelma-
tig herzien. Dat gold zowel voor de goederen
waarover accijnzen verschuldigd waren, als de
hoogte van de tarieven. Daarnaast veranderde de
wijze van heffing. Aanvankelijk gebeurde dat bij
de overdracht van goederen door de producent
aan de afnemer (systeem van heffing aan de
bron), later verschoof dat naar een heffing bij de
fabricage of uitslag.'~' In het begin werden deze
belastingen geheven per hoeveelheid, zonder dat
men daarbij lette op de kwaliteit van het produkt.
Zo was het bij de accijnsheffing op suiker niet van
belang of het riet of de biet veel of weinig suiker
bevatte. In de tweede helft van de eeuw liet de
overheid dit stelsel los en kwam er een heffing op
basis van de hoeveelheid en het gehalte. Dat
betekende een verdere toename van het gebruik
van instrumenten om hoeveelheid of gehalte te
bepalen.

In de Bataafse tijd was door de toenmalige minis-
ter van Financiën I. J. A. Gogel (1765-1821) een
begin gemaakt met de reorganisatie van het belas-
tingstelsel, waarbij oude belastingen verdwenen
en nieuwe werden ingesteld. Tot die nieuwe belas-
tingen behoorde de accijns op een zestal goede-
ren, te weten zout, zeep, turf, 'gemaal' (meel),
gedistilleerd en 'beestiaal' (geslacht vee).398 De
heffing ervan geschiedde bij verkoop van deze
goederen. Vanaf 1816 werden er ook accijnzen
geheven op bier, azijn en steenkooL'~ In 1819
werden aan dit rijtje suiker en koffie toegevoegd.
Het bestaande belastingstelsel werd twee jaar
later opnieuw grondig herzien. Wat de accijnzen
betreft, die werden in het vervolg geheven bij de
fabricage. Daarenboven werden de heffingen op
koffie, zeep, steenkool en turf afgeschaft. Nieuw
waren echter de verbruiksbelasting op brood en
vlees. In 1831, 1832 en 1833 vonden achtereenvol-
gens de herinvoering plaats van de accijnzen op
zeep, turf en steenkool.~ Gedurende de rest van
de negentiende eeuw is het belastingstelsel weder-
om een aantal malen herzien. Echter vrijwel de
gehele negentiende eeuw hebben er accijnzen
bestaan op gedistilleerd, bier, azijn, zeep, suiker,
zout en rundvlees.s~' In de twintigste eeuw werden
genotmiddelen, suiker en zout belast.
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De accijnzen op zout, bier en wijn werden in het
begin van de vorige eeuw uitsluitend geheven aan
de hand van de inhoud van de vaten, waarin zij
waren opgeslagen en de mate waarin deze vaten
gevuld waren. De inhoud van de vaten werd
vastgesteld door de zogenaamde roeier. Onder
het roeien van vaten werd verstaan, het bepalen
van de gehele inhoud van een vat of fust. De
roeistok speelde daarbij een centrale rol. Voorts
deed de roeistok dienst als peilstok om de hoogte
van de vloeistofspiegel te bepalen. Met behulp
van een omrekingstabel stelde men dan vervol-
gens de hoeveelheid vocht in volume-eenheden
vast. A1 spoedig ging men ertoe over met behulp
van areometers het gehalte te bepalen aan accijns-
plichtige stoffen als alcohol en zout.~ De gehalte-
bepalingen bij bier, azijn en suiker gingen eerst in
de tweede helft van de eeuw een rol spelen bij de
accijnsheffing. In 1849 verscheen het door
W. Loos geschreven Allereenvoudigste gronden
der wijnroei- en peilkunde. ~' Dit boek was be-
doeld voor alle rijksambtenaren en hen die zich
op de peilkunde wilden toeleggen, alsmede voor
alle branders, brouwers, azijnmakers, zeepzie-
ders, zoutzieders enz.. In dit werk werden tevens
enkele door de roeiers gebruikte instrumenten
beschreven, waaronder de bij de Nederlandse
accijnzen in gebruik zijnde roeistokken, en de
zogenaamde Nederlandse vochtmeters, glazen
areometers voorzien van thermometers.`~ Boven-
genoemde personen beschikten over het alge-
meen zelf over de nodige werktuigen en instru-
menten, die nodig waren voor de accijnsbepaling
door de belastingdienst. ln een aantal gevallen
was de aanwezigheid van dergelijke instrumenten
door de overheid voorgeschreven en door de
belastingdienst gewaarmerkt.~5

Zout is lange tijd een kostbaar goed geweest.
Zout en pekel werden gebruikt als conserveer-
middelen voor aan bederf onderhevige produk-
ten, zoals vlees, en vis.~ Tot ver in de negentien-
de eeuw kende Nederland een inheemse zoutwin-
ning uit zeewater. Dat geschiedde in zoutziede-
rijen. Daarnaast verwerkte men hier geïmpor-
teerd ruwzout. In 1871 werd echter de inheemse
zoutwinning gestaakt en was men voor zijn zout
aangewezen op import.~ Een groot deel van het
hier verwerkte zout werd evenwel uitgevoerd naar
de Scandinavische landen, België, Duitsland en
Nederlandsch-Indië.~ In ons land was, zoals dat
in de meeste landen het geval was, het raffineren
van zout aan allerlei wettelijke bepalingen en
belastingen onderworpen. De door Gogel in 1806
ingestelde accijns op zout bleef tot 1951 voortbe-

staan.~ Omdat de heffing naar hoeveelheid in de
praktijk op tal van bezwaren stuitte, zocht men
naar een bruikbare methode om het zoutgehalte
te bepalen. Bij de wet van 1832 werd voor het
bepalen van het zoutgehalte in pekel de pekelwe-
ger geïntroduceerd.s'o Dat was een sterk op de
vochtweger lijkend instrument, doch met een
tegengestelde werking.

In 1819 was hier te lande voor het eerst belasting
op suiker geheven. De heffing betrof toen uitslui-
tend rietsuiker. De heffing geschiedde bij de raffi-
nadeurs over de ruwe suiker, die zij invoerden.
Zodoende werd de grondstof belast en niet het
produkt.s" Bij uitvoer van de al dan niet veredelde
produkten werd restitutie verleend. Men onder-
scheidde destijds slechts één soort ruwe en twee
soorten geraffineerde suiker. Later kwam daar
nog een derde soort geraffineerde suiker bij.s'-
De aanslag op ruwe suiker vond plaats op basis
van een theoretisch gehalte in plaats van het
werkelijke gehalte aan suiker. Men beschikte nog
niet over de middelen om op grote schaal exact de
hoeveelheid suiker te bepalen. De bovengenoem-
de wijze van accijnsheffing werkte daardoor in het
voordeel van de efficiënt werkende suikerraffi-
nadeurs, die meer suiker voortbrachten dan theo-
retisch gedacht werd en zodoende belastingvrij
was.
Nederland voerde in 1865 bij de nieuwe accijns-
wetgeving voor suiker een typenstelsel in, waarbij
de kleur van de suiker als maatstaf gold.51 Op
basis daarvan onderscheidde men een groot aantal
klassen van ruwe suiker. In het begin van de jaren
vijftig had de hoogleraar G. J. Mulder op uitnodi-
ging van de Minister van Financiën, de samen-
stelling van de verschillende suikersoorten onder-
zocht. Door zijn onderzoek, dat het merendeel
van de in de Nederlandse handel voorkomende
soorten betrof, had men enig inzicht verkregen in
de hoeveelheden zuivere suiker, die in de ruwe
soorten voorkwamen.51 Behalve dat de grenzen
der klassen in 1865 niet nauw afgebakend waren,
leidde opzettelijke bijkleuring tot ontduiking van
de verschuldigde suikeraccijns door de raffina-
deurs.
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In de jaren zeventig gingen er in ons land steeds
meer stemmen op tot afschaffing van deze wijze
van accijnsheffing op suiker. In 1875 schreef Dr.
J. W. Gunning (1827-1900), hoogleraar en advi-
seur voor wis- natuur- en scheikundige zaken, een
rapport aan de Minister van Financiën getiteld
Saccharimetrie en suikerbelasting. Daarin gaf hij
een uiteenzetting van de samenstelling van ruw-
suiker door middel van fysisch onderzoek en
beschreef de gevolgde methode."` In 1884 werd de
accijnsheffing op suiker in ons land op een nieuwe
leest geschoeid."n Voor de bepaling van het sui-
kergehalte voerde men het gebruik van de polari-
meter in. Door middel van polarisatie kon men de
hoeveelheid zuivere suiker in de ruwe of gedeelte-
lijke bewerkte suiker vaststellen. Daarmee ver-
dween voor de fabrikanten de mogelijkheid tot
het produceren van accijnsvrije overponden.
In Amsterdam en Rotterdam waren laboratoria
gevestigd waar van rijkswege suikeronderzoekin-
gen plaatsvonden."' Alle ruwe suikers die door de
raffinadeurs werden ingekocht, werden daar
onderzocht op polarisatie, glucose en asgehalte.
Van de uitgevoerde suikers werd eveneens het
gehalte bepaald, waarna teruggave van accijnzen
werd vastgesteld. Verder onderzochten beide
laboratoria het suikergehalte van verschillende
suikerhoudende levensmiddelen, die voor de
export bestemd waren. Op basis van de onder-
zoeksresultaten werd vervolgens belastingrestitu-
tie verleend over de daarin aanwezige hoeveel-
heid suiker.s'~
Op verscheidene nationale en internationale
nijverheidstentoonstellingen bevonden zich onder
de inzendingen instrumenten, die verband hielden
met de belastinginning. Zo toonde de Amster-
damse instrumentmaker J. F. van Deene in Haar-
lem op de Algemeene Nationale Tentoonstelling
gehouden in de zomer van 1861 twee 'rijks-
accijnswegers'.51Y De daar getoonde inzending van
de Delftse instrumentmaker G. B. H. Filbri
bestaande uit twee peil- of roeistokken en een
kannemaatje was waarschijnlijk eveneens be-
stemd voor gebruik door de fiscus.'~~

Op latere nijverheidstentoonstellingen was het
Ministerie van Financiën zelf vertegenwoordigd
met een collectie instrumenten, die bij de fiscus in
gebruik waren. Zo toonde het Ministerie in 1876
op de Wereldtentoonstelling in Philadelphia enke-
le toestellen voor de sacharimetrie en verschillen-
de vochtwegers en thermometers. Behalve toe-
stellen voor het onderzoek van ruwe suiker
omvatte de inzending diverse toestellen en instru-
menten voor de bepaling van de sterkte van gedis-
tilleerd.'~'
Tijdens een in 1887 in Amsterdam gehouden
tentoonstelling was het Ministerie wederom verte-
genwoordigd met een collectie instrumenten. Dit-
maal betrof het instrumenten voor onderzoek van
alcoholische vloeistoffen, zout, azijn en suiker.
Bijzonder waren de ingezonden areometers, die
volgens een nieuw procédé vervaardigd waren.
De kwetsbaarheid van de thermometers, waarvan
de kwikdraad tijdens het vervoer over de vaak
hobbelige wegen erg makkelijk brak, werd als een
groot nadeel ervaren. De Amsterdamse instru-
tnentmakers W. Geissler en J. F. van Deene
waren er echter in geslaagd dit probleem te over-
winnen.`Z-

III.11.2. IJkwezen
Tot de invoering in 1820 van het metrieke stelsel
in ons land bestond er een grote verscheidenheid
aan enerzijds maten en gewichten, en anderzijds
aan voorschriften met betrekking tot het ijken."'
Het gegeven dat iedere stad voorheen zijn eigen
maten en gewichten kende, had tot grote verwar-
ring geleid. Van steeds meer kanten werd er in de
achttiende eeuw op aangedrongen, aan deze
chaos een einde te maken. In Frankrijk hield
sedert 1780 een commissie van de Franse Acade-
mie zich bezig met het bepalen van nieuwe eenhe-
den. Nadat de vele metingen en wegingen waren
afgerond, organiseerde de Franse regering op
voorstel van het 'Institut National des Sciences et
des Arts' in 1798 in Parijs een internationaal
congres, waar de uitkomsten van de metingen en
wegingen aan de orde kwamen. De nieuwe een-
heid van lengte werd de meter, en de nieuwe
eenheid van massa het kilogram. Tot de afgevaar-
digden van de Bataafse Republiek behoorden de
Amsterdamse hoogleraar J. H. van Swinden
(1746-1823) en H. Aeneae (1743-1810).`~' Van
Swinden speelde tijdens dit congres een belangrij-
ke rol, door zijn berekeningen en proeven met het
pas ontdekte metaal platina.5z Een materiaal, dat
weinig kromp of uitzette bij temperatuurverschil-
len en dat niet roestte. Het een en ander resulteer-
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een einde met de invoering van achtereenvolgens
de metrieke vochtmaten voor de kleinhandel
(1830), de vochtmaten voor de groothandel (1832)
en ten slotte het metrieke vaatwerk (1834).`~' Het
medicinaal gewicht verdween in 1872. De invoe-
ring van het metrieke stelsel ging in 1820 gepaard
met een herziening van de bestaande voorschrif-
ten en van het toezicht op maten en gewichten.
In 1839 werden de oude standaard (ijzeren) meter
en het (koperen) kilogram in Nederland vervan-
gen door nieuwe platina standaarden. Evenals de
oude standaarden waren deze nieuwe exemplaren
vervaardigd door een Parijse instrumentmaker.57

Oude sranduurdhuluns, fubri-
kaur Julian H. Becker, waarop
bij het ijkK~ezen her narionale
kilnRram gewogen ~t~erd.

de uiteindelijk in de zogenaamde 'mètre des
archives' en het 'kilogramme des archives'. Deze
platina standaarden werden. bewaard in de staats-
archieven van het Louvre te Parijs. Van beiden
ontving de Bataafse Republiek een kopie."~
Overigens was de Nederlandse kopie van de stan-
daard meter vervaardigd uit ijzer en de kopie van
het kilogram uit koper.
Na terugkeer in ons land trachtte Van Swinden de
invoering van de nieuwe metrieke maten te be-
werkstelligen. Het zou echter nog tot 1820 duren,
voordat hier de metrieke lengtematen en gewich-
ten definitief ingevoerd werden, zonder overigens
de systematische namen te hanteren."' Zo bleven
de oude Hollandse namen als el, ons en pond
voortbestaan. Eerst in 1870 werden de systemati-
sche namen als meter en kilogram ingevoerd.j~

De overschakeling op een nieuw stelsel van maten
en gewichten had nogal wat maatschappelijke
consequenties. Behalve dat het enige tijd vergde,
voordat men aan de nieuwe eenheden gewend
was, moesten er op grote schaal nieuwe maten,
gewichten en weegwerktuigen aangeschaft wor-
den. In verband met de nieuwe eenheden werden
de prijzen herberekend. De Staat moest met het
oog op de belastingdruk de accijnzen herzien.""
Het metrieke stelsel werd evenwel niet gehan-
teerd bij het uitschrijven van recepten en bij de
geneesmiddelenbereiding. Daarvoor bleef inen
voorlopig nog het medicinaal gewicht gebruiken.
Ook de oude inhoudsmaten bleven na 1820 nog
enige tijd voortbestaan. Aan deze situatie kwam

In 1854 benoemde de'Koninklijke Nederlandsche
Academie van Wetenschappen' een commissie,
die voor wetenschappelijk gebruik, kopieën van
de standaardmeter en -kilogram moest laten ver-
vaardigen, waarbij gelet moest worden op de
bestendigheid tegen weersinvloeden van het
gebruikte materiaal.s'- In de Algemeene Konst- en
Letterbode van 2 september 1854 plaatste de com-
missíe een annonce, waarin wetenschappelijke
instellingen, die een kopie van de standaarden
wensten, werden opgeroepen dit kenbaar te
maken aan de Academie. Uiteindelijk leverde de
Utrechtse instrumentmaker H. Olland (1825-
1901) een aantal meters van glas en E. Wencke-
bach enkele kilogrammen van verguld koper."'

In 1870 organiseerde de Franse regering wederom
een internationale conferentie. Aanleiding was
het feit, dat ten gevolge van de ontwikkelingen in
wetenschap en techniek de 'mètre des archives'
en het 'kilogram des archives' niet langer als
voldoende nauwkeurig werden aangemerkt.57
Ons land nam bij deze conferentie, in de persoon
van professor Bosscha, een afwijkend standpunt
in. Als gevolg daarvan trad Nederland niet toe tot
de 'Convention du Mètre' (1875). Evenmin parti-
cipeerde het in het 'Bureau International des
Poids et Mesures' (B.I.P.M.) te Sèvres, waar de
nieuwe internationale prototypen van meter en
kilogram werden bewaard."` Daarnaast was het
B.I.P.M. opgericht met het oogmerk op gezette
tijden de verschillende nationale met de interna-
tionale standaarden te vergelijken en onderzoek
te doen naar nieuwe standaarden.`" In 1887 werd
in ons land de bestaande nationale standaard van
de meter vervangen door een platina-iridium
X-vormige streepmaat."'
In 1910 wees de Inspecteur van het IJkwezen de
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel op
het belang van toetreding van ons land tot de
Meterconventie. Vooral van wetenschappelijke
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zijde was er steeds meer behoefte aan samenwer-
king. De wetenschappen beschikten inmiddels
over een scala aan instrumenten, die men niet
langer zelf kon controleren. In Duitsland had men
deze situatie al eerder onderkend. Daar had men
zich aangesloten bij de conventie en bestond de
'Physikalisch Technische Reichsanstalt', een
instelling die behalve met zuiver wetenschappelijk
onderzoek, zich bezighield met de ijking van
instrumenten voor wetenschappelijk en technisch
gebruik. Ten gevolge van de tijdsomstandigheden
trad ons land eerst in 1928 toe tot de Metercon-
ventie.""
De invoering van de metrieke maten en gewichten
ging gepaard met nieuwe voorschriften met be-
trekking tot het ijken. Het toezicht uitgeoefend
door plaatselijke ijkers maakte ten gevolge van de
wet van 1816, plaats voor het provinciaal ijkwe-
zen. In 1820 werden er in 37 plaatsen ijkkantoren
geopend. Ieder kantoor telde minimaal één ijker
en, in sommige gevallen, één of ineerdere ad-
junct-ijkers. Sinds 1873 is het IJkwezen een cen-
traal geleide landelijke dienst."y

In 1869 werd de bestaande ijkwet gewijzigd.
Reeds begin jaren víjftig had de regering een
herziening van de eerste uit 1816 stammende wet
overwogen, doch door problemen rond een juiste
definitie van de grondslagen van de meter en het
kilogram, was dit niet gerealiseerd.`u' Met veel
moeite kwam 'De Wet van den 7den April 1869,
betreffende de maten, gewigten en weegwerktui-
gen', tot stand. Nieuw in deze tweede ijkwet
waren het toezicht op de weegwerktuigen en die
op de gasmeters. Die op vaatwerk kwam echter te
vervallen. Met uitzondering van de gasmeters
werd het ijken kosteloos."' De verplichte ijk voor
weegwerktuigen heeft slechts enkele jaren be-
staan."' Er zijn redenen om aan te nemen, dat de
ijk van weegwerktuigen nooit daadwerkelijk
gefunctioneerd heeft. Het onderzoek en ijken van
gasmeters konden slechts op een beperkt aantal,
door de Minister van Binnenlandsche Zaken
daartoe aangewezen, kantoren geschieden.

Met de inwerkingtreding van de wet in 1870 werd
het aantal ijkkantoren teruggebracht tot negen-
tien. Vanaf 1820 werd ieder jaar de periodieke
herijking uitgevoerd. Deze bepaling bleef tot 1894
van kracht. Daarna werd dat één maal per twee
jaar."'

De wetswijziging bracht nogal wat beroering
onder de fabrikanten en leveranciers van gas-
meters. Een vertegenwoordiger van de Franse
gasmeterfabrikant Brunt 8z Co. ageerde hevig
tegen deze nieuwe wetgeving. Met name het punt
dat ijken en herijken van gasmeters niet kosteloos
geschiedde, stoorde hem. De daaraan verbonden
kosten, zouden nadelig werken op zowel de pro-
duktie als het gebruik van die meters. Voorts
waren de gasfabrikanten van mening, dat de wet-
gever de droge meter bevoordeelde ten opzichte
van de natte gasmeter.s" Zij bepleitten dat het
ijken van gasmeters op de fabriek kon gebeuren in
plaats van op een ijkkantoor. Het transport tussen
fabriek en het kantoor kostte veel tijd en geld.
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Op 30 november 1882 werd door de Tweede
Kamer een voorstel tot afschaffing van de ijk van
gasmeters aangenomen. De verplichte ijk van
gasmeters zou plaats maken voor een facultatie-
ve."` Rond de mogelijke afschaffing van de ver-
plichte keuring van gasmeters was veel te doen
geweest. Een groot aantal maanden hadden de
Nederlandse kranten felle polemieken bevat van
voor- en tegenstanders van de verplichte keuring
van gasmeters."' Tegenstanders van de afschaffing
- onderwie de gasmeterfabrikanten - betoogden,
dat het ijken van gasmeters een waarborg voor de
verbruikers vormde wat betreft de deugdelijkheid
van de meters. Door de afschaffing van de ver-
plichte ijk, zo vreesden zij, werd de Nederlandse
markt opengesteld voor de in het buitenland afge-
keurde meters. Voorstanders van de afschaffing
meenden daarentegen, dat de ijk een onvoldoen-
de waarborg was, omdat de meters gewoonlijk
onder andere omstandigheden werkten, dan op
het ijkkantoor het geval was."' Tot een wettelijke
afschaffing is het echter toch niet gekomen.

In 1937 kwam de derde ijkwet totstand. Deze wet
had een aanzienlijke uitbreiding van de werk-
zaamheden van het IJkwezen tot gevolg. Bij de
inwerking treding in 1941 werd wederom de ver-
plichte ijk van weegwerktuigen ingevoerd. Daar-
naast werd de ijk van meetwerktuigen voor
lengte- oppervlakte- en volumemeting geïntrodu-
ceerd. Nieuw in deze wet was ook de mogelijk-
heid tot keuring naar model, in plaats van de
gebruikelijke individuele ijking.""

III.11.3. Keuringsdiensten
van waren
Tegen het einde van de negentiende was er nage-
noeg geen toezicht van overheidswege op voe-
dingsmiddelen en dranken. In een aantal steden
ijverden particulieren echter voor een betere kwa-
liteit en toezicht op voedingsmiddelen en dran-
ken."` Vanaf de laatste decennia van de negen-
tiende eeuw en voor de totstandkoming van de
Warenwet in 1919, ontstonden in enkele steden
plaatselijke voorschriften met betrekking tot het
toezicht op eet- en drinkwaren."~ Na 1893 ging
een aantal steden over tot het instellen van keu-
ringsdiensten, belast met het toezicht en de con-
trole van voedingsmiddelen, dranken en andere
consumptieartikelen.

Voordien waren de apothekers de aangewezen
personen om de samenstelling van voedingsmid-
delen vast te stellen."' Wanneer iemand door hem
gekocht voedsel of drank niet vertrouwde, kon hij
zich tot een apotheker wenden met het verzoek,
die waar te onderzoeken. Soms werd er van
gemeentewege een beroep op de apotheker
gedaan. Zoals bijvoorbeeld in Delft waar het
stadsbestuur in 1842, na klachten over het slechte
branden van de straatlantaarns, apotheker
P. J. Kipp verzocht de gebruikte olie te onderzoe-
ken."~
Tussen 1858 en 1866 had Amsterdam al een keu-
ringsdienst gekend. In de hoofdstad bestond in die
jaren een verplichte keuring van alle eet- en
drinkwaren, die voor de verkoop bestemd wa-
ren.s" De keuring was opgedragen aan een college
van maximaal vijf wetenschappelijke keurders en
minimaal zeventien keurmeesters. De kennis en
middelen om laboratoriumonderzoek te verrich-
ten waren nog beperkt. Met de hen ter beschik-
king staande balans, microscoop, polarimeter,
areometer en densimeter waren zij echter in staat
de toen gebruikelijke anorganische 'vervalsings-
middelen' aan te tonen."'

In de jaren zeventig en tachtig werd ook elders
regelmatig onderzoek verricht naar de samenstel-
ling van eet- en drinkwaren en cosmetische artike-
len.55' Het warenonderzoek geschiedde door apo-
thekers of door particuliere laboratoria, al dan
niet in opdracht van een plaatselijke vereniging
tot bevordering van de volksgezondheid.`5~ Dit
onderzoek was vooral gericht op het opsporen van
vervalsingen. Zij bestonden doorgaans uit het
bijmengen van (on)schadelijke middelen om een
groter gewicht te verkrijgen, bijvoorbeeld door
suiker met meel te vermengen of peper met zand,
óf door toevoegingen om de kwaliteit en het
uiterlijk van de produkten positief te beïnvloe-
den, zoals door kleuring. Ook kwamen er meer
gecompliceerde vervalsingen voor.5" Een aardig
voorbeeld hiervan is het vermengen van cacao
met meel of sagosoorten. Dit mengsel was echter
lichter van kleur dan de normale cacao, zodat
bijkleuring volgde met behulp van rode oker,
ijzerroest, poeder van rood sandelhout of andere
rode kleurstoffen.5`"
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In 1893 werden in Amsterdam en Rotterdam
keuringsdiensten opgericht. In Amsterdam vond
vanaf 1893 de keuring van voedingsmiddelen
plaats onder toezicht van de eveneens in dat jaar
opgerichte Gemeentelijke Gezondheidsdienst. In
dat eerste jaar werden 1597 keuringen verricht,
waarvan 1277 in winkels. Zes jaar later volgde
Leiden. De steden Den Haag, Groningen en Dor-
drecht stelden eerst in 1908 soortgelijke instanties
in.S59 Tot 1914 verschenen in diverse andere steden
diensten, die veelal ook keuringen verrichtten
voor de kleinere omringende plaatsen. Het was
voor deze kleinere plaatsen te duur om een eigen
dienst op te richten. Mede daarom besloten in
1916-1917 de drie noordelijke provincies tot de
oprichting van provinciale keuringsdiensten.5~

De keuringsdiensten hielden zich bezig met de
controle en het onderzoek van de kwaliteit van
verschillende voedingsmiddelen. Tot de produk-
ten die regelmatig voor onderzoek in aanmerking
kwamen, behoorden: melk en melkprodukten,
meel en grutten, brood, vruchtsappen, limonade-
siropen, spuitwater, jams, cacao, chocolade,
snoepgoed, specerijen, oliën en vetten, vleeswa-
ren, vis, bier, wijn en andere alcoholische dran-
ken en leidingwater. Naast het eigen onderzoek
verrichtten de keuringsdiensten warenonderzoek
in opdracht van andere gemeentelijke instanties,
zoals waterleidingbedrijven, ziekenhuizen,
armenhuizen en gevangenissen.S61

Vanaf het begin van de eeuw bestonden er bij de
keuringsdiensten afspraken en richtlijnen voor
het warenonderzoek. In 1905 werd krachtens een
besluit van het Nederlandsch Congres voor Open-
bare Gezondheidszorg een commissie ingesteld
voor de samenstelling van een Codex Alimenta-
rius, waarin onder meer de onderzoeksmethoden
waren vastgelegd.`~' In 1907 verscheen vervolgens
de eerste aflevering (Melk) van de Codex. Twee
jaar later verschenen de tweede (Spijsvetten en
kaas) en de derde (Water).sb'
Het onderzoek bestond in de eerste plaats uit het
ter plekke keuren en zonodig afkeuren door een
keurmeester van partijen levensmiddelen en het
nemen van monsters. Ter plaatse vond alleen
organoleptisch onderzoek - kijken, proeven en
ruiken - plaats. `~ In tweede instantie ging men tot
laboratoriumonderzoek over. In sommige geval-
len waren vervalsingen alleen met behulp van
microscopisch onderzoek aan te tonen. In de
meeste gevallen kon men volstaan met een che-
misch of een bacteriologisch onderzoek. Zo werd
melk onderzocht op reinheid, vetgehalte en asge-

halte. Daarnaast keek men of het melkmonster
conserveermiddelen bevatte. Gepasteuriseerde
en gesteriliseerde flessemelk werden onderzocht
op de aanwezigheid van ziektekiemen.`~`

Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam het werk van
de Dordtse keuringsdienst, zoals vermoedelijk
ook elders, behoorlijk toe. Juist in deze oorlogs-
jaren werd met het schaarse voedsel veelvuldig
geknoeid.'~ Nog tijdens de oorlog werd een ont-
werp 'Voedselkeuringswet' bij de Tweede Kamer
ingediend. In 1919 werd deze wet in gewijzigde
vorm aangenomen. Deze 'Warenwet' gaf slechts
een aantal algemene richtlijnen met betrekking
tot de keuring en de aanduiding van waren. De
eisen waaraan de waren moesten voldoen en de
toe te passen analyse-methoden werden later vast-
gelegd bij Koninklijke Besluiten.5~' Daarmee was
een wettelijke basis gelegd voor een landelijk
uniform keuringsstelsel. Bij het in werking tre-
den, twee jaar later, werd het gehele land in 21
districten verdeeld, met voor ieder gebied een
eigen zelfstandige keuringsdienst.`~ Iedere dienst
beschikte over een laboratorium, waar scheikun-
digen en analisten de binnenkomende monsters
onderzochten. Ten behoeve van het warenonder-
zoek beschikten de laboratoria naast de doorsnee
laboratoriuminstrumenten en hulpmiddelen over
meer specifieke instrumenten.569 Afhankelijk van
de uitslag van het laboratoriumonderzoek werden
vervolgens maatregelen getroffen, variërend van
een waarschuwing tot een procesverbaaL57~

In 1935 kwam er een nieuwe Warenwet tot stand.
Het meest in het oog springende verschil met de
wet van 1919 was, dat het aantal keuringsdistric-
ten teruggebracht werd tot zestien."' De taken
bleven nagenoeg hetzelfde.
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III.11.4. Rijksdiensten en
proefstations
In het eerste kwart van de twintígste eeuw zijn er
door de overheid tal van diensten in het leven
geroepen met het doel het geven van voorlichting
aan handel en industrie. Daartoe behoorden
diverse voorlichtingsdiensten en proefstations, elk
gespecialiseerd in een bepaalde branche, zoals de
'Rijksrubberdienst' en de 'Rijksvezeldienst'."'
Dergelijke instellingen beschikten over laborato-
ria, waar technische chemische en fysische onder-
zoeken gedaan werden ten behoeve van het
bedrijfsleven. De daar verrichte onderzoeken
betroffen zowel de samenstelling als de kwaliteit
van enerzijds de grondstoffen en anderzijds de
produkten. Daarnaast gaven deze instellingen
voorlichting en adviezen over verbetering van
kwaliteit en van produktiemethoden. Na de
oprichting van de Nederlandsche centrale organi-
satie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (T.N.O.) in 1932, gingen een aantal
van de bestaande rijkslaboratoria een onderdeel
vormen van deze organisatie."'

Naast diensten die zich bezighielden met onder-
zoek en voorlichting met betrekking tot grond-
stoffen en produkten, bestond er behoefte aan
een instelling waar middenstanders en kleine pro-
ducenten hun handelswaren konden laten contro-
leren. In 1907 werd op aandringen van de 'Neder-
landsche Bond van Vereenigingen van den Han-
deldrijvenden en Industrieelen Middenstand'
door de Minister van Landbouw, Nijverheid en
Handel het 'Rijksbureau tot Onderzoek van Han-
delswaren' opgericht. De taak van dit bureau was
het beantwoorden van vragen en het geven van
voorlichting, door onder meer het onderzoeken
van handelswaren,ten behoeve van de midden-
standers en kleine producenten."' Het viel de
kleine ondernemers namelijk steeds moeilijker na
te gaan of de door hen ingekochte waar van
deugdelijke kwaliteit was. De vervalsingen wer-
den steeds geraffineerder en daardoor steeds
moeilijker op te sporen. Vaak kon alleen een
chemicus uitsluitsel geven over het feit of er spra-
ke was van een vervalsing, of niet. De meeste
steden kenden omstreeks 1907 nog geen gemeen-
telijke keuringsdienst van waren. Wel waren er in
vele steden particuliere laboratoria, doch de prij-
zen daarvan waren voor menig middenstander een
bezwaar.57 De diensten van het Rijksbureau
waren daarentegen kosteloos, tenzij de Minister
van Landbouw, Nijverheid en Handel anders
bepaalde."fi In verband met het voorlopig karak-
ter was aanvankelijk dit bureau ondergebracht in
het 'Pharmaceutisch Laboratorium' van de uni-
versiteit van Leiden. In 1909 besloot men echter
naar een eigen behuizing om te zien. De vele
werkzaamheden hadden duidelijk gemaakt, dat
het bureau in een behoefte voorzag. De activitei-
ten omvatten aanvankelijk met name laborato-
riumonderzoek van monsters van levens- en
genotmiddelen, ingezonden door middenstan-
ders. Daarnaast werden er, zij het in mindere
mate, op verzoek ook andere goederen onder-
zocht, waaronder verven. Later werden er ook
onderzoeken verricht ten behoeve van verschil-
lende overheidsinstellingen en het verrichten van
'scheidsanalyses' van goederen die bestemd waren
voor de export. De resterende tijd werd aan
research besteed.
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De Eerste Wereldoorlog zorgde voor een omme-
keer in de werkzaamheden van het Rijksbureau.
Terwijl het aantal onderzoeken ten behoeve van
de middenstand sterk terugliep, namen de werk-
zaamheden voor de overheid en de diverse crisis-
instellingen toe. Regelmatig onderzocht men er
onder andere exportgoederen op de aanwezigheid
van stoffen, waarvoor een exportverbod gold."'
Op de binnenlandse markt werd ten gevolge van
de schaarste van diverse goederen behoorlijk
geknoeid, zowel met gewone produkten als met
surrogaten. Na de oorlog hervatte het Rijksbu-
reau zijn normale taak, doch met het inwerking
treden van de Warenwet (1919), liepen de werk-
zaamheden ten behoeve van de middenstand ver-
der terug.
In tegenstelling tot de keuringsdiensten van
waren, die een controlerende taak hadden, be-
doeld ter bescherming van de consument, was het
onderzoekswerk van het Rijksbureau meer advi-
serend en voorlichtend van aard en geschiedde ten
behoeve van midden- en kleinbedrijf. De werk-
zaamheden van het Bureau verschoven na 1920
meer naar het geven van chemisch-technisch
advies aan kleine bedrijven. Vanaf 1923 was deze
dienst gevestigd in Den Haag.

Behalve diensten ten behoeve van nijverheid en
handel, ondersteunde de overheid ook de land-
bouw. Met het oog op de controle van en het
onderzoek naar de kwaliteit van landbouwpro-
dukten riep de overheid in de eerste helft van deze
eeuw verschillende landbouwproefstations in het
leven. Daarnaast waren er een groot aantal land-
en tuinbouwconsulenten, die kunstmest, bestrij-
dingingsmiddelen en andere chemische middelen
op werking en samenstelling controleerden. Ook
de Landbouwhogeschool in Wageningen verricht-
te het nodige onderzoek ten behoeve van de
landbouw, waartoe de samenstelling en vrucht-
baarheid van de bodem behoorden.;'" De agrari-
sche wereld had verder nog te maken met instel-
lingen, die hun produkten controleerden. Naast
de begin deze eeuw door particulieren ingestelde
botercontrole-stations werd in 1903 in Leiden het
Rijkszuivelstation opgericht. Primair stond er de
controle op de naleving van de boterwetgeving.
Verder moest deze instelling fungeren als alge-
meen laboratorium ten behoeve van de Neder-
landse zuivelindustrie.
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IV. Bedrijven en produkten

IV.l. Inleiding
Omstreeks het midden van de negentiende eeuw
waren de instrumentmakerijen in ons land over
het algemeen niet groter dan tien man. Naast de
eigenaar, die doorgaans zelf instrumentmaker
was, werkten er in de werkplaatsen enkele instru-
mentmakers en een paar leerlingen. Instrumenten
werden er gewoonlijk in opdracht vervaardigd en
de instrumentmakerijen werkten meestal voor
opdrachtgevers in de omgeving. Er was sprake
van een geregeld contact tussen opdrachtgever en
instrumentmaker. De orders betroffen in de regel
slechts enkele voorwerpen. Soms waren het be-
stellingen voor speciale ontwerpen. In principe
kon de instrumentmaker alle gewenste instrumen-
ten maken. Van specialisatie was tot ver in de
negentiende eeuw nog nauwelijks sprake. Behal-
ve dat zij instrumenten vervaardigden en repa-
reerden, bemiddelden instrumentmakers in som-
mige gevallen ook bij bestellingen van voorwer-
pen afkomstig van buitenlandse makers, maar dit
waren uitzonderingen.

IV.2. Produktie en verkoop
Instrumentmaken was een ambachtelijke bezig-
heid, die een veelheid aan bewerkingen kende.
Afhankelijk van het te vervaardigen produkt
bestonden de bewerkingen uit het smelten, gieten
en smeden van uiteenlopende metalen, vijlen,
frezen en andere fijnmechanische bewerkingen,
glasslijpen en houtbewerken. Deze handelingen
werden met de hand gedaan. Mechanisatie kwam
niet of nauwelijks voor. Veel van de door de
instrumentmakers gebruikte gereedschappen en
hulpinstrumenten werden in de eigen werkplaats
vervaardigd en zonodig aangepast aan de werk-
zaamheden. Aangezien men doorgaans in op-
dracht werkte, had men behalve grondstoffen
slechts enkele halffabrikaten, zoals optica, in
voorraad. Eindfabrikaten hadden de instrument-
makers zelden voorradig.

In de tweede helft van de negentiende eeuw
leidde de verbeterde economische infrastructuur
tot een snelle en makkelijke aanvoer van grond-
stoffen en halffabrikaten. Bovendien kwamen er
meer hulpgoederen ter beschikking. Daarnaast
vonden de produkten van de instrumentmakerij-
en makkelijker hun weg naar afnemers in heel
Nederland, in de koloniën en elders, waardoor
over het algemeen de contacten tussen de makers
en de gebruikers verminderden. Daarnaast waren
er ook de instrumenten en hulpmiddelen, die zo
direct afhankelijk waren van de gebruiker, dat ze
niet buiten dit contact konden.

In deze periode ontstonden er in de instrumenten-
branche specialismen. Het duidelijkst was dat te
zien op internationaal niveau. A1 in de achttiende
eeuw vond in met name Engeland en Frankrijk
het begin van deze ontwikkeling plaats, maar het
was in Duitsland, waar deze ontwikkeling zich in
de tweede helft van de negentiende eeuw doorzet-
te. Ook in ons land waren daar, weliswaar op
beperkte schaal, voorbeelden van te vinden. In
Duitsland ontstonden echter meerdere instrumen-
tenfabrieken, die zich specialiseerden in één
type produkt en dat in grote aantallen in serie
vervaardigden.' Dit had vergaande consequenties
voor de situatie in Nederland en de handel in
instrumenten. Het werd voor de afnemers aan-
trekkelijker om bepaalde instrumenten uit het
buitenland te betrekken, dan ze door een plaatse-
lijke instrumentmaker opnieuw te laten ontwer-
pen en vervaardigen. Bovendien waren de in serie
vervaardigde produkten uit het buitenland meest-
tijds uit voorraad leverbaar en kenden zodoende
korte levertijden. Hiermee kreeg de handel in
instrumenten een sterke impuls. Vanaf de tweede
helft van de negentiende eeuw nam het aantal
firma's waarvan de activiteiten bestonden uit de
handel in instrumenten toe. Zij vestigden zich
hoofdzakelijk in de grote steden.
Met de opkomst en ontwikkeling van verschillen-
de industrieën, waaronder de chemische indus-
trie, de voedingsmiddelenindustrie, de scheeps-
bouw, de metaalindustrie, maar ook door de ont-
wikkelingen in de medische sector, de telegrafie,
de telefonie en in het onderwijs nam de vraag naar
instrumenten sterk toe. Niet langer bleven bestel-
lingen beperkt tot enkele instrumenten. Vaak
bestelde men complete inrichtingen, voorzien van
alle benodigde instrumenten en hulpmiddelen.
Over het algemeen kon één enkele producent
niet langer aan deze wensen voldoen. Een hande-
laar daarentegen kon de klant van advies dienen
over de op dat moment door de verschillende
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bedrijven op de markt gebrachte produkten en
kon deze vervolgens ook als een compleet pakket
leveren. De handelaar voerde daartoe verschillen-
de vertegenwoordigingen. Hij had vaak de meest
courante artikelen in voorraad en beschikte over
een kleine (reparatie)werkplaats, waar desge-
wenst ook kleine modificaties aan een bepaald
produkt konden worden aangebracht. Eind ne-
gentiende maar vooral in de eerste decennia van
de twintigste eeuw zien we grote buitenlandse
instrumentenfabrikanten in ons land een eigen
vestiging openen, waarmee de vertegenwoordi-
ging van het bedrijf via één of ineerdere Neder-
landse handelsondernemingen kwam te vervallen.
Deze filialen leverden voortaan de fabrikaten van
het eigen moederbedrijf. In de jaren rond de
Eerste Wereldoorlog gingen verschillende instru-
mentenbedrijven ertoe over één of ineerdere
handelsreizigers aan te stellen.

Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw deed
de mechanische aandrijving in de Nederlandse
instrumentmakerijen zijn intrede. Eerst de gas-
motor, die later veelal vervangen werd door de
elektromotor. De stoommachine had op een en-
kele uitzondering na bij de Nederlandse instru-
mentmakerijen geen ingang gevonden. De ge-
reedschappen in de werkplaatsen waren daarte
kleinschalig voor. Bovendien was de stoommachi-
ne er te weinig flexibel toe te passen en kon
mogelijkerwijs zelfs het precisiewerk storen. Ver-
der was er in de eerste twee decennia van deze
eeuw sprake van een snel doorgevoerde rationali-
sering van het produktieproces bij enkele instru-
mentenfabrieken in ons land, wat gepaard ging
met een toenemende mechanisering en standaar-
disering. Hierbij was het van belang, dat de indus-
trialisering in Nederland zich versnelde, waarvan
een toenemende vraag naar instrumenten uitging.
Hiertoe behoorden ook nieuwe instrumentgroe-
pen zoals de elektrotechnische. Mede ten gevolge
van de economische situatie tijdens de Eerste
Wereldoorlog en daarna leidden de rationalise-
ring en de afzetvergroting bij de instrumenten-
fabrieken tot een aanzienlijke en sprongsgewijze
stijging van de arbeidsproduktiviteit en ging ge-
paard met een daling van de prijzen van instru-
menten. Bij deze bedrijven stond de produktie
centraal en was de verkoop een afgeleid belang,
dat ten dele via de handelsfirma's liep.

De opkomst van een grootschalige produktie in de
instrumentenbranche, de verbeterde infrastruc-
tuur en transportmogelijkheden, alsmede het
wegnemen van allerlei handelsbelemmeringen sti-
muleerden de internationalisering van de handel.
Toen begin jaren twintig in Duitsland de produk-
tie van de instrumentenfabrieken weer op gang
kwam, terwijl de Duitse munteenheid sterk deva-
lueerde, werd het aantrekkelijk deze produkten
op grote schaal in Nederland in te voeren. Velen
hielden zich daar mee bezig, ook zij die niet van
oudsher in deze branche werkzaam waren. Er
ontstonden met name in de elektrotechnische sec-
tor tijdens deze periode verschillende adviesbu-
reaus, die naast hun advieswerkzaamheden vaak
één of ineerdere agenturen van buitenlandse
firma's voerden. Rond 1900 waren de eerste van
deze bureaus ontstaan. Daarnaast waren er nog
agenten, die zich beperkten tot de vertegenwoor-
diging van één of ineerdere buitenlandse instru-
mentenbedrijven. Van iedere transactie ontving
de agent van de fabrikant een vast percentage als
vergoeding. Zij kenden in tegenstelling tot de
handelsondernemingen geen eigen voorraden,
maar traden voor een buitenlands bedrijf op als
intermediair. De levering van de goederen ge-
schiedde derhalve rechtstreeks door de fabrieken.
Het adviesbureau en de agent beschikten slechts
over een bescheiden onderkomen in de vorm van
een kantoor. Enkele van deze adviesbureaus en
agenten zijn later uitgegroeid tot produktiebedrij-
ven, dan wel tot handelsondernemingen.

We zien dat in de loop van een eeuw de verande-
ring zich heeft voltrokken van de vervaardiging
van instrumenten uitsluitend gericht op de speci-
fieke gebruiker naar bedrijven, die voornamelijk
voor de markt gaan produceren. Hierbij trad een
verlenging van de verkoopkanalen op, waarin
handelshuizen en agenturen een rol kregen. Zij
oriënteerden zich internationaal voor zowel de
aan- als de verkoop. De instrumentenbranche
kende overigens nauwelijks particuliere huishou-
dens als afnemers en een detailhandel in instru-
menten ontbrak nagenoeg.
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IV.3. Opleiding
Tot ver in de negentiende eeuw waren de aan-
staande instrumentmakers veelal zonen van in-
strument-, balans- of uurwerkmakers. Zij leerden
de eerste basisbewerkingen in de werkplaats van
hun vader en gingen vervolgens enige jaren bij
verschillende Nederlandse en buitenlandse instru-
mentmakers in de leer. Hier leerden zij het vak in
de praktijk, waarbij zij begonnen met de eenvou-
dige handelingen om allengs de meer gecompli-
ceerde zaken aan te pakken. Zij trokken door het
Duitse Rijk, Oostenrijk-Hongarije, Italië,
Frankrijk en Engeland. Na enkele jaren keerden
zij terug om vervolgens opgenomen te worden in
de werkplaats van hun vader of om zich als zelf-
standig instrumentmaker te vestigen. Overigens
kwamen er ook buitenlanders naar ons land om
hier enige tijd bij bekende instrumentmakers te
werken.' Dit leidde tot blijvende contacten en
immigratie van instrumentmakers.

Een speciale opleiding tot instrumentmaker be-
stond er niet. Wel was het in het laatste kwart van
de negentiende eeuw mogelijk om aan sommige
ambachtsscholen enige basisvaardigheden te
leren, doch het vak leerde men in de praktijk.' In
deze situatie kwam verandering, toen in Leiden in
1901 officieel een opleiding tot instrumentmaker
werd ingesteld.
Initiatiefnemer hiertoe was de Leidse hoogleraar
H. Kamerlingh Onnes (1853-1926). Voor zijn
onderzoek bij lage temperaturen werd rond 1890
het oude laboratorium aangepast en werden nieu-
we instrumenten aangeschaft. Evenals vele ande-
re universiteitslaboratoria bezat ook dit laborato-
rium een eigen instrumentmakerswerkplaats.
Hier werd met het oog op het cryogeen onderzoek
de daarvoor benodigde apparatuur aangepast. In
deze werkplaats werkten ook enkele jongens, die
er tot instrumentmaker werden opgeleid. Naast
de praktische opleiding overdag verzorgde het
Leidse genootschap 'Mathesis Scientiarum Geni-
trix' 's avonds hun theoretische opleiding. In 189~
werkten er bij het laboratorium negen leerling-
ínstrumentmakers. Professor H. Kamerlingh
Onnes zag het in 1898 als ideaal, dat de Leidse
opleiding een centrum zou worden ter bevorde-
ring van de bloei van het instrumentmakersvak,
een bolwerk in de strijd tegen de buitenlandse
concurrentie, een steunpunt voor het ingrijpen op
de wereldmarkt.' In 1898 en 1899 werden de
eerste examens afgenomen door een examencom-
missie benoemd door de Vereeniging voor Elec-
trotechniek. De belangstelling voor de opleiding

in Leiden was groot. De capaciteit van het labora-
torium was echter onvoldoende om alle aanvragen
tot toelating te kunnen honoreren. Mede daarom
werd besloten een vereniging in het leven te
roepen. In 1901 kreeg de onofficiële opleiding in
het laboratorium een officiële status door de
stichting van de 'Vereeniging tot bevordering van
de Opleiding tot Instrumentmaker'. Voortaan
nam deze vereniging ieder jaar praktische exa-
mens af. Deze examens waren een voortzetting
van de examens, die in de voorgaande jaren
waren afgenomen door de Nederlandsche Ver-
eeniging voor Electrotechniek. In de examencom-
missie hadden telkens weer vertegenwoordigers
van Nederlandse instrumentenfirma's zitting. Op
1 januari 1902 bedroeg het aantal leerlingen 28.
De meeste leerlingen, die zich in Leiden aanmeld-
den, hadden de ambachtsschool doorlopen. Het
onderwijs werd verzorgd door instrumentmakers,
die dikwijls werkzaam waren geweest bij gere-
nommeerde Nederlandse instrumentenbedrijven.
Verscheidene instrumentenfirma's in ons land
waren nauw betrokken bij de opleiding, niet al-
leen doordat zij de Vereeniging financieel steun-
den, maar ook doordat personen uit het bedrijf
zitting hadden in de examencommissies. Voorts
zonden zij werknemers naar de opleiding en voor-
zagen ze de opleiding regelmatig van nieuwe in-
strumenten.
Vanaf 1903 onderscheidde men in Leiden, de
beginnend instrumentmaker, de natuurkundig en
de werktuigkundig instrumentmaker. In de daar-
opvolgende jaren werden daar de chirurgisch en
de orthopedisch instrumentmaker aan toege-
voegd. Verder kon men er zich bekwamen in het
speciale glasblazersvak. Aan met name glasbla-
zers bestond in de Nederlandse instrumenten-
branche grote behoefte. Deze opleiding genoot al
spoedig ruime bekendheid buiten onze landsgren-
zen. Zo werd in 1905 de opleiding te Leiden
bezocht door een commissie, die advies moesi
uitbrengen over de oprichting van een soortgelij-
ke opleiding in Góttingen. Vanaf 1908 werden er
in Leiden ook vakantiecursussen gegeven. Ook de
belangstelling voor deze cursussen was groot.`
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De voormalige leerlingen van de instrumentma-
kersopleiding vonden niet alleen werk bij één
van de Nederlandse instrumentenbedrijven. Ve-
len waren later werkzaam als amanuensis in het
onderwijs, als elektrotechnisch-monteur of als
instrumentmaker bij de telefonie, in een acade-
misch ziekenhuis of bij één van de buitenlandse
instrumentenfabrieken. Daarnaast vonden zij
werk in andere sectoren, zoals bij de suikerfabrie-
ken. Een werkkring bij een instrumentenfirma
vormde aldus slechts één van de vele mogelijk-
heden.

IV.4. Instrumenten
In de loop van de hier behandelde periode 1840-
1940 hebben zich een aantal ontwikkelingen in
wetenschap en techniek voorgedaan, die enerzijds
de ontwikkeling van nieuwe instrumenten vorder-
den en anderzijds de fabricage van verscheidene
instrumenten technisch en economisch mogelijk
maakten. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikke-
lingen op elektrotechnisch gebied, de telegraaf en
de telefoon, maar ook de ontdekkingen van de
róntgenstralen en de daaruit voortvloeiende
apparatuur voor medische en technische toepas-
singen. De vervaardiging van beademingsappara-
tuur kon opgepakt worden na de ontwikkeling van
de lastechniek.

In deze paragraaf bespreken we de ontwikkelin-
gen bij balansen, verbruiksmeters, nautische,
school-, medische, meteorologische, technische
en elektrotechnische instrumenten. Eén van de
belangrijkste meetinstrumenten in een laborato-
rium is de balans, een weegwerktuig bestaande uit
een hefboom met twee armen, waaraan aan de
uiteinden twee schalen zijn bevestigd. Ze waren
er in verschillende uitvoeringen: de apothekers-
balans, de greinbalans, de chemische balans en de
essaaibalans. Deze weegwerktuigen werden door-
gaans vervaardigd door gespecialiseerde instru-
mentmakers, de balansmakers. Ons land telde in
de vorige eeuw vele balansmakers. Enkele van
hen bereikten met hun produkten internationale
bekendheid, zoals de balansen van C. Becker,
Becker 8c Buddingh, Becker's Sons, en Olland.
Daarnaast waren er balansmakers als Schieren-
beck in Arnhem en Van Vught in Amsterdam. De
ontwikkeling naar een fabrieksmatige produktie
deed zich in deze categorie instrumenten relatief
vroeg voor. Hierbij was rond 1870 al sprake van
een zekere arbeidsverdeling binnen het bedrijf.
De werkzaamheden aan een precisiebalans be-
stonden, naast de vervaardiging van de verschil-

lende metalen onderdelen uit het maken van een
glazen kast voorzien van houten profiel en bodem.
Al vrij vroeg werden deze balansen geleverd via
de handelsondernemingen. De afzet van deze
instrumenten werd van tijd tot tijd gestimuleerd
door overheidsmaatregelen, zoals de afschaffing
van het medicinaalgewicht, maar ook door de
ontwikkelingen op medisch, wetenschappelijk en
industrieel gebied. Hoewel de Nederlandse fabri-
kanten van weegwerktuigen een sterke positie
hadden, ontmoetten zij op de Nederlandse markt
buitenlandse concurrenten, zoals Paul Bunge in
Hamburg en F. Sartorius in Góttingen.
In de eerste helft van de twintigste eeuw verdwe-
nen enerzijds enkele van de oude bekende balan-
senfabrieken, zoals Becker 8~ Buddingh of gingen
zich op de fabricage van een ander type weeg-
werktuig richten, zoals Olland op de snelwegers,
terwijl er anderzijds nieuwe fabrieken gesticht
werden. Zo ontstonden in 1915 de Haagsche Ba-
lansen en Gewichtenfabriek en in 1926 de N.V.
Balansen- en Gewichtenfabriek van Julian
H. Becker te Delft.

Een belangrijke groep instrumenten waren de
verbruiksmeters. Deze maten het verbruik bij de
consument van in eerste instantie gas, maar later
ook water en elektriciteit. De gasmeters werden
vervaardigd voor de gasproducenten, die ze bij de
afnemers plaatsten. Deze ontwikkeling liep nage-
noeg parallel met de introductie van gas, water en
elektriciteit bij grotere aantallen huishoudens. De
eerste gasmeters waren van Britse makelij. Aan-
gezien deze meters kwetsbaar waren en veel on-
derhoud vergden, ontstonden bij de gasfabrieken
reparatiewerkplaatsen, die in een aantal gevallen
uitgroeiden tot zelfstandige gasmeterfabrieken.
Dit waren gespecialiseerde bedrijven met een
sterke arbeidsverdeling. In de tweede helft van de
negentiende eeuw waren nagenoeg alle grote gas-
meterproducenten in Nederland in Britse of Fran-
se handen. Naast verbruiksmeters voor particulie-
re huishoudens vervaardigden de meterfabrieken
in Nederland ook andere meetinstrumenten voor
de nutsbedrijven. Dit waren instrumenten voor
het meten van grotere hoeveelheden. In tegen-
stelling tot de watermeters of elektriciteitsmeters
waren er in ons land nauwelijks Duitse gasmeters.
Met watermeters lag dat anders, zoals de Pollux-
meters of ineters van Bopp 8t Reuther. Toen eind
negentiende eeuw de elektriciteitsmeters hun
intrede deden, waren vele van deze meters van
Duitse makelij. Voor de Eerste Wereldoorlog
werden in ons land nagenoeg geen kWh-meters
vervaardigd. De grote Duitse producenten op
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elektrotechnisch gebied vervaardigden daaren-
tegen tevens verbruiksmeters. Overigens werden
er ook verbruiksmeters van Frans of Brits fabri-
kaat in ons land geïnstalleerd. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog, toen de aanvoer van meters uit het
buitenland verminderde, besloot de grote Neder-
landse producent van gasmeters, de Meterfabriek
te Dordrecht, ook de fabricage van water- en
elektriciteitsmeters ter hand te nemen. Toen ech-
ter na de oorlog de Nederlandse markt overspoeld
werd door met name goedkope Duitse elektrici-
teitsmeters, was dat voor de Meterfabriek aanlei-
ding de fabricage van deze meters te staken. Naast
de Meterfabriek waren er nog andere bedrijven,
die verbruiksmeters maakten, zoals N.V. vlh
Elster 8r Co te Rotterdam, Gasmeterfabriek v~h
J. Brunt 8z Co. in Den Haag, N.V Eerste Amster-
damsche Gasmeterfabriek 'Glover Meters', N.V.
Kromos Nederlandsche Meetapparatenfabriek te
Zwolle, en de N.V. Nederlandsche Gasmeter-
fabriek G. Wilson te Den Haag. De voornaamste
afnemers waren de Nederlandse nutsbedrijven,
die de instrumenten meesttijds rechtstreeks bij de
fabrikant bestelden. Voorts werden vele ver-
bruiksmeters naar Nederlandsch-Indië geëxpor-
teerd.

Een derde afzonderlijke groep vormden de nauti-
sche instrumenten. Op dit terrein heeft Nederland
altijd een vrij sterke positie ingenomen, zowel qua
produktie als qua handel. Van oudsher telde
Nederland vele instrumentmakerijen, die deze
instrumenten vervaardigden. In de periode 1840-
1940 werden deze instrumenten op de markt ge-
bracht door ondermeer de in Amsterdam geves-
tigde bedrijven A. Hohwu, W. Boosman, A. van
Emden, L. J. Harri en de in Rotterdam gevestigde
bedrijven Gebr. Caminada, F. J. Kloos en Obser-
vator.

Een geheel nieuw type instrument, dat in de jaren
zestig in de vorige eeuw zijn intrede deed, was het
schoolinstrument. Na de onderwijsveranderingen
einde jaren vijftig, beginjaren zestig ontstond er
met name in het middelbaar onderwijs een grote
behoefte aan instrumenten, die speciaal voor het
gebruik op scholen ontworpen waren. In de jaren
1860-1880 telde ons land twee instrumentmake-
rijen, die zich op dit terrein specialiseerden, na-
melijk de Utrechtse instrumentmakerijen van
T. Finger en H. J. Harting-Bank.b Daarnaast
leverden andere Nederlandse instrumentenbe-
drijven eveneens instrumenten aan het onderwijs.

In de twintigste eeuw waren dat onder andere
fabrieken als P. J. Kipp 8c Zonen en de N.V.
Balansen- en Gewichtenfabriek van Julian
H. Becker, doch deze bedrijven waren niet uit-
sluitend op het onderwijs gericht. Aan het einde
van de negentiende eeuw waren onderwijsinstru-
menten voornamelijk van buitenlands fabrikaat.
Naast instrumenten voor natuur- en scheikunde
onderwijs behoorden tot deze categorie ook de
planten- en dierenmodellen voor de landbouw-
scholen. Later werd er de projectieapparatuur aan
toegevoegd. Een bekende fabrikant op dit terrein
was de firma E. Leybold's Nachfolger in Keulen,
die in ons land vertegenwoordigd werd door de
handelsondernemingen J. C. Th. Marius en
G. B. Salm. Over het algemeen werden deze
schoolinstrumenten en aanverwante artikelen
voor het onderwijs geleverd via handelsonderne-
mingen of agenten. Vanaf de jaren twintig liepen
de bestellingen voornamelijk via het Rijks In-
koopbureau.

Op medisch gebied waren er in de laatste decen-
nia van de negentiende eeuw een aantal doorbra-
ken, die van grote invloed waren op de fabricage
van instrumenten en apparatuur door instrumen-
tenbedrijven. Daartoe behoorden onder meer de
ontwikkelingen op het terrein van de sterilisatie,
de anesthesie en de rdntgenologie. Daarnaast
stond de medische sector ook verder in de belang-
stelling en maakte een sterke groei door. Bedrij-
ven die van deze algemene ontwikkelingen profi-
teerden waren D. B. Kagenaar in Utrecht, D. La-
méris in Utrecht, Hendriks en Van Steenbergen
in Amsterdam, Het Lancet in Amsterdam, Ad.
Linden in Rotterdam, M. Loth in Utrecht,
H. J. Harting-Bank in Utrecht, J. Pohl in Den
Haag, G. B. Salm in Amsterdam, J. M6ssinger in
Groningen, en C.I.F. Stópler in Utrecht.

De ontdekkingen op bacteriologisch gebied leid-
den tot het inzicht dat door sterilisatie van instru-
menten en linnengoed de kans op infecties bij
operatieve ingrepen verminderde. Deze opvatting
leidde tot de constructie en het gebruik van sterili-
satieapparatuur. Een bekende fabrikant op dit
terrein was de firma Ad. Lind~n.

Na de ontdekking van de X-stralen door
W. C. Rbntgen in 1895 maakte de róntgentech-
niek een stormachtige ontwikkeling door. In Ne-
derland waren artsen als J. K. A. Wertheim Salo-
monson (1864-1922) en K. F. Wenckebach (1864-
1940) vanaf het begin zeer actief. In samenwer-
king tussen medici en technici werd de apparatuur
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Drliger narcose-apparuat ~ ol- vOOrtdUrend verbeterd en beter beveiligd. Hoe-
gens Dr. Otto Roth uit 19Q~. wel de toepassingen in het begin beperkt bleven

tot het opsporen van botbreuk, bleek dit nieuwe
medium al spoedig ook voor andere diagnoses en
therapeutische doeleinden bruikbaar. Het speelde
vooral een belangrijke rol in de opsporing van de
zo gevreesde tuberculose. Naast de strikt medi-
sche toepassingen ontstonden in de jaren twintig
van deze eeuw ook technische toepassingen, zoals
de controle van lasnaden van ketels. In de begin-
jaren werd de Nederlandse markt grotendeels
beheerst door de grote Duitse fabrikanten, Sie-
mens 8r Halske, Reiniger Gebbert 8c Schall AG
en de Veifa-Werke. Aan deze situatie kwam tijde-
lijk een einde door de Eerste Wereldoorlog toen
de aanvoer uit en reparaties in Duitsland nage-
noeg onmogelijk werden. Reden voor enkele
vooraanstaande Nederlandse rbntgenologen om
zich tot de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken in
Eindhoven te wenden met het verzoek deze werk-
zaamheden te willen uitvoeren.' De tijdens deze
jaren opgedane ervaring en de ontdekkingen in

het Natuurkundig Laboratorium in Eindhoven
leidden er toe dat Philips in het begin van de jaren
twintig een eigen r6ntgenbuis op de markt
bracht, de Metalix. De activiteiten van dit bedrijf
op dat terrein groeiden daarna verder uit. Een
andere Nederlandse producent, die activiteiten op
het gebied van de rdntgentechniek ontplooide,
was de in 1925 opgerichte N.V. Enraf te Rijswijk.
Geleidelijk wisten beide bedrijven zich een plaats
op de Nederlandse markt te veroveren tussen de
grote Duitse fabrikanten, die vanaf 1925 verte-
genwoordigd waren door de N.V. Almara in Am-
sterdam.

Een derde belangrijke ontwikkeling in de medi-
sche wereld was omstreeks de eeuwwisseling de
narcose-apparatuur. A1 geruime tijd kende men
diverse middelen om de patiënt tijdens operaties
te verdoven en het bewustzijn te verlagen. Hier-
toe gebruikte men voornamelijk ether en chloro-
form. Nieuw was het gebruik van beademingsap-
paratuur. De ontwikkeling van de kennis van
narcotica, de hiertoe gebruikte gassen, de medi-
sche wetenschap en de techniek, gingen bij de
totstandkoming van deze apparatuur hand in
hand. Nadat het rond 1885 mogelijk was gewor-
den om zuurstof en stikstof onder druk in stalen
cylinders op te slaan, volgde in de jaren negentig
het idee van het narcose-apparaat. In Duitsland
bouwden vader en zoon Dr~ger in nauwe samen-
werking met de arts Dr. Otto Roth in 1901 het
eerste narcose-apparaat voor zuurstof en chloro-
form.~ De doseringsproblemen van dit prototype
werden spoedig overwonnen en in de daaropvol-
gende jaren ontwikkelden zij verschillende mo-
dellen, zoals het zuurstof-chloroform, het zuur-
stof-ether en het zuurstof-chloroform-ether-appa-
raat. Een ander bedrijf dat in de jaren voor de
Tweede Wereldoorlog narcose-apparatuur op de
Nederlandse markt bracht was het Zwitserse
bedrijf Carba. Dit bedrijf werd in ons land verte-
genwoordigd door de N.V. Maatschappij 'Oxyge-
nium' in Amsterdam. In 1934 vervaardigde de
firma Linden in Rotterdam het eerste lachgasap-
paraat in Nederland, volgens aanwijzigingen van
professor Zaaijer en Dr. Meijs, beiden verbonden
aan het Academisch Ziekenhuis in Leiden.

Een andere categorie medische instrumenten en
hulpmiddelen waren de orthopedische instrumen-
ten en kunstledematen. Hier hebben zich in de
periode 1840-1940 met name veranderingen voor-
gedaan op het gebied van de toegepaste materia-
len. Verder werden er nieuwe technieken en con-
structies geïntroduceerd. De technische verbete-
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ringen aan kunstledematen en gewrichten beoog-
den de natuurlijke lichaamsfuncties zo goed mo-
gelijk te benaderen. Bedrijven op dit gebied in
ons land waren onder andere de bedrijven
M. Loth, eerst in Arnhem en later in Utrecht met
filialen in Leiden en Groningen, Gebr. A. en
B. Schmeink in Amsterdam, H. J. Harting-Bank
in Utrecht en Ad. Linden in Rotterdam. In tegen-
stelling tot vele andere instrumentenfirma's bleef
hier het kontakt met de patiënt centraal staan en
leverden zij veelal maatwerk.

De meteorologische instrumenten werden in deze
periode van honderd jaar beter inzetbaar en veel-
soortiger. Meteorologische instrumenten werden
niet langer uitsluitend gebruikt om de weersge-
steldheid te meten. Andere toepassingen waren
gelegen in het meten van de luchtvochtigheid of
een straling bij industriële processen en in de
luchtvaart. Een belangrijke leverancier en ad-
viseur op dit terrein was het Ingenieursbureau
Wittich 8r Visser in Den Haag, dat onder andere
een vertegenwoordiging had van het Duitse be-
drijf Fuess.

Nauw verwant aan de meteorologische instrumen-
ten waren de technische instrumenten voor indus-
trieel gebruik. Dat waren over het algemeen die
instrumenten, die gebruikt werden bij industriële
processen voor het meten van fysische grootheden
en voor onder andere ketelhuiscontrole. Hiertoe
behoorden niet de instrumenten die in de labora-
toria gebruikt werden.
Nieuw waren in de twintigste eeuw de elektrische
instrumenten voor het meten op afstand. Veelal
werden deze instrumenten in de machines en
ketels ingebouwd of ermee verbonden. Zij bete-
kenden de eerste stap op weg naar de geïnte-
greerde meet- en regelapparatuur. Ook wat de
technische instrumenten betreft waren op de
Nederlandse markt vele buitenlandse bedrijven
actief. Over het algemeen werden zij in ons land
door handelsondernemingen, ingenieursbureaus
of agenten vertegenwoordigd. Daarnaast kende
ons land een aantal producenten op dit gebied,
zoals de Eerste Manometerfabriek in Rotterdam,
Electrostoom eveneens in Rotterdam en het in
Hengelo gevestigde bedrijf Dr. M. de Wit.

In de periode tot 1940 werd de Nederlandse markt
voor optische instrumenten, gedomineerd door
buitenlands fabrikaat. Dat gold zowel voor micro-
scopen als voor allerhande andere optische appa-
ratuur, zoals polarisatietoestellen voor de suiker-
analyse en boterrefractometers. In tegenstelling

tot de zeventiende eeuw speelde Nederland op dit
gebied geen rol meer. Hier en daar werd nog
weleens een microscoop, telescoop, theodoliet of
ander optisch instrument vervaardigd, doch dat
gebeurde op zeer beperkte schaal en meestal in
opdracht. Grote aantallen optische instrumenten
waren afkomstig uit Duitsland, waar bedrijven als
Carl Zeiss in Jena en E. Leitz in Wetzlar, sedert
het laatste kwart van de negentiende eeuw een
wereldreputatie hadden opgebouwd. Maar ook de
optische instrumenten van Reichert in Wenen,
van Frans fabrikaat of van Britse makelij waren
hier makkelijk en snel verkrijgbaar. Het meren-
deel van de bekende buitenlandse fabrieken had
hier één of ineerdere vertegenwoordingen via
handelsondernemingen. Andere bedrijven vol-
stonden met een vertegenwoordiging via een
agent die op commissiebasis werkte. Wel werden
in ons land op beperkte schaal geodetische instru-
menten vervaardigd, zoals door het bedrijf van
G. de Koningh in Arnhem.~ Na de Eerste Wereld-
oorlog werden, met het oog op de beperkingen
die het Verdrag van Versaille aan de produktie
van optische instrumenten in Duitsland oplegde,
in ons land door twee bedrijven optische instru-
menten vervaardigd. Zo ontstond in Venlo de
Instrumentenfabriek 'Nedinsco', waarvan de aan-
delen in handen waren van Carl Zeiss en vervaar-
digde Becker's Sons in Brummen enige tijd in
licentie optica volgens het systeem Hensoldt. "'
Vervolgens begon in het midden van de jaren
dertig de instrumentenfabriek van Dr. C. E.
Bleeker in Utrecht met de vervaardiging van kij-
kers.

De ontdekkingen van de hoogleraren C. F. Gauss
(1777-1855) en W. E. Weber (1504-1891) in Gdt-
tingen op het terrein van het elektromagnetisme
luidden een geheel níeuw tijdperk in, namelijk dat
der telegrafie en telefonie. Voor de vervaarding
van deze apparatuur was de kennis over magneten
en de vervaardiging van krachtige magneten van
groot belang. Krachtige magneten werden in ons
land vervaardigd door de Haarlemse instrument-
maker W. M. Logeman (1821-1894)." Telegraaf-
toestellen zijn hier echter nooit op grote schaal
vervaardigd. De pogingen van E. Wenckebach in
Amsterdam in deze richting vonden een vroegtij-
dig einde. De meeste voor de aanleg van een
telegraafnet benodigde apparatuur kwam uit het
buitenland, van onder meer de firma Siemens 8z
Halske. De vaderlandse instrumentmakerijen
hebben hier nooit een grote rol in gespeeld. Wel
werden zij incidenteel benaderd voor reparatie-
werkzaamheden, doch doorgaans geschiedden die
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werkzaamheden door de eigen werkplaatsen van
de Rijkstelegraaf. De benodigde bliksemafleiders
werden bij de vaderlandse instrumentmakers aan-
geschaft. Bij de telefonie lag de situatie enigszins
anders. Met name de Delftse firma P. J. Kipp 8t
Zonen heeft onder leiding van J. W. Giltay het
een en ander op dit gebied vervaardigd, waaron-
der meetapparatuur voor het meten van kleine
elektrische stromen en speciale telefoontoestel-
len.

De elektrische meetinstrumenten kwamen aan-
vankelijk uit het buitenland, waar al in de laatste
decennia van de vorige eeuw een elektrotechni-
sche industrie ontstond. Instrumenten van onder
andere de Duitse ondernemingen Hartmann á
Braun. Siemens 8c Halske, A.E.G., en het Ame-
rikaanse bedrijf Weston werden hier geïmpor-
teerd. Dat gebeurde rechtstreeks ofvia installatie-
en ingenieursbureaus en handelsondernemingen.
Omstreeks de eeuwwisseling ontstonden in ons
land de eerste bedrijven, die de vervaardiging van
elektrische meetinstrumenten ter hand namen,
zoals Hofstede Crull in Borne, de Nederlandsche
Instrumentenfabriek, later NIEAF in Utrecht,
Dr. M. de Wit in Hengelo, in de jaren twintig N.V.
Philips' Gloeilampenfabrieken in Eindhoven en in
de jaren dertig Dr. C. E. Bleeker in Utrecht. In
deze sector was rond 1920 sprake van massapro-
duktie. Veel van deze instrumenten vonden als
halffabrikaat rechtstreeks hun weg naar de ver-
schillende industrieën, waar zij werden inge-
bouwd in de daar vervaardigde apparaten. De
afzet van de overiQe instrumenten liep grotendeels
via de tussenhandel.

IV.S. Ontstaansgeschiedenissen
Instrumentenbedrijven, zowel de fabrieken als de
handelsondernemingen kenden veelal een verge-
lijkbare ontstaansgeschiedenis. Zo ontstonden in
de vorige eeuw verschillende handelsfirma's uit de
initiatieven van apothekers. Deze bedrijven leg-
den zich in eerste instantie toe op de verkoop van
apothekersbenodigdheden. Geleidelijk breidden
zij hun activiteiten uit tot chemische en fysische
instrumenten en andere benodigdheden voor de
diverse laboratoria en industrieën. De gasmeter-
fabrieken zijn in de negentiende eeuw meestal
ontstaan als een afsplitsing van de gasfabrieken.
In de beginperiode werkten zij met buitenlands
kapitaal en buitenlandse werknemers. Zij groei-
den over het algemeen uit tot grote bedrijven, die
naast gasmeters ook andere verbruiksmeters en
aanverwante artikelen gingen vervaardigen. De

ondernemingen die elektrische instrumenten
fabriceerden of die deze instrumenten verkochten
zijn vanaf het einde van de negentiende eeuw
veelal ontstaan uit een privé-initiatief van een
academicus, of door het openen van een filiaal
door een grote buitenlandse onderneming op
elektrotechnisch gebied. Dergelijke initiatieven
leidden dikwijls tot de oprichting van een inge-
nieurs- of adviesbureau, dat vervolgens één of
meerdere vertegenwoordigingen op zich nam.
Overigens was het merendeel van de filialen van
de buitenlandse ondernemingen in Amsterdam
gevestigd. Voorts zijn uit de radiogroothandel
enkele bedrijven ontstaan, die geleidelijk hun
activiteiten hebben uitgebreid tot de verkoop van
elektrotechnische instrumenten. Verder ontston-
den er in de instrumentenbranche nieuwe bedrij-
ven, doordat een medewerker van een onderne-
ming een eigen instrumentenbedrijf begon. Dit
ging al dan níet gepaard met meename van één
of ineerdere vertegenwoordigingen en een deel
van de klanten.

IV.6. Bedrijven
ln deze paragraaf is de historie van een aantal
instrumentenbedrijven in Nederland beschreven.
Hierbij is in het kort vermeld, wanneer het bedrijf
werd opgericht en door wie. Vervolgens worden
de huidige of de meest recente naam en de activi-
teiten van de onderneming in het verleden aange-
duid. Daarna volgt een historie van het bedrijf
over de periode 1840-1940. Hierbij is ernaar ge-
streefd een verzameling bedrijven te behandelen,
die een representatieve doorsnede van de gehele
branche vormden. Andere instrumentenbedrijven
zijn opgenomen in Bijlage F. 'Overzicht van be-
drijven in de periode 1840-1940'.

Kipp á Zonen
De geschiedenis van het bedrijf Kipp 8z Zonen
B.V. gaat terug tot 1830, toen P. J. Kipp in Delft
een apotheek stichtte.

Petrus Jacobus Kipp (1808-1864) werd in Utrecht
geboren. In die stad legde hij in oktober 1829 voor
de Provinciale Commissie van Geneeskundig
Onderzoek en Toevoorzicht het apothekersexa-
men af, waarna hij zich op 1 augustus 1830 als
apotheker aan de Oude Delft vestigde." In de
beginperiode (1830-1853) woonde P. J. Kipp bo-
ven de door hem overgenomen apotheek. Spoedig
na zijn vestiging in Delft begon hij een handel in
instrumenten. Ook ontwierp hij instrumenten,
waaronder in 1844 het bekende Toestel van Kipp.
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kwaliteiten moge blijken uit het feit, dat men
P. J. Kipp, toen in Delft de Polytechnische School
opgericht werd (1863), een leerstoel in de geolo-
gie aanbood. Hij bedankte echter.

P. I. Kipp en :ijn gezin, ge-
schilderd in 1843 door
W. H. Schmidr (1809-]8491.

In deze jaren was hij bijzonder actief. Hij was
één van de oprichters van de Nederlandsche
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
(1842) en gedurende de jaren 1846-1848 was hij
één van de hoofdbestuurders. In 1844 werd het
Departement Delft van de Maatschappij opge-
richt. Tot de ontbinding in 1850 was P. J. Kipp
president van dit Departement." Hij was lid van
tal van andere verenigingen, waaronder de Ne-
derlandsche Huishoudelijke Maatschappij (1846).
Verder was hij één van de oprichters en geasso-
cieerd lid van het Koninklijk Instituut van Inge-
nieurs (1847 tot 1852), corresponderend lid van
het Bataafsch Genootschap van Proefondervinde-
lijke Wijsbegeerte te Rotterdam (1851) en lid van
Het Bataafsch Genootschap van Proefondervin-
delijke Wijsbegeerte in Haarlem (1848)." Daar-
naast hield hij voordrachten, publiceerde over
uiteenlopende onderwerpen in diverse tijdschrif-
ten en vertaalde verschillende leerboeken." Ver-
der onderhield hij internationale contacten. Zo
bezocht hij in de zomer van 1845 de fabrikant
C. W. H. Trommsdorff (1811-1884). Deze zoon
van de beroemde Trommsdorff was zijn vader
opgevolgd in de fabriek van chemische- en farma-
ceutische preparaten in Erfurt.1ó P. J. Kipp was
behalve een goede vriend, ook afnemer van
C. W. H. Trommsdorff. Daarnaast waren zij voor
elkaar een gesprekspartner voor chemische pro-
blemen." Erkenning voor zijn wetenschappelijke

Voorts hield P. J. Kipp zich als apotheker bezig
met de levensmiddelencontrole in Delft. Hij werd
diverse malen van gemeentewege aangezocht om
onder andere de kwaliteit van de in de straatlan-
taarns gebruikte olie te onderzoeken. Dit naar
aanleiding van klachten over de kwaliteit van de
straatverlichting.'x Hij onderzocht watermonsters
genomen uit de Delftse kanalen, toen het kanaal-
water dreigde te worden verontreinigd door de
Delftse ververijen."

In de loop derjaren ontwikkelde de apotheker
meer en meer activiteiten op het terrein van
instrumenten.-o In 1852 kocht hij twee naast el-
kaar gelegen panden aan de Oude Delft aan. Hier
werden een apotheek, een ruimte ten behoeve
van de handel in instrumenten en waarschijnlijk
een kleine werkplaats ingericht." Na deze verhui-
zing ging P. J. Kipp zich meer toeleggen op de
handel in instrumenten.~- Voor fabricage van de
door hem ontworpen instrumenten en voor repa-
raties wendde hij zich gewoonlijk tot de Delftse
instrumentmaker G. B. H. Filbri. Aanvankelijk
geschiedden de werkzaamheden in diens werk-
plaats en later in de eigen werkplaats van
P. J. Kipp. Instrumentmaker Filbri maakte voor
Kipp natuur- en scheikundige toestellen en voor
de firma J. Pohl in Den Haag chirurgische instru-
menten."

P. J. Kipp is internationaal bekend geworden
door zijn uitvinding in 1844 van een gasontwikke-
lingstoestel, het toestel van Kipp." Dit toestel
werd ontwikkeld om op elk gewenst moment over
een toereikende hoeveelheid zwavelwaterstofgas
te kunnen beschikken. Hij heeft dit ontwerp laten
vervaardigen door de instrumentmaker en glas-
blazer Geisler in Den Haag.-`

In 1847 zond P. J. Kipp een uitgebreide verzame-
ling stoffen en voorwerpen naar de tentoonstel-
ling, die werd gehouden ter gelegenheid van de
tweede algemene vergadering van de Nederland-
sche Maatschappij ter bevordering der Pharma-
cie. Deze inzending bestond onder andere uit
twee areometers in etui, een deplaceertoestel
voor ether en een distillatieapparaat.2e
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In 1850 verscheen de 'Catalogus van de Natuur,
Schei- en Artsenijbereidkundige Toestellen en
Gereedschappen, die geleverd worden door
P. J. Kipp te Delft'. Naast een Nederlandstalige
editie verscheen er een Franstalige versie. De
catalogus bevatte 734 artikelen, waaronder: helio-
staat met uurwerk en centrifugaalslinger, mano-
meter, microscopen, mineraalverzameling voor
de blaaspijp, sextant met zonglazen, theodolie-
ten, alcoholmeters, elektrometers met goud-
strookjes of strohalm en galvanometers.~' In het
voorwoord berichtte P. J. Kipp:

'Reeds voor lang was het mijn voornemen
om aan het wetenschappelijk publiek mede
te deelen, welke toestellen en werktuigen
men bij mij vinden of bestellen kan. Ik was
echter eenigszins verlegen met de rangschik-
king en de vorm, die ik aan de lijst geven
wilde; dat ik uiteindelijk de voorkeur gafaan
een eenvoudigen naamlijst, deed ik uit de
overtuiging, dat het algemeen bekend maken
der prijzen slechts een betrekkelijke waarde
heeft, en deze bovendien aan verandering
onderworpen zijn. Op verlangen van hen,
die mij hun vertrouwen schenken, worden
deze ingevuld.'.18

Ook artikelen die niet in deze lijst opgenomen
waren, kon men bij hem bestellen. Ze werden
binnen korte termijn en tegen redelijke prijzen
vervaardigd, aldus de apotheker in zijn catalogus.
Verder merkte hij op dat zijn internationale con-
tacten hem in staat stelden, inlichtingen te ver-
schaffen of in te winnen over nieuwe natuur- of
scheikundige toestellen of werktuigen, die elders
in gebruik waren.-y Kipp betrok onder meer mi-
croscopen van Nachet in Parijs en porselein van
Sèvres, van Meissen en van de Kónigliche Por-
zellan Manufaktur te Berlijn.

Na het overlijden van P. J. Kipp in 1864 werd de
onderneming voortgezet door zijn zonen Antho-
nius Johannes Kipp (1834-1916) en Wilhelmus
Arnoldus Kipp (1837-1904). In 1866 werd het
bedrijf inet terugwerkende kracht omgezet in een
vennootschap onder de naam P. J. Kipp 8z Zonen,
met zijn weduwe en deze beide zonen als de
vennoten.w A. J. Kipp dreef de handel in instru-
menten, terwijl zijn broer W. A. Kipp zich voor-
namelijk bezighield met de apotheek en de handel
in chemicaliën. Na de dood van hun moeder in
1874 zouden de broers de enige firmanten wor-
den, waarbij de zaak dezelfde naam zou behou-
den."

Op 10 januari 1865 kondigden de beide broers in
de Delftsche Courant aan, dat zij, aan het Oude
Delft '... hunne magazijnen van: Chemische,
Pharmaceutische, Chirurgische, Physische, Opti-
sche, Photografische, Mathematische en andere
gereedschappen, benevens Chemicaliën ...' had-
den geopend." De firma Kipp 8t Zonen profi-
teerde in die jaren van de groeiende behoefte aan
instrumenten en chemicaliën van de in 1863 in de
Polytechnische School omgezette Koninklijke
Academie te Delft." Op 31 maart 1865, bezocht
een in Den Haag verblijvende Japanse weten-
schappelijke commissie het magazijn van de firma
Kipp in Delft. Daarbij gaven de commissieleden
uiting aan hun bewondering voor de grote voor-
raad wetenschappelijke instrumenten en voor de
lage prijzen in verhouding tot die van buitenland-
se firma's." Een groot aantal bestellingen uit dit
land waren het resultaat. Verder gingen er instru-
menten van Kipp naar China en Nederlandsch-
Indië."

De ontwikkelingen bij de telegrafie, de telefonie
en de zwakstroom elektrotechniek in het alge-
meen waren ook goed merkbaar bij P. J. Kipp 8i
Zonen. Zo kreeg de Delftse firma in 1880 een
fonograaf van de Polytechnische School ter repa-
ratie aangeboden. Een fonograaf is een toestel
voor het opnemen en weergeven van geluid met
behulp van een wasrol.3ó In die tijd genoot de
Dordtse instrumentmaker J. W. Giltay (1851-
1929) bekendheid met de door hem vervaardigde
fonografen, die hij tijdens lezingen demonstreer-
de." Deze fonograaf leidde tot een aantal contac-
ten tussen A. J. Kipp en J. W. Giltay. Dat zou
uiteindelijk uitmonden in de komst van Giltay
naar Delft waar hij bij de firma P. J. Kipp 8z
Zonen in dienst trad.

Voor de komst van Giltay naar Delft had het
bedrijf P. J. Kipp 8c Zonen uitgebreid. Daartoe
waren enkele panden aangekocht, die tot werk-
plaatsen werden ingericht. Hiermee was in 1880
een instrumentenfabriek ontstaan. Na zijn eigen
zaak aan de kant te hebben gedaan, trad Jan
Willem Giltay in 1881 bij P. J. Kipp 8r Zonen in
dienst als fabriekschef.'" Een aantal van zijn vroe-
gere werklieden verhuisden mee naar Delft.
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In 1887 werd A. J. Kipp ernstig ziek en trok zich
uit de zaak terug. Op 1 augustus van dat jaar nam
J. W. Giltay de firma P. J. Kipp 8t Zonen over.34
De apotheek was bij deze overname niet betrok-
ken. W. A. Kipp leidde deze zaak tot 1898. Na
zijn dood in 1904 werd de apotheek overgenomen
door zijn schoonzoon. De instrumentenfirma
werd voortgezet onder de naam 'P. J. Kipp 8t
Zonen, J. W. Giltay Opvolger'.

Onder leiding van Giltay breidde de zaak aanzien-
lijk uit. Naast de diverse oude instrumenten en
benodigdheden voor laboratoria leverde het be-
drijf ook tal van nieuwe produkten, waaronder
toestellen voor het overbrengen en vastleggen van
geluid en lichtbeelden. Daarnaast vervaardigde
het elektrische instrumenten, waaronder de elek-
trodynamometers voor het meten van telefoon-
stromen.u'
Gezien Giltay's belangstelling voor geluidsover-
brenging en elektrotechniek is het niet verwon-
derlijk, dat de firma Kipp onder zijn leiding ook
telefoontoestellen ging vervaardigen. Zo maakte
het bedrijf in de loop der jaren vrijwel alle tele-
foontoestellen voor de Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij en de Maatschappij tot
Exploitatie van Staatsspoorwegen. Overigens was
het niet Giltays bedoeling om massaal telefoon-
toestellen te vervaardigen." Zijn interesse ging uit
naar speciale produkten en bijzondere construc-
ties en niet zozeer naar massa-artikelen. Er wer-
den alleen toestellen vervaardigd, die aan bijzon-
dere eisen qua helderhe~id van geluid en stevigheid
van constructie voldeden. De produktie van tele-
foons duurde tot de Eerste Wereldoorlog, toen
het bedrijf door gebrek aan materialen genood-
zaakt was de produktie ervan te staken.'- In 1892
verscheen de eerste geïllustreerde catalogus van
telefoontoestellen. [n 1894 volgde een tweede en
in 1903 de derde. Waarschijnlijk vanwege zijn
relaties met de spoorwegen ging Giltay er ook toe
over om verschillende toestellen voor het seinwe-
zen te vervaardigen. Hiertoe behoorden de blok-
inductors en de verschillende soorten relais."
Gedurende de Eerste Wereldoorlog zouden deze
toestellen het hoofdbestanddeel van de produktie
gaan vormen. Behalve aan de spoorwegmaat-
schappijen in ons land werden deze toestellen ook
geleverd aan het Departement van Koloniën
voor de Indische Spoorwegen.u

Voor de elektrische instrumenten, waaronder de
elektrodynamometers van de firma P. J. Kipp 8z
Zonen, J. W. Giltay Opvolger, bestond interna-
tionale belangstelling. Ze werden geleverd aan
verschillende universiteitslaboratoria in binnen-
en buitenland, de Ecole Supérieure de Télé-
graphie te Parijs, de Polytechnische School te
Delft en aan de H.B.S.'sen in Den Haag, Breda,
Leiden en Rotterdam."

In de jaren negentig breidde onder leiding van
Giltay het bedrijf wederom een aantal malen uit.
Nieuwe markten werden aangeboord onder ande-
re door het voeren van enkele nieuwe vertegen-
woordigingen. Daarnaast kocht het bedrijf zich in
nieuwe markten in, door de overname in 1894 van
de firma Laporte in Den Haag. Omstreeks 1860
had de in Gdttingen geboren Franz Ludolph
Laporte (1829-1893) zich als instrumentmaker in
Den Haag gevestigd.~ Naast de fabricage van
fysische en mathematische instrumenten had La-
porte een uitgebreide handel op Nederlandsch-
Indië. Tevens nam J. W. Giltay de vertegenwoor-
diging van Max Hildebrand fruher Aug. Lincke -
fabrikant van geodetische instrumenten - in Frei-
berg in Sachsen over. Behalve deze vertegen-
woordiging voerde de firma Kipp onder andere de
vertegenwoordigingen voor natuurkundige on-
derwijsinstrumenten van Ferdinand Ernecke,
Max Kohl A.G., en G. Lorenz. Verder betrok
men microscopen van Carl Zeiss te Jena, planime-
ters van G. Conradi te Zurich, filtreerpapier van
Carl Schleicher en Schull en instrumenten van de
Franse bedrijven Salleron en Emile Deyrolle."

Omstreeks 1909 begon eigenaar Giltay over zijn
opvolging na te denken. Op 30 december 1909
schreef hij daarover aan de directeur van de
Middelbaar Technische School te Amsterdam.
Die bracht hem in contact met zijn latere opvolger
Otto Arnold Ankersmit (1885-1956). Op 1 juni
1910 kwam een overeenkomst tot stand, waarbij
bepaald werd dat de onderneming in 1912 door
O. A. Ankersmit zou worden overgenomen. Op
31 januari 1912 kocht hij het bedrijf van J. W. Gil-
tay en werd daarmee eigenaar en tevens directeur
van de firma P. J. Kipp 8t Zonen.'"Tot die tijd was
O. A. Ankersmit als employee bij de firma
P. J. Kipp 8r Zonen, Giltay Opvolger in dienst
geweest, terwijl overeengekomen was, dat
J. W. Giltay tot 1916 zou blijven. Tot zijn dood in
1929 bleef de vroegere eigenaar nauw bij het
bedrijf betrokken.
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Tijdens zijn leven heeft J. W. Giltay diverse in-
strumenten ontwikkeld en op dit terrein veel
gepubliceerd. Bekend van hem zijn de fonograaf,
de samen met Reinhold en W. J. H. Moll ontwik-
kelde microtoom en zijn proeven met de door
hem vervaardigde seleniumcellen. Deze sele-
niumcellen werden door professor A. Korn (1870-
1945) gebruikt voor proeven met overbrenging
van portretten langs telegrafische weg. Voorts
werkte hij nog met tal van anderen samen aan de
ontwikkeling van verschillende instrumenten.
De contacten van P. J. Kipp 8z Zonen met Dr.
W. J. H. Moll, die verbonden was aan het Phy-
sisch Laboratorium der Universiteit van Utrecht,
waren gedurende enkele decennia van grote bete-
kenis. In 1913 benaderde W. J. H. Moll het Delft-
se bedrijf inet het verzoek om na te gaan of de
door hem ontworpen galvanometer ook in de
handel kon worden gebracht.'y In de loop van 1913
werd met de produktie van de Moll-galvanometer
begonnen. Aan het einde van datzelfde jaar start-
te men de produktie van de thermozuilen volgens
het ontwerp van W. J. H. Moll. In 1914 verscheen
een Duits- en een Engelstalige catalogus van bei-
de instrumenten. Het succes was niet erg groot.
Eén van de redenen hiervoor was waarschijnlijk
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.so Rond
1917 werd door het bedrijf een nieuwe galvano-
tneter voor de techniek en het onderwijs op de
markt gebracht. Dit was de galvanometer van de
Britse 'Cambridge and Paul Instrument Com-
pany'. Hiermee was het bezwaar van de Moll-gal-
vanometers, de hoge prijs, ondervangen.s'

Al spoedig na het uitbreken van de Eerste We-
reldoorlog werd de aanvoer van grondstoffen,
waaronder geel-, staaf- en plaatkoper moeilijker.
Daarnaast leverde de aanvoer van staafmagneten
voor telefooninductors en van geïsoleerd draad,
voor het wikkelen van spoelen, de nodige proble-
men op. Hoewel de eerste twee oorlogsjaren
financieel gesproken niet erg gunstig verliepen,
breidde het bedrijf toch uit. In 1916 waren er 66
mensen in de werkplaats van de firma P. J. Kipp 8c
Zonen werkzaam. In januari 1916 stelde het be-
drijf zijn eerste reiziger voor het binnenland aan.

Om de financiële ruimte te vergroten, besloot
men de firma in een naamloze vennootschap om
te zetten. Op 10 maart 1917 ontstond de N.V.
Instrumentfabriek en -handel vlh P. J. Kipp 8z
Zonen. Het maatschappelijk kapitaal werd vast-
gesteld op f250.000, waarvan de helft werd volge-
stort. Directeur werd O. A. Ankersmit.`-

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vervaardigde het
bedrijf onder andere seintoestellen en telefoon-
toestellen voor de spoorwegen, het Departement
van Koloniën en voor het Departement van Oor-
log. Toen ook de Rijkstelegraaf telefoontoestel-
len bestelde (de eerste orde omvatte duizend
toestellen) besloot men in 1918 de produktie van
telefoontoestellen en aanverwante artikelen on-
der te brengen in een afzonderlijke onderneming,
de N.V. Kipp's Telefoonfabrieken te Delft. Het
maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op
één miljoen gulden, waarvan werden geplaatst
en volgestort f 200.000. Directie en commissaris-
sen waren dezelfde als die van de N.V. Kipp 8z
Zonen. Aan de Wateringsche Vest te Delft werd
een timmerfabriek gekocht en ingericht voor de
produktie van telefoontoestellen en aanverwante
produkten. Wellicht ten gevolge van de tijdsom-
standigheden, waaronder problemen met de aan-
voer van grondstoffen, werd dit een groot deba-
cle. In januari 1921 besloot men daarom tot liqui-
datie van deze onderneming over te gaan."
Toen in augustus 1918 de firma Vink in Utrecht
haar werkplaats te koop aanbood, besloot de N.V.
Kipp deze aan te kopen, met het doel de hoogle-
raar W. J. H. Moll in de gelegenheid te stellen,
zijn proeven met nieuwe elektrische instrumenten
sneller te kunnen afwerken." Deze werkplaats
heeft slechts tot 1920 bestaan. In Utrecht werden
onder meer registreerapparaten, schaaldragers,
eenheidsweerstanden, maar vooral ook proef-
stukken gemaakt en veel voorbereidend werk
gedaan voor instrumenten, die later in Delft ge-
produceerd werden." De eerste naoorlogse jaren
waren moeilijk. Veel bankinstellingen eisten hun
tijdens de oorlogsjaren verstrekte kredieten on-
middellijk op. Zo werd de firma Kipp verzocht om
binnen 14 dagen een krediet van f 100.000 af te
lossen.sb Dit leidde tot de verkoop van de werk-
plaats in Utrecht op 6 maart 1920. De machines en
materialen werden van Utrecht naar Delft overge-
bracht.
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Tijdens de eerste twee jaren van de Eerste We-
reldoorlog was er enerzijds een verkleinde omzet
aan goederen en anderzijds een grote voorraad
aan onderhanden zijnde orders. Door aanvoer-
problemen van materialen werd een regelmatige
aflevering verhinderd. Aan het einde van de oor-
log was er sprake van een licht herstel. ln de jaren
na de oorlog nam de voorraad goederen steeds
verder toe, zodat in 1920 besloten werd tot de
aankoop van een pakhuis. In 1922 werd een be-
lendend pand aangekocht, waar een tweede de-
monstratiezaal werd ingericht.
Door de situatie in de oorlogsjaren en direct
daarna was men genoodzaakt om naast het bij de
oprichting van de naamloze vennootschap in 1917
verworven kapitaal, in 1919 en in 1921 wederom
kapitaal aan te trekken. In 1919 werd het volge-
storte kapitaal op f 183.000 gebracht door de
uitgifte van 58 aandelen. In februari 1921 werden
37 aandelen uitgeven, waarmee het volgestorte
kapitaal der Naamloze Vennootschap kwam op
f220.000."

Daarna volgde een forse omzetdaling in de jaren
1922-1924. De omzet van de fabriek bedroeg in
die periode ongeveer de helft van de omzet van
1921.5R De lonen werden verlaagd en er vielen
ontslagen. In 1916 werkten er in de werkplaatsen
66 man. In 1924 waren dat er nog maar 16. Na
1924 zou er echter weer sprake van een voortdu-
rende groei zijn, die tot 1930 aanhield. Begin
jaren twintig was er naast de omzetdaling van de
produktie, ook sprake van een omzetdaling in de
handel in instrumenten. Directeur O. A. Anker-
smit weet deze daling aan '... de zeer scherpe
concurrentie, alsmede de alom toegepaste bezui-
niging...'.`9 De onderlinge concurrentie tussen de
bedrijven Kipp, Marius, Salm en Delius was in die
jaren groot. Voorts leidde het optreden van het
Rijks Inkoopbureau, volgens O. A. Ankersmit,
tot de nodige problemen. Aanvankelijk bestond
er een overeenkomst tussen het R.I.B. en de
genoemde vier bedrijven. Maar al spoedig deden
er zich problemen voor. Hoewel de grondslagen
er voor gelegd waren, is een volgende overeen-
komst niet meer tot stand gekomen. In 1930 werd
door het R.I.B. een tamelijk volledige catalogus
van benodigdheden voor scheikundige laboratoria
uitgegeven. Wat O. A. Ankersmit in 1930 deed
opmerken '... zoodat er niet veel meer aan ont-
breekt, of de Staat der Nederlanden gaat in deze
artikelen handel drijven op risico van belastingbe-
talers.'.`~

Niet alleen vervaardigde de fabriek in deze jaren
instrumenten naar het ontwerp van professor
W. J. H. Moll. Ook ging zij er toe over instrumen-
ten van andere fysici te vervaardigen, waaronder
bijvoorbeeld galvanometers volgens professor
F. Zernike uit Groningen, dubbel-monochroma-
toren voor het zichtbare en het ultraviolette ge-
bied volgens Dr. P. van Cittert van het Physisch
Laboratorium te Utrecht, thermische waterme-
ters volgens H. W. L. Bruckman van het Electro-
technisch Laboratorium van de TH-Delft en een
lichtsterkte spectrograaf volgens Dr. Van Heel
van het Natuurkundig Laboratorium van de TH-
Delft.b'

Op 30 mei 1930 werkten er bij de N.V. Instrument-
fabriek en -handel v~h P. J. Kipp 8c Zonen: 28
personen op kantoor, zes reizigers, waarvan twee
voor het buitenland, en 46 mensen in de werk-
plaats. Verder had het bedrijf een groot aantal
buitenlandse vertegenwoordigingen uit Duits-
land, Engeland en Frankrijk, daarnaast vertegen-
woordigde ze ook het bedrijf Julian H. Becker uit
Delft, voor balansen en gewichten. De N.V. In-
strumentfabriek en -handel vlh P. J. Kipp 8z Zo-
nen werd zelf in het buitenland door een groot
aantal bedrijven, waaronder een aantal van haar
leveranciers, vertegenwoordigd.

Eind jaren twintig liep de handel in instrumenten
voor het bedrijf terug. De handel in chemische en
fysische instrumenten leverde zelfs verlies op, dat
evenwel net gecompenseerd werd door een winst-
gevende handel in geodetische instrumenten.
Gezien de slechte resultaten van de handelsafde-
ling, werd in juni 1931 deze afdeling van de N.V.
v~h P. J. Kipp 8r Zonen overgenomen door de in
Amsterdam gevestigde N.V. vlh G. B. Salm. Dit
resulteerde in de N.V. Vereenigde Instrumenthan-
del Salm 8i Kipp. Overeengekomen werd, dat de
N.V. Kipp haar handel in geodetische instrumen-
ten mocht blijven voortzetten.R- Doch deze eens
zo winstgevende handel liep door de ongunstige
situatie in die jaren eveneens terug. Een deel van
het personeel dat op de handelsafdeling werkte,
ging over naar de nieuwe combinatie, een ander
deel moest afvloeien.
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De gevolgen van de crisis waren goed merkbaar.
In 1930 bedroeg de omzet van de fabriek nog
f260.000. In de volgende jaren daalde de omzet
fiink. De grootste daling vond in 1932 plaats, toen
de omzet daalde van f 241.000 in 1931 naar
f 163.000. Die daling zette zich in de volgende
jaren voort. In 1934 werd het dieptepunt bereikt,
met een omzet van slechts f 93.000. Deze daling
leidde tot een forse inkrimping van het aantal
personeelsleden. Zo daalde het aantal instru-
mentmakers van 39 in 1930 tot 19 in 1934.~' Naast
reducering van het personeelsbestand zag het
bedrijf zich in die jaren gedwongen, om de ar-
beidsduur te verkorten en de salarissen te verla-
gen. In 1935 was er sprake van een licht herstel. In
dat jaar ging echter het met moeite veroverde
afzetgebied in Italië verloren. In België waren er
betalingsmoeilijkheden, terwijl ook de Belgisch-
Duitsche overeenkomst betreffende schuldbeta-
ling een nadelige invloed had op de export van de
firma Kipp naar deze landen.~ In de volgende
jaren tot het uitbreken van de Tweede Wereldoor-
]og bleef de situatie zich geleidelijk verbeteren.

Linden
De historie van de huidige onderneming Konink-
lijke Ad. Linden Jr. B.V. te Zwijndrecht gaat
terug tot 1833. Op 27 november van dat jaar
stichtte Wilhelm Julius Linden (1807-1897) gebo-
ren te Berlijn, zoon van de Berlijnse instrument-
maker J. H. Linden, een instrumentmakerij te
Rotterdam.bs Hij maakte voornamelijk heelkun-
dige, verloskundige en orthopedische instrumen-
ten.

J. Linden~ was onder andere bekend om zijn
osteotomen en zogpompen.~' Op deze laatste vin-
ding werd hem op 18 december 1840 octrooi
verleend.~s Aangezien dit octrooi op 14 februari
1842 nog niet was afgehaald, werd het geretour-
neerd aan de Gouverneur der provincie.by

Blijkens een volkstelling uit 1839 woonde het
gezin Linden bij hun werkplaats aan de Botersloot
te Rotterdam.'~ Op dat adres woonden behalve
het uit vijf personen bestaande gezin Linden, ook
vier ongehuwde instrumentmakers. Drie van hen
waren afkomstig uit Duitsland, de vierde kwam
uit Delft. Zij waren in leeftijd variërend van 19
tot 27 jaar."

Op 6 mei 1845 werd J. Linden lid van de Vereeni-
ging der Heel- en Verloskundige Instrumenten-
verzameling te Rotterdam." Deze vereniging stel-
de zich ten doel instrumenten aan aangesloten
medici ter beschikking te stellen. Linden was
tevens als instrumentmaker aan deze verzameling
verbonden. Voor zijn werkzaamheden ten behoe-
ve van deze verzameling ontving hij een vaste
vergoeding. Op 7 januari 1851 verklaarde J. Lin-
den, dat zijn salaris ontoereikend was om de
kosten van arbeidsloon van schoon en scherp
houden der instrumenten te dekken." Hij stelde
een bedrag van zeventig gulden per jaar voor."
Voor het nazien, schoonmaken en scherp houden
van de instrumenten uit de verzameling ontving
hij over het jaar 1852 vervolgens een honorarium
van honderd gulden." Kleine reparaties aan de
instrumenten kon hij zonder toestemming van het
bestuur verrichten, voor grotere reparaties moest
eerst toestemming worden verleend. Nieuwe
instrumenten voor de verzameling werden bij
voorkeur bij instrumentmaker Linden aange-
schaft, doch niet uitsluitend bij of via hem. Het
bestuur van de vereniging kocht ook rechtstreeks
bij buitenlandse instrumentmakers. Daarnaast
was aan de verzameling een zogenaamde kas-
knecht verbonden. De kas was de plek waar de
instrumenten bewaard werden. De kasknecht had
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tot taak de instrumenten zindelijk te houden en te
bewaren, alsmede het toezicht over de kas uit te
oefenen. Daar de instrumenten te allen tijde voor
de leden beschikbaar dienden te zijn, was de
instrumentmaker verplicht de bij hem gebrachte
instrumenten dadelijk schoon te maken en in orde
te brengen en nog dezelfde dag of anders de
volgende dagin de kasterug te brengen. Mocht
hij in gebreke blijven, dan was hij voor iedere dag
vertraging '25 cents' boete verschuldigd. Naar
aanleiding van een nieuw verzoek tot salarisver-
hoging in januari 1859 besloot het bestuur, het
salaris van instrumentmaker Linden voortaan
afhankelijk te maken van het aantal leden van de
vereniging. In het vervolg bedroeg de vergoeding
voor de werkzaamheden drie gulden per lid per
jaar. De uitbetaling daarvan, geschiedde evenals
in het verleden, tweemaal per jaar.'" Het ledental
schommelde tussen de 40 en 45 leden, zodat de
instrumentmaker aan salaris tussen de 120 en 135
gulden per jaar ontving."
Van 1847 tot 1859 was de firma J. Linden geves-
tigd aan de Hoofdsteeg te Rotterdam. In 1859
verhuisde hij naar een nieuw pand aan de Nieuwe
Haven, waar het bedrijf gedurende de volgende
tien jaar gevestigd bleef.'"

In september 1861 werd de Vereeniging tot Be-
vordering van Fabrieks- en Handwerknijverheid
afdeling Rotterdam opgericht. Zij stelde zich ten
doel: '... de bevordering van de bloei en van de
belangen der fabriek en handwerknijverheid,
hoofdzakelijk door verspreiding van kennis, door
gemeenschappelijk overleg en zamenwerking der
nijverheid zelf en aanmoediging tot verbeterde of
nieuwe voortbrenging.'.'4 Tot de oprichters be-
hoorden de Rotterdamse instrumentmakers
J. Linden en C. A. Caminada. Beiden hadden zit-
ting in het eerste bestuur van deze vereniging,
waarvan J. Linden de eerste president werd.`"' Tot
de activiteiten van de vereniging behoorde ook de
stichting van De Ambachtsschool in Rotterdam,
de tweede school van dit type in ons land. Op
ledenvergaderingen werden regelmatig voor-
drachten gehouden over nieuwe ontwikkelingen
en innovaties. Zeer actief op dit terrein was de
Rotterdamse instrumentmaker J. A. M. Bekking
(1826-1906), die vele voordrachten hield over
elektrische verschijnselen. Ook C. A. Caminada
van de Rotterdamse firma Gebr. Caminada hield
regelmatig lezingen over telegrafie en telegrafi-
sche toestellen en gaf demonstraties met produk-
ten uit zijn eigen bedrijf." Onder de sprekers
treffen we ook het lid J. C Th. Marius aan. De
vereniging nodigde inmiddels ook niet-leden uit

voor voordrachten over recente ontwikkelingen
of innovaties. Zo behoorden de suikerdeskundige
H. C. Prinsen Geerlings, later adviseur bij de
firma Salm te Amsterdam, tot de sprekers.

Na een tocht te hebben gemaakt langs vooraan-
staande instrumentmakers in Duitsland, Zwitser-
land, Frankrijk en Italië, keerde Gustaaf Adolph
Linden (1835-1907) naar zijn geboortestad terug,
waar hij in de zaak van zijn vader opgenomen
werd. In 1862 veranderde de naam van het bedrijf
in: J. Linden 8c Zoon, Fabriek van Chirurgicale
en Orthopedische Instrumenten en mocht J. Lin-
den zich voortaan 'Geoctroijeerd mecanicien
door Z.M. den Koning.' noemen."'- Met ingang
van 1 juli 1865 werd A(d). Linden benoemd tot
instrumentmaker van de Vereeniging der Heel- en
Verloskundige Instrumentenverzameling.x' Enke-
le jaren later, in 1872, staakte J. Linden zijn
werkzaamheden.~ De instrumentmakerij werd
voortgezet door zijn zoon Gustaaf Adolph."` Op
27 mei 1872 werd het bedrijf vergunning verleend
tot het voeren van het Koninklijk Wapen, met de
bepaling '... dat het geen regt geeft tot het doen
van leverancien ten Hove.'. Bij het 150-jarig be-
staan in 1983 werd aan de firma Ad. Linden Jr.
B.V. het predikaat Koninklijk verleend.

In 1862 schreef J. B. Molewater (1813-1864) -
oprichter en latere directeur van het Ziekenhuis
Coolsingel te Rotterdam - J. Linden naar aanlei-
ding van een bezoek van enkele Japanse gezan-
ten:

'Morgen ten 2 ure of daaromtrent komen de
Japansche gezanten het Ziekenhuis bezoe-
kert.- Mogt ge van die gelegenheid willen
profiteren om enkele nieuwen, of extra
mooije, of heel zonderlinge Instrumenten te
laten zien, dan wil ik U daartoe gaarne
gelegenheid verschaffen, mits gij maarzorgt,
dat alles, voor 12 ure, aan het Gesticht wordt
gebragt en dat gij zelf insgelijks vóór die
tijd aankomt om te óespreken hoe en waar
wij die zaken zullen etaleren. Als 't U te
lastig en te weinig profitabel schijnen mogt -
doe het dan niet - Ik doe de propositie in den
meening dat eene dergelijke gelegenheid om
producten uwer Industrie onder zulke totaal
vreemde oogen te brengen u x~elligt niet
onwelkom zijn zou.'`~
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Een voorbeeld van industriepromotie uit de vori-
ge eeuw. De naamsbekendheid werd verder ge-
vestigd door deelname aan de diverse nationale en
internationale nijverheidstentoonstellingen, waar
het bedrijf verschillende prijzen verwierf.~

Na de ontdekkingen in de medische wetenschap
op het terrein van de asepsis en antisepsis, ging de
firma Linden in het laatste kwart van de negen-
tiende eeuw ook apparatuur voor sterilisatie van
instrumenten maken. Eerst waren dat kookpan-
nen, later volgden de autoclaven (steriliseren
onder hoge druk). Dergelijke apparatuur leverde
zij onder andere aan het Coolsingelziekenhuis,
waarheen overigens vele van haar produkten hun
weg vonden. Het fabriceren van chirurgische en
orthopedische instrumenten bleef evenwel tot de
hoofdactiviteiten van het bedrijf behoren. Zo ver-
vaardigde J. Linden in 1861 in overleg met M. Po-
lano (1813-1878), heelmeester aan het Coolsingel-
ziekenhuis, een beweegbaar toestel tegen zijde-
lingse verkromming van de ruggegraat.~ Verder
was de vervaardiging van kunstledematen een
belangrijke activiteit. Het maken van kunstlede-
maten vergde echter een. specialistische materiaal-
kennis, die verschilde van die van de instrumen-
ten. Verder was in tegenstelling tot de vervaardi-
ging van instrumenten, bij het maken en aanpas-
sen van kunstledematen, contact met de patiënt
een vereiste.""

In 1894 verliet de twintigjarige G. A. Linden jr.
(1874-1942) Rotterdam en vestigde zich vervol-
gens tijdelijk in St-Johann in Duitsland. Daar
hoopte hij zich verder te bekwamen in het ver-
vaardigen van met name orthopedische instru-
menten. Zo werkte hij enige tijd in Heidelberg in
de kliniek van Dr. Oscar Vulpius ('Privatklinik'
voor orthopedische chirurgie, heilgymnastiek en
massage). Tijdens zijn verblijf aldaar toonde hij
enige produkten van de firma Linden.

In 1900 schafte het bedrijf een lichtgasmotor aan.
Daardoor werd het mogelijk om alle machines
aan een gezamenlijke aandrijfas te koppelen.
Later werd deze motor vervangen door een gelijk-
stroommotor.

De firma Linden leverde onder andere aan een
groot aantal ziekenhuizen en particulieren door
geheel Nederland. In 1908 werd het bedrijf de
vaste leverancier van instrumenten aan de heel-
kundige afdeling van de Rijksuniversiteit Leiden.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog behoorden daar-
toe ook de levering van catgut (chirurgisch naaiga-

ren) en injectiespuiten. In 1934 vervaardigde de
firma Linden het eerste lachgasapparaat in Neder-
land volgens aanwijzingen van professor Zaaijer
en Dr. Meijs, beiden van het Academisch Zieken-
huis te Leiden.~'

Harting-Bank
De latere firma H. J. Harting-Bank dateert uit
1836, toen H. J. Harting (1806-1862) zich als
'alleen werkend instrumentmaker' te Breda ves-
tigde.91

De in Schiedam geboren H. J. Harting bekwaam-
de zich in het instrumentmakersvak in Duitsland.
Hij vertoefde enige tijd in onder meer Memmin-
gen en Bonn. Na terugkeer in Nederland huwde
hij met de in Delft geboren J. G. Beymerwerdt.
Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren.
Een jaar na zijn dood hertrouwde zijn weduwe
met de instrumentmaker Jacobus Mattheus Bank.
Zij zetten de instrumentmakerij voort onder de
naam H. J. Harting-Bank. Het bedrijf produceer-
de vanaf 1836 hoofdzakelijk wetenschappelijke en
optische instrumenten. Instrumentmaker Harting
vervaardigde onder meer luchtpompen voor het
Physisch Kabinet van het Korps Artillerie, voor
het Kabinet van de Koninklijke Militaire Acade-
mie en voor het natuurkundig genootschap in
Breda. In de tweede helft van de vorige eeuw
specialiseerde het bedrijf zich in de vervaardiging
van instrumenten voor het onderwijs.

In 1853 gaf instrumentmaker H. J. Harting in de
Algemeene Konst- en Letterbode uiting aan zijn
verontwaardiging over het feit, dat men in Neder-
land nog altijd de voorkeur scheen te geven aan
het buitenlands fabrikaat boven de in eigen land
vervaardigde instrumenten. De concrete aanlei-
ding van zijn ingezonden brief aan de redactie van
het blad was een reactie op de eerder gepubliceer-
de brief van Dr. Overduijn betreffende de aan-
koop van een luchtpomp van Deleuil in Parijs
voor de Academie in Delft. Harting weet dit aan
gebrek aan kennis van hetgeen in eigen land
voortgebracht werd. Zo maakte C. Becker vol-
gens Harting een uitnemende luchtpomp. Ook
Harting zelf vervaardigde luchtpompen.9Z

In 1866 werd het bedrijf naar Utrecht verplaatst.9'
Vanaf 1867 was de firma gevestigd aan de Paus-
dam te Utrecht. De twee oudste zonen uit het
eerste huwelijk, H. J. A. Harting (1852-1928) en
M. Harting (1853-1943), zetten later in Utrecht
het bedrijf voort. Onder hun leiding breidde het
bedrijf zich uit. Omstreeks 1876 werkten er bij de
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firma H. J. Harting-Bank tien man. Het bedrijf
leverde in die tijd voornamelijk instrumenten ten
behoeve van het onderwijs.

In de jaren zeventig van de negentiende eeuw was
de firma H. J. Harting-Bank herhaaldelijk verte-
genwoordigd op diverse nijverheidstentoonstel-
lingen in zowel binnen- als buitenland.9' Daar
verwierf zij diverse prijzen, onder meer voor haar
inzendingen bestaande uit instrumenten ten be-
hoeve van het onderwijs.

In december 1902 gingen de beide broers H. J. A.
en M. Harting een vennootschap aan, onder de
naam Harting-Bank.ys Hendrik Johannes Andries
Harting had in de firma de leiding over de afdelin-
gen wetenschappelijke instrumenten en later ook
over de orthopedische apparaten. Daarnaast
werkte hij in het begin enige tijd als amanuensis
aan de Rijks H.B.S. in Utrecht. Zijn broer Mari-
nus Harting was in de firma belast met de verkoop
van medische en veterinaire instrumenten en had
voorts de leiding over de afdeling 'optiek'.
Tegen het einde van de negentiende eeuw begon
het bedrijf zich gaandeweg meer toe te leggen op
de vervaardiging van orthopedische apparaten.
Daarnaast dreef inen ook handel in medische en
veterinaire instrumenten. De vervaardiging van
kunstledematen dateert vermoedelijk uit het
begin van de twintigste eeuw. Omstreeks 1910
waren chirurgische en orthopedische instrumen-
ten de hoofdzaak naast kunstbenen en -armen,
breuk-, buik- en navelbanden, beugels, corsetten
en platvoetzolen.~
In 1914 werkten er bij H. J. Harting-Bank acht
mensen, te weten zeven mannen en een jongen.9'
Na 1915 breidde de firma zich fors uit. Zo had zij
in 1917 achttien mensen aan het werk.9ft Na de
oorlog zette deze groei zich voort. In 1919 werk-
ten er bij het bedrijf 27 mensen, waaronder vier
vrouwen.~`

Een zoon van H. J. A. Harting, A. J. Harting is
tot 1945 aan de zaak verbonden geweest. Een
zoon van M. Harting, A. M. Harting had zich in
het buitenland bekwaamd in de orthopedie. In
1914 trad hij tot de vennootschap toe en zou later
de leiding krijgen.

Wenckebach
Het bedrijf van E. Wenckebach heeft slechts
enkele jaren bestaan (1839-1852) en was van een
beperkte omvang. Het ontstaan van dit bedrijf
was mede te danken aan de steun, die de overheid
verleende bij de scholing van zijn oprichter.

Eduard Wenckebach (1813-1874) werd geboren in
Amsterdam als zoon van een hoge ambtenaar. De
bemoeienissen en contacten van zijn vader zou-
den van doorslaggevende betekenis zijn voor zijn
vorming.'W Reeds op jonge leeftijd gaf Eduard
Wenckebach blijk van een grote belangstelling
voor wis- en natuurkundige instrumenten. "" Hij
werd dankzij bemiddeling van zijn vader vanaf
1829 in de gelegenheid gesteld, de theoretische
kennis op dit terrein te vergaren aan het Konink-
lijk Instituut voor de Marine te Medemblik. Dit
was bijzonder daar de opleiding feitelijk bestemd
was voor het opleiden van officieren en verder was
dit een ongebruikelijke weg voor een instrument-
maker in spé. Na twee en een halfjaar gaf
E. Wenckebach te kennen enige tijd in het buiten-
land praktijkervaring te willen opdoen. Daartoe
verbleef hij van 1832 tot 1836 in Hannover, waar
hij de eerste drie jaar werkte bij de hofinechani-
cus J. G. Hohnbaum en in het laatste jaar wiskun-
de onderwijs volgde. Daarna verbleef E. Wencke-
bach op kosten van de Nederlandse Staat gedu-
rende ongeveer twee jaar in Duitsland en Oosten-
rijk, met het oogmerk bij verschillende vooraan-
staande instrumentmakers te werken, te beginnen
bij de werkplaats van T. L. Ertel (1778-1858) in
Munchen.11z Toen Ertel hem niet kon gebruiken,
reisde hij door naar Wenen, waar hij enige tijd
werkte bij Kraft. In Wenen volgde Wenckebach
gedurende enige tijd onderwijs en behaalde ge-
tuigschriften aan het polytechnisch instituut, wat
vrij ongebruikelijk was aangezien buitenlanders
hier alleen als toehoorder toegelaten werden.
Vervolgens werkte hij twee en een halve maand
bij Ertel in Munchen en verbleef hij in Wurz-
burg, Chemnitz, Dresden, Berlijn en Hamburg.
In 1838 keerde Wenckebach in Den Haag terug,
waar hij echter te kennen gaf ook naar Frankrijk
en Groot-Brittannië te willen. Wederom kreeg
hij toestemming gedurende twee jaar zich op
kosten van de Staat te oriënteren. In Parijs werk-
te hij onder meer in de werkplaats van de Franse
instrumentmaker H. P. Gambey (1787-1847). Na
een kort verblijf in Engeland keerde hij in 1839 in
Nederland terug.

In 1839 stichtte E. Wenckebach in Amsterdam
een fabriek van wis- en natuurkundige instrumen-
ten. Voor dit bedrijf had hij werklieden in het
buitenland geworven. In 1841 waren er zeven in
dienst.'o' Zijn fabriek leverde aanvankelijk toe-
ste~llen en ander materiaal aan de Nederlandsche
Telegraafmaatschappij. In 1852 zou Eduard
Wenckebach tot ingenieur bij de Rijkstelegrafen
benoemd worden.
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In 1840 verzocht E. Wenckebach de Koning een
proeve van bekwaamheid te mogen komen leve-
ren. Waarschijnlijk heeft hij toen een aantal me-
teorologische instrumenten vervaardigd. De Leid-
se hoogleraar in de astronomie, de astronoom
F. Kaiser (1807-1872) bestelde bij Wenckebach
een prisma cirkel volgens Steinheil en Ertel, een
moeilijk te vervaardigen klein hoekmeetinstru-
ment."" Ondanks de kleine afwijkingen, die de
instrumenten met buitenlandse exemplaren ver-
toonden, toonde de hoogleraar Kaiser zich zeer
tevreden over de produkten van Wenckebach, die
volgens hem in kwaliteit konden wedijveren met
de buitenlandse. Overigens was instrumentmaker
C. Becker in Arnhem omstreeks 1844 ook astro-
nomische instrumenten gaan maken. In 1844 ver-
vaardigde Wenckebach een door F. J. Stamkart
(1805-1882) uitgevonden balans. Ook maakte hij
enkele meteorologische instrumenten voor waar-
nemingen in Japan.

In maart 1845 startte Wenckebach de werkzaam-
heden aan een elektromagnetische telegraaf voor
gebruik door de Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij langs de spoorlijn Amsterdam-
Haarlem. De kennis over deze materie had hij
opgedaan tijdens zijn verblijf in Duitsland, waar
hij in aanraking was gekomen met het werk van
C. F. Gauss (1777-1855) en W. E. Weber (1804-
1891). Deze mannen hadden baanbrekend werk
verricht op het gebied van het elektromagnetisme
en de telegrafie. Daar J. R. Thorbecke het op prijs
stelde, dat de telegraaf zo spoedig mogelijk inge-
voerd werd, bleek het onmogelijk, de talrijke
telegraaftoestellen in de fabriek van Wenckebach
te vervaardigen."" De benodigde toestellen wer-
den daarom niet bij de fabriek van Wenckebach,
in Amsterdam, maar bij de firma Siemens 8c
Halske te Berlijn besteld. Wenckebach accepteer-
de in 1852 een benoeming tot Ingenieur der Rijks-
telegrafen. Hoewel zijn benoeming eerst per 1 juli
geschiedde, vertrok hij al per 1 april van dat jaar
naar Den Haag. Dientengevolge moest hij zijn
werkplaats in Amsterdam met spoed van de hand
doen, wat voor hem de nodige financiële conse-
quenties had. Een deel van de werktuigen en
instrumenten van het bedrijf en één werknemer
werden overgenomen door de Rijkstelegraaf en
vormden daarmee het begin van de werkplaatsen
aldaar."~ Wenckebach zou één van de belang-
rijkste personen voor de ontwikkeling van de
telegrafie in Nederland worden. Tijdens zijn
werkzaamheden bij de Rijkstelegraaf werd hij
omstreeks 1854 door de Koninklijke Nederland-
sche Akademie van Wetenschappen benaderd

met het verzoek kopieën van de standaard kilo-
gram ten behoeve van het wetenschappelijk on-
derzoek te vervaardigen. In 1856 leverde hij voor
dat doel enkele kilogrammen van verguld koper,
terwijl de Utrechtse instrumentmaker H. Olland
enkele glazen kopieën van de standaardmeter
vervaardigde.'~'

Delius
De in 1973 geliquideerde N.V. Glas- en Export-
handel v.h. J. B. Delius 8t Co. werd vermoedelijk
in 1840 opgericht door J. B. Delius in Amster-
dam.

Mogelijkerwijze al bij de oprichting waren naast
J. B. Delius ook anderen eigenaar van het bedrijf,
want in 1870 werd de firma J. B. Delius 8c Co.
genoemd."~ Omstreeks 1854-1855 is het bedrijf
van eigenaar verwisseld.'~ Nieuwe eigenaren wer-
den Renke Rensen en Jan Gerrit van Ingen. In
1870 werd na het overlijden van R. Rensen, de
vennootschap ontbonden en zette J. G. van Ingen
het bedrijf voort."" De firma J. B. Delius á Co.
aan de Gelderschekade in Amsterdam handelde
hoofdzakelijk in medicijnglas. Aan dezelfde kade
was overigens in 1879 ook de Medicijnglasfabriek
J. H. Th6ne gevestigd. In februari 1871 breidde
het glasmagazijn J. B. Delius 8r Co. zijn activitei-
ten uit met de opening van een 'Magazijn in
Chemische en Pharmaceutische Apparaten en
Utensiliën'."' Het bedrijf richtte zich in deze
jaren op de verkoop aan apothekers. Daartoe
adverteerde het vanaf 1871 dan ook regelmatig in
het Pharmaceutisch Weekblad. In 1874 woedde er
een brand bij de firma, maar de schade viel mee."~
In augustus 1877 nam de firma Delius de zaak van
H. A. van Pernis en Co. in Utrecht over."' Behal-
ve glasartikelen en apothekersbenodigdheden
leverde de firma J. B. Delius 8z Co. in de jaren
tachtig balansen van verschillend Nederlands
fabrikaat, waaronder speciale balansen voor het
bepalen van het soortelijk gewicht van vloeistof-
fen."' In 1886 is het bedrijf enig agent voor Neder-
land en Koloniën voor Wilhelm Bitter te Biele-
feld, fabrikant van stoomapparaten en persen.
Voorts trad het vanaf september 1887 op als agent
voor G. Hell en Comp. te Wenen, fabrikant van
onder meer medicijnouwels en bijbehorende cap-
suleertoestellen. In de twintigste eeuw breidde het
bedrijf zijn activiteiten uit door zich te richten op
de chemische laboratoria.
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In 1907, het jaar waarin de glasprijzen stegen, liet
de firma J. B. Delius 8z Co. bij Diemen een glas-
fabriek bouwen, waar hoofdzakelijk medicijnglas
zou worden vervaardigd.15 In dat jaar kende de
firma drie vennoten J. G. van Ingen, C. van Za-
meren en A. R. ten Cate. Aan het einde van dit
jaar traden de eerste twee uit de vennootschap."o
In de volgende jaren zou A. R. ten Cate enkele
keren met anderen een vennootschap aan gaan,
waarbij de naam J. B. Delius en Co. gehandhaafd
bleef."' Zo was vanaf 1909 G. H. Scherrer, glas-
fabrikant te Leerdam, enige tijd in de firma Delius
opgenomen. Vanaf dat moment behoorde de
fabricage van glasartikelen ook tot de doelstellin-
gen. "P In 1911 werd de vennootschap ontbonden
en volgde op 30 december van datzelfde jaar de
oprichting van de naamloze vennootschap, de
N.V. Glas- en Exporthandel v.h. J. B. Delius en
Co. "~ De activiteiten bestonden uit de handel in
glas, instrumenten en verdere inrichtingen voor
de farmacie en laboratoria en uit de export van
uiteenlopende goederen op dit terrein. Het maat-
schappelijk kapitaal was vastgesteld op f 200.000,
verdeeld in 200 aandelen van elk f 1000. De op-
richters hadden in totaal 116 aandelen. Tot direc-
teur van deze N.V. werd benoemd W. C. A. van
Daalen Buissant des Amorie (1886-1926). Na zijn
dood kreeg de voormalige procuratiehouder
A. van Daalen Buissant des Amorie de leiding.
Vanaf 1914 werd ook het glasblazen in het bedrijf
uitgeoefend.

In juni 1928 verscheen er een prijslijst van labora-
toriumbenodigdheden van de N.V. Glas- en Ex-
porthandel v.h. J. B. Delius en Co. Deze 120
pagina's tellende catalogus bevatte 1328 artikelen
en een scala van chemicaliën, die via deze firma
betrokken konden worden. Het leveringspro-
gramma omvatte onder meer areometers, balan-
sen, basculen, bekerglazen en ander glaswerk uit
Jenaglas, microscopen, centrifuges voor onder
andere het onderzoek van melk en urine, fa-
brieksthermometers, gewichten, droogstoven,
kurken en gereedschap voor het bewerken van

kurken. Men leverde verder nog balansen van
Becker's Sons, waaronder een speciale tropen-
balans voor de prijs van f290. Een laboratorium-
balans van hetzelfde fabrikaat in een mahonie-
houtenkast kostte f 140, terwijl een standaardmo-
del balans f 100 kostte. Ook werden gewichten
geleverd voor chemisch en voor farmaceutisch
gebruik. Deze gewichten waren verkrijgbaar in
koper, verguld of geplatineerd. Het bedrijf adver-
teerde in de jaren dertig regelmatig in het Che-
misch Weekblad met diverse soorten laborato-
riumglaswerk.

In 1937 werd het kapitaal teruggebracht tot
f 134.400. Met 168 aandelen van elk f 800. Alle
aandelen waren volgestort en geplaatst.

In 1959 werd de onderneming Delius overgeno-
men door de N.V. Glashandel Dijkstra-Vereenig-
de. Dit bedrijf was in 1924 opgericht als voortzet-
ting van Dijkstra's Glasindustrie en de N.V. Ver-
eenigde Glasfabrieken te Schiedam.'~" In 1973
werd de N.V. Glas en Exporthandel v.h. J. B. De-
lius 8z Co. geliquideerd.'-'

Becker 8e Buddingh
De grondlegger van de instrumentenfabriek Bec-
ker 8c Buddingh (1855-1906) te Arnhem was de
instrumentmaker C. Becker, die in 1842 in Arn-
hem een instrumentmakerij oprichtte.

Christopher Becker (1805-1890) werd geboren op
28 september 1805 in Filsum in het land Hanno-
ver, waar zijn vader instrumentmaker was.'-' Na
enige tijd bij zijn vader in de leer te zijn geweest,
ging de jonge Christopher op kosten van de ge-
meente Filsum in de leer bij de mechanicus en
'electricus' Humboldt. Na een onenigheid met
zijn leermeester verliet Becker Hannover.'~' In
1828 of 1829 vestigde hij zich als instrumentmaker
in Groningen. In die hoedanigheid kwam hij in
contact met de Groninger hoogleraar S. Stratingh
(1785-1841). De vele instrumenten die Becker
voor de universiteit, maar ook voor andere op-
drachtgevers, ontwierp en vervaardigde genoten
ook buiten Groningen grote bekendheid. Daartoe
behoorden zijn fijne balansen en luchtpompen.
Bekend werd hij verder door zijn werkzaamheden
aan het stoomrijtuig van professor S. Stratingh.'-'
Bij het bezoek van Koning Willem I in 1836 aan
de stad Groningen, bewonderde de Koning het
door de hoogleraar en de instrumentmaker ont-
worpen en vervaardigde stoomrijtuig. Instru-
mentmaker Becker kreeg bij die gelegenheid een
'aanmoedigingspremie' van f 600.'~5
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In 1841 verliet Becker om onduidelijke redenen
Groningen en vestigde zich in Arnhem.'-R Van de
stad Arnhem kocht hij een stuk grond aan de
Eusebiusbinnensingel, waar hij een fabriek van
weegwerktuigen oprichtte.'-' Hier werden behalve
balansen ook tal van natuurkundige instrumenten
gemaakt. In 1842 trad hij in het huwelijk met de
29-jarige Louisa Juliana Marius, dochter van de
Arnhemse apotheker J. G. E. Marius. "" Uit dit
huwelijk werden in Arnhem zes zonen geboren,
waarvan twee zonen twee jaar na hun geboorte
stierven.'-y De andere zonen zouden later hun
vader in het vak volgen. Het bedrijf in Arnhem
groeide snel en wist binnen korte tijd een uitste-
kende reputatie op te bouwen. In 1847 was hij op
de in Utrecht gehouden 'Tentoonstelling van
voortbrengselen van inlandsche nijverheid en
kunst' met twee inzendingen vertegenwoordigd.
De ene omvatte een balans, een essaaibalans, een
waterpas en een chronometer, ' met slinger en
geheel nieuwen gang, naar eigen vinding van
C. Becker'. De andere inzending bestond geheel
uit balansen.'x' In 1848 werkten er bij Becker zes
volwassenen en drie kinderen"', waaronder de
instrumentmakers Hendrik Olland en Berend
Holsboer."Z Naast balansen en wis- en natuurkun-
dige instrumenten vervaardigde Becker ook
brandspuiten. In 1852 werd hem octrooi verleend
op de door hem op brandspuiten aangebrachte
verbetering. "'

Het gezin Becker en de familie Marius te Arnhem
onderhielden nauwe contacten. Zo trad Christo-
pher Becker op als getuige bij de geboorteaangifte
van zijn neef en latere oprichter van de firma
Marius te Utrecht, Johan Christiaan Theodoor
Marius, die in 1845 in Arnhem geboren werd."'
Zijn vader Theodorus Jacobus Marius, van be-
roep apotheker, was een broer van Louisa Juliana
Marius, die gehuwd was met Christopher Becker.
De familie Marius hield zich in die dagen bezig
met het fabriceren van en de handel in chemica-
liën en artsenijmiddelen, drogerijen en verfwa-
ren."` Toen Becker in 1854 besloot naar Amerika
te emigreren benoemde hij een andere zwager,
C. Th. Marius, tot zijn zaakwaarnemer.'~

Christopher Becker vertrok met zijn zonen Ernst
en Christiaan naar Amerika, waar hij in Brooklyn
het bedrijf 'Becker 8t Sons' oprichtte. Een jaar
later liet hij zijn vrouw en de beide andere zonen
overkomen en liet hij het bedrijf in Arnhem en
hun woning aldaar verkopen."'
Becker 8z Sons vervaardigde onder meer balansen
en gewichten. De Amerikaanse auteur E. Child,
noemde Christopher Becker in zijn werk The
Tools of the Chemist: 'The pioneer American
balance maker...'."K Bij het uitbreken van de
Amerikaanse Burgeroorlog in 1861 keerde de
familie Becker naar Europa terug. In Antwerpen
richtten zij opnieuw een bedrijf op. Na de oorlog
keerden zij echter naar Amerika terug, waar de
familie Becker vervolgens verschillende balansen-
fabrieken oprichtte, waaronder de American
Balance Company, (ABC), de Torsion Balance
Company en de Christian Becker, Inc..19 In 1890
overleed Christopher Becker in New Rochelle in
de Staat New-York. (De aanduiding ABC staat
overigens ook op latere prijscouranten van de
firma Becker 8c Buddingh in Arnhem en heeft
betrekking op de categorale indeling van de goe-
deren en hun nummering.)

Nadat Becker Arnhem had verlaten, werd in juli
1855 het bedrijf alsmede de woning en de bijbeho-
rende grond aan de Eusebiusbinnensingel voor
f 11.000 verkocht aan de in Arnhem woonachtige
mechanicus en instrumentmaker Jan Jurrien Bud-
dingh jr. (1833-1905), die het bedrijf voortzette
onder de naam Fabriek van Wis- en Natuurkundi-
ge Instrumenten van Becker 8z Buddingh.'u' De
nieuwe eigenaar had een opleiding tot instrument-
maker in Frankrijk genoten.
De firma Becker 8c Buddingh genoot in de tweede
helft van de vorige eeuw een grote faam op het
terrein van de nauwkeurige weegwerktuigen en
balansen. Daarnaast was het bedrijf bekend om
zijn natuur- en wiskundige instrumenten. Op tal
van nationale en internationale tentoonstellingen
was het bedrijf vertegenwoordigd en verwierf het
verscheidene prijzen voor zijn produkten."' Zo
kreeg het in 1861 op de Algemeene Nationale
Tentoonstelling te Haarlem, een eervolle vermel-
ding voor de goed bewerkte bascule-balansen.
Becker 8t Buddingh was op deze tentoonstelling
vertegenwoordigd met twee inzendingen. De ene
inzending bestond uit natuur- en wiskundige in-
strumenten en toestellen, de andere bestond uit
enige bascule-balansen. "' Over de inzending en de
bekroning van de bascule-balansen van de firma
Becker áz Buddingh berichtte het Tentoonstelling-
Nieuws: 'Voornamelijk verdient de firma Becker
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De firma Becker c~ Buddingh
aan de Rijnkade re Arnhem.

en Buddingh eene eervolle vermelding, niet alleen
om het nu ingezondene, maar omdat Becker een
der eerste was, die ons land van goede winkel-
balansen voorzag.'."' Voorts werd opgemerkt, dat
de balansen van Becker niet alleen in Nederland,
maar ook daarbuiten dikwijls werden nagemaakt
en onder een enigszins veranderde naam te koop
werden aangeboden. Vanaf eind jaren zeventig
nam het bedrijf niet meer aan nijverheidstentoon-
stellingen deel. Wel treffen we dan regelmatig
inzendingen aan van de Rotterdamse fabriek Bec-
ker's Sons. Dit bedrijf was in 1872 opgericht door
de twee jongste zonen van C. Becker en maakte
vergelijkbare produkten.'~

In 1864 verhuisde de firma Becker 8r Buddingh
van de Eusebiusbinnensingel naar de Rijnkade,
waar zij tot de opheffing in 1906 gevestigd bleef. "'
In 1864 beschikte de fabriek over zes draaiban-
ken, vier balansmachines, twee boormachines,
één freesmachine, drie ponsmachines en twee
verdeelmachines, twee smidsen en een soldeer-
vuur. Er werkten in totaal 32 mensen.'~ In 1870
werd de fabriek uitgebreid met een werkplaats
voor model- en kastenbouwers, een magazijn
voor bascules en een bergplaats voor brandstof-
fen, alcohol en zuren. Het bedrijf beschikte over
meerdere afzonderlijke werkplaatsen en opslag-
ruimten. Zo telde het een afzonderlijke gieterij
(met twee ovens) en een smederij (met twee
vuren). Verder stonden er in het bedrijf boorma-
chines, trek- en draaibanken in verschillende uit-
voeringen, punchmachines en werktuigen tot het
machinaal frezen, boren en insnijden van koperen
balansen en accessoires. Men beschikte over een
kleine inrichting voor het blazen en buigen van

glas en over een toestel tot het met zijde omspin-
nen van koperdraad voor galvanische leidingen.
In een aparte ruimte in de fabriek stonden twee
circulaire en twee rechtlijnige verdeelmachines
opgesteld, hier vond de verdeling en adjustering
van ínstrumenten plaats. Daar had men ook de
faciliteiten om kijkers van meetinstrumenten te
viseren. In het houtmagzijn lagen hout voor de
bascules, voetstukken en kisten opgeslagen. Bo-
ven één van de zijvleugels van het gebouw was
een magazijn ingericht, waar de meest courante
goederen voor directe aflevering gereed ston-
den."' Twee jaar later werd het bedrijf aangepast
aan de nieuwste eisen. Zo waren de verschillende
afdelingen ineenlopend gemaakt. In de oude sme-
derij plaatste men een gastoestel, dat behalve
voor de verlichting ook voor het aandrijven van
de verschillende machines, waaronder nieuwe
lint- en cirkelzaagmachines, diende. Er was een
nieuwe smederij gebouwd, die in plaats van twee
nu drie vuren telde. Het kopergieten gebeurde
doorgaans in het eigen bedrijf, terwijl het ijzergie-
ten meestal uitbesteed werd.""

De activiteiten werden gestimuleerd door de
opdrachten van het Departement van Koloniën
in de jaren zeventig voor de vervaardiging van
balansen voor Nederlandsch-Indië. In 1879 liet
het Ministerie echter blijken aan de deugdelijk-
heid van het Becker 8z Buddingh fabrikaat te
twijfelen."y Vanaf het einde van de jaren zeventig
liepen de activiteiten bij Becker 8L Buddingh
terug. De firma nam nauwelijks meer aan ten-
toonstellingen deel en het aantal werklieden daal-
de.'w Het bedrijf verwierf in de jaren tachtig het
predikaat koninklijk.
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In 1892 werd J. J. Buddingh gehoord door de
staatscommissie, die een onderzoek instelde naar
de maatschappelijke toestanden van de arbeiders,
de verhoudingen tussen werkgevers en werkne-
mers en naar de toestand van de verschillende
fabrieken en werkplaatsen met het oog op de
veiligheid en gezondheid."' Daarbij beklaagde hij
zich over het feit dat leerlingen als ze eenmaal
opgeleid waren, spoedig zijn bedrijf verlieten om
elders te gaan werken. Daarom was hij er vanaf
gestapt leerlingen op te leiden. Voorts werkten er
bij hem geen buitenlanders meer, daar deze niet
goed zouden bevallen. Gemiddeld bedroeg de
werktijd er 11'~z uur per dag. De schafttijd tussen
de middag bedroeg vijf kwartier en er waren twee
kleine koffiepauzes per dag."- De werklieden ont-
vingen een uurloon, waarvan de uitbetaling iedere
zaterdag volgde.

Na het overlijden van J. J. Buddingh in december
1905, werd het bedrijf gesloten. De gemeente
Arnhem kocht het bedrijfspand en vestigde er het
kantoor en de werkplaatsen van de Dienst der
Gemeentewerken.'s' De produktie van instrumen-
ten en een deel van de machines van de Koninklij-
ke Fabriek Becker 8z Buddingh werd overgeno-
men door het Utrechtse bedrijf W. C. Olland,
terwijl een deel van het personeel in dienst trad bij
de uit 1902 stammende Arnhemse instrumenten-
fabriek 'Physica' van G. de Koningh (1875-
1947). "`

Olland
De geschiedenis van de 'Snelwegerfabriek
Utrecht W. C. Olland', die later omgezet werd in
de Koninklijke Olland B.V., gaat terug tot 1850
toen H. Olland zich als instrumentmaker in
Utrecht vestigde.

Hendrik Olland (1825-1901) werd geboren in 1825
in Groningen, waar zijn vader uurwerkmaker
was."` In 1844 vestigde hij zich in Arnhem en
volgde daarmee de instrumentmaker Christopher
Becker, die enkele jaren eerder eveneens vanuit
Groningen naar Arnhem was gegaan. Olland
heeft vervolgens enkele jaren bij Becker gewerkt.
In 1850 trad hij in het huwelijk en bijna negen
maanden later werd zijn zoon Hendrik Olland jr.
geboren."~ Kort na het huwelijk verliet hij Arn-
hem met het voornemen zich in Rotterdam te
vestigen, maar onderweg werd hem aangeraden
naar Utrecht te gaan, waar veel vraag naar instru-
mentmakers zou zijn."' In hetzelfde jaar begon
H. Olland samen met Coenraad Stratemeyer een
instrumentmakerij aan de Mariaplaats, welk be-

drijf later de naam Olland en Comp. kreeg.'~
Vervolgens werd in 1853 de firma H. Olland opge-
richt. In dat jaar werkten er acht mensen in de
instrumentmakerij.'SV Na een aantal verhuizingen
vestigde Olland zich in 1869 naast 's Rijks Munt
aan de Oude Gracht in Utrecht. Er werkten toen
bij hem twee knechten en het jaarlijks debiet
bedroeg slechts f 1000.'~ Hij vervaardigde in die
jaren weegwerktuigen en wetenschappelijke
instrumenten.

Deze produkten waren herhaaldelijk te zien op de
nationale en internationale nijverheidstentoon-
stellingen, waar hij diverse bekroningen ver-
wierf.'6' Op de tentoonstelling te Haarlem in 1861
toonde H. Olland naast balansen ook enige za-
ken, die bestemd waren voor meteorologische
waarnemingen in Nederlandsch-Indië. De mees-
te aandacht trok echter een aluminium balans
voor chemisch gebruik.1ó' Deze balans was het
volgende jaar ook te zien op de wereldtentoon-
stelling te Londen. In de jaren zeventig vielen de
door H. Olland in opdracht vervaardigde meteo-
rologische en meteografische instrumenten op en
werden tijdens internationale tentoonstellingen
bekroond.763

In 1879 stichtte de achtentwintig jarige Hendrik
Olland jr. in Utrecht een eigen werkplaats, waar
hij hoofdzakelijk chirurgische instrumenten
maakte.'~ In 1886 richtte hij een instrumenten-
fabriek op.'~` In 1892 plaatste hij in zijn fabriek
een 'gaskrachtmachine' van 5 pk voor het aan-
drijven van slijp-, polijst- en nikkelinrichtingen.'~
Er werkten bij dit bedrijf in de jaren rond de
Eerste Wereldoorlog doorgaans slechts enkele
personen. Mogelijk heeft H. Olland jr. de pro-
duktie van wis- en natuurkundige instrumenten
van het bedrijf van zijn broer overgenomen, die
sinds 1896 het bedrijf van hun vader leidde en in
1913 besloot de fabricage van instrumenten af te
stoten. Zijn in 1892 geboren zoon Hendrik werd
voor de helft mede-eigenaar van het instrumen-
tenbedrijf, dat voortaan H. Olland 8r Zoon heet-
te. In 1926 werd het bedrijf naar De Bilt ver-
plaatst. Drie jaar later trok vader H. Olland zich
terug en zette zoon Hendrik het bedrijf voort. Per
1 juni 1937 werd dit bedrijf opgeheven.'"'
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W'indsnelheidsmestel uit l903
vervaardigd door de frrma
Olland te Utrecht.

Na Hendrik werden in het gezin Olland sr. nog
enkele kinderen geboren, waaronder Willem
Carel (1856-1928).'~` Na de H.B.S. te hebben
doorlopen, ging de jonge W. C. Olland naar het
buitenland, om bij verschillende bekende instru-
mentenfabrieken te werken, in onder andere Ber-
lijn, Londen en Parijs.'tiy Teruggekeerd uit het
buitenland vestigde hij zich in Utrecht, waar hij in
het bedrijf van zijn vader werkte. In 1887 werd
W. C. Olland lid van het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs. In 1896 nam hij het bedrijf over en
zette het voort onder de naam W. C. Olland voor-
heen H. Olland, fabriek van wis- en natuurkundi-
ge instrumenten. In die tijd werkten er bij de
firma circa twintig personen, waaronder Gerrit de
Koningh, die in 1902 een eigen instrumenten-
fabriek in Arnhem begon. ""

Begin deze eeuw vervaardigde de firma W. C. Ol-
land verschillende specialistische instrumenten,
die aansloten bij de moderne technologische ont-
wikkelingen in Nederland. Voor het onderzoek
van ijzeren bruggen op constructiefouten, bracht
zij speciale spanningsmeters op de markt. Bij de
meeste waterleidingsbedrijven in Nederland wa-
ren haar waterstandsaanwijzers in gebruik. Het
Ministerie van Financiën kocht bij W. C. Olland
automatische weegmachines voor munten en het
Ministerie van Oorlog schafte afstandmeters aan
voor alle kustbatterijen en koepelafstandmeters
voor alle pantserforten in Nederland. Voor de
wetenschappelijke wereld vervaardigde W. C. Ol-
land onder andere microtomen."' Onder de
instrumenten van de firma bevonden zich vele
zelfregistrerende apparaten. Behalve voor de
Nederlandse markt vervaardigde het bedrijf vele
produkten voor de export.

In 1906 meldde de firma W. C. Olland voorheen
H. Olland, te Utrecht, dat zij de vervaardiging
van instrumenten van de Koninklijke Fabriek
Becker óc Buddingh voortzette. De verdeelmachi-
nes van de firma Becker 8r Buddingh waren door
haar overgenomen, zodat zij nu over vier cirkel-
verdeelmachines en vijf lengte-verdeelmachines
beschikte. De door Olland uitgegeven prijscou-
rant uit die tijd vertoonde grote overeenkomsten
met de vroegere. prijscouranten van Becker á
Buddingh. Zowel de opmaak als de omschrijvin-
gen van de artikelen waren hetzelfde en kenden
de ABC-indeling. Overigens was de prijscourant
van Olland uitgebreider.

In 1906 onthield W. C. Olland zijn medewerking
aan de in Milaan te houden tentoonstelling. Dit
naar aanleiding van de naar zijn mening onjuiste
gang van zaken op de in 1905 te Luik gehouden
tentoonstelling, waar volgens hem aan een 'onbe-
duidende inzending' van een 'horlogemaker', die
misschien wel een bekwaam werkman was, doch
op het terrein van de vervaardiging van nauwkeu-
rige instrumenten geen ervaring had, ten onrechte
een hogere onderscheiding was toegekend. Ter-
wijl aan zijn eigen collectie, die '... zóó groot,
zóó kostbaar en van zóó groote intrinsieke
waarde' slechts een bronzen medaille toegekend
was."- Deze gang van zaken weet Olland vooral
aan de samenstelling van de jury, waarin J. J. Bec-
ker van de firma Becker's Sons te Rotterdam
zitting had. Dit terwijl eigenlijk deze Utrechtse
fabrikant, gezien zijn vele hoge bekroningen op
diverse internationale tentoonstellingen en het
feit dat zijn bedrijf de oudste was en de belang-
rijkste inzending zond, voor benoeming als jurylid
in aanmerking had moeten komen."'
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Snelweger fabrikaat Sne!-
wegerfabriek 'Utrecht' uit de
jaren 1920-1940.

Nadat in 1906 in ons land de eerste automatische
weegschalen voor winkelgebruik (snelwegers) uit
Amerika waren ingevoerd, besloot W. C. Olland
zich te richten op de vervaardiging van deze nieu-
we weegwerktuigen. In 1907 kwam het eerste type
gereed. In 1913 werd de vervaardiging van wis- en
natuurkundige instrumenten beëindigd en werd
het bedrijf voortgezet als 'Snelwegerfabriek
Utrecht W. C. Olland'. Gedurende de Eerste We-
reldoorlog werkten er bij het bedrijf twintig men-
sen, maar in het eerste naoorlogse jaar steeg dat
aantal tot 34."' Wegens uitbreiding van de pro-
duktie verhuisde de onderneming in 1926 naar De
Bilt. Na het overlijden van W. C. Olland in 1928
werd het bedrijf voortgezet door F. W. Olland
(een neef van W. C. Olland). In 1928 waren er bij
het bedrijf 100 man in dienst.'"

W. C. Olland had zich behalve met leiding geven
aan zijn firma ook met andere zaken bezig gehou-
den. In 1914 richtte hij de Nederlandsche Ver-
eeniging van Instrumentenfabrikanten op. Van
1914 tot zijn dood in 1928 was hij voorzitter van
deze vereniging. Ook was hij lid van de in 1907
door de overheid ingestelde staatscommissie van
advies op het gebied van het ijkwezen."'

Holsbcer
De geschiedenis van Holsboer Optiek B.V. in
Arnhem gaat terug tot het jaar 1865, toen mecha-
nicien B. Holsboer in Arnhem een instrumentma-
kerij begon, de latere instrumentenfabriek
B. Holsboer.

Berend Holsboer (1833-1898) werd geboren in
Arnhem, waar zijn vader winkelier was."' Gedu-
rende de jaren 1847-1852 weekte B. Holsboer in
het bedrijf van Christopher Becker."" In de daar-
opvolgende jaren (1853-1858) trok hij door Duits-
land om er bij verschillende instrumentenbedrij-
ven te werken tot hij bij Siemens 8c Halske in
Berlijn terecht kwam. Daarna werkte hij vanaf
februari 1860 bij Siemens 8c Halske 8r Co. in
Londen, waar hij zich bezighield met de aanleg en
de vervaardiging van telegraaflijnen. Voor deze
onderneming verbleef hij van de herfst van 1862
tot de zomer van 1865 aan de Kaap de Goede
Hoop (Zuid-Afrika) voor de aanleg van de tele-
graaf aldaar. "y

Omstreeks 1865 keerde Holsboer naar Nederland
terug en vestigde zich in Arnhem, waar hij een
instrumentmakerij begon.'~ Hij maakte voorna-
melijk landmeetkundige instrumenten en verder
brievenbalansen voor de posterijen. Daarnaast
vervaardigde hij fysische, mathematische en opti-
sche instrumenten. De fabriek stond bekend om
de uitstekende kwaliteit van zijn produkten.
Vooral zijn afstands- en zijn hoogtemeter, beide
in gebruik bij de landmacht en de marine, waren
bekend. Aangezien er aan de fabriek geen glasslij-
perij was verbonden, betrok B. Holsboer de be-
nodigde lenzen uit Parijs en uit Duitsland. Aan de
fabriek was een winkel verbonden, waar de instru-
menten verkocht werden.'"'
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Pohl
De sedert 1854 in Den Haag gevestigde instru-
mentmakerij J. Pohl werd in 1924 overgenomen
door de in Amsterdam gevestigde firma J. Fran-
ken. Samen gingen zij verder onder de naam
Franken-Pohl met vestigingen in Amsterdam en
Den Haag.

Vanaf 1854 was in Den Haag, de in Offenbach
(Hessen) geboren instrumentmaker Jonas Pohl
(1812-1877) gevestigd.'"' Naast eigen produkten
verhandelde hij ook chirurgische instrumenten,
die door de Delftse instrumentmaker G. B. H.
Filbri gemaakt waren. Na geruime tijd aan de le
Wagenstraat 47 te zijn gevestigd, verhuisde hij in
1867 naar het Hofspui in Den Haag.'"` Daar woon-
den bij hem in, zíjn nicht Eugenie Pohl en zijn
neef Louis Pohl, die eveneens instrumentmaker
was. Deze beide familieleden waren afkomstig uit
Parijs. Na de dood van Jonas in 1877, zette zijn
23-jarige neef Louis de instrumentmakerij voort,
onder de naam firma J. PohL Wel werd het bedrijf
in 1879 naar het Buitenhof 45 verplaatst.'"ti Twee
jaar later besloot Pohl zijn instrumentmakerij te
mechaniseren en er een gasmotor te plaatsen.'p'

In 1892 telde de Instrumentenfabriek B. Holsboer
vijf werklieden. Zij werkten in de wintermaanden
gemiddeld tien à elf uur per dag. In de zomer-
maanden waren de werkdagen langer. De lonen
bedroegen 10 tot 20 cent per uur en werden iedere
zaterdag uitbetaald. Verder is het opmerkelijk dat
de werklieden meedeelden in de winst.'"~

Toen de vader in 1898 overleed, nam zijn zoon
Barend Holsboer (1874-1944) de zaak over. Voor-
dien werkte hij als tekenaar bij de Zuidafrikaanse
spoorwegen. Hij zou begin deze eeuw de fabrica-
ge van landmeetkundige instrumenten staken en
in 1920 overgaan tot mechanisering van de pro-
duktie en de aanschaf ~~an een elektromotor.'"'

`. ~{aláBOeR , ~ ,~
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Dit bedrijf hield zich bezig met de fabricage van
chirurgicale en orthopedische instrumenten,
breukbanden en artikelen voor ziekenverpleging
en voerde artikelen van de buitenlandse fabrikan-
ten Nachet, Hartnack, Carl Zeiss en anderen. Zij
beperkte zich niet tot de verkoop in Nederland en
was op diverse buitenlandse tentoonstellingen
vertegenwoordigd, waar zij verschillende prijzen
oogstte.'~

In de jaren 1913-1916 voerde instrumentmaker
L. Pohl besprekingen met de in Amsterdam ge-
vestigde instrumentenhandel G. B. Salm over een
mogelijke samenwerking. Eigenaar Pohl over-
woog om gezondheidsredenen zijn zaak te verko-
pen. De onderhandelingen met Salm liepen echter
stuk. In 1916 telde de firma J. Poh122 personeels-
leden. Drie jaar later was dat aantal gedaald tot
tien.'"y Tussen 1920 en 1924 werd de firma J. Pohl
omgezet in een naamloze vennootschap, de In-
strumenthandel der N.V. vlh J. Pohl, waarna het
bedrijf in mei 1924 werd overgenomen door
J. Franken in Amsterdam.
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In 1920 vestigde de jongste zoon Frederic Benja-
min Pohl zich na een verblijf in het buitenland, in
Den Haag als instrumentmaker en begon er een
eigen bedrijf, dat verplegingsartikelen en instru-
menten voor medische doeleinden verkocht.'`"' Dit
bedrijf was een zelfstandige onderneming.

Na de overname door Franken werd de firma
J. Pohl in Den Haag een filiaal van de Instrument-
handel Franken-Pohl, handel in chirurgische
instrumenten. Het hoofdkantoor van de nieuwe
firma was gevestigd in Amsterdam.'y' Eigenaar
van het bedrijf was Johannes Franken geboren in
1878 te Amsterdam, die aan het Rokin 100 reeds
een eigen bedrijf had, de instrumenthandel
J. Franken, waarin de N.V. v~h J. Pohl nu opgeno-
men werd. De Instrumenthandel Franken-Pohl
(Vereenigde Firma's) leverde aan ziekenhuizen,
klinieken, sanatoria, en laboratoria. Ze leverde
onder meer elektromedische apparatuur, micro-
scopen, laboratoriumbenodigdheden, chirurgi-
sche instrumenten en verplegingsartikelen. Daar-
naast leverde de firma tropenuitrustingen. Op 30
juli 1938 trad J. Franken uit. De zaak werd onder
dezelfde naam voortgezet, doch het filiaal in Den
Haag werd opgeheven.t9-

Naast de firma J. Pohl en haar voortzetting in
's-Gravenhage, was er ook een instrumentmaker
J. Pohl in Utrecht gevestigd.19' Ook deze Utrecht-
se instrumentmaker vervaardigde chirurgische in-
strumenten. Deze was daar al voor 1858 bekend
en zijn beide ouders waren eveneens instrument-
makers. Zijn moeder, Arnodina Warmieskerken,
was daarmee één van de weinige vrouwen, die in
dit beroep werkzaam was.'~

Caminada
De in 1856 opgerichte firma Gebr. Caminada in
Rotterdam is in de jaren twintig samengegaan met
P. M. Tamson onder de naam N.V. Koninklijke
Instrumentenfabriek Gebr. Caminada Br
P. M. Tamson, gevestigd te Rotterdam.

De in Milaan geboren instrumentmaker Carel
Anthonij Caminada verliet met zijn broers zijn
geboorteland en vestigde zich in 1788 in Delft.195
Zijn zoon, J. Caminada, werkte omstreeks 1820
bij de Delftse instrumentmaker P. Bayens, die
een voor die dagen omvangrijk bedrijf had, waar
veertien mensen werkten.'~ Evenals zijn vader
was J. Caminada gespecialiseerd in het vervaardi-
gen van barometers en passers.
Omstreeks 1842 begon instrumentmaker J. Cami-
nada voor zichzelf. Hij kreeg in die tijd veel
opdrachten van A. Lipkens, die in 1843 benoemd
was tot directeur van de Koninklijke Academie te
Delft. Op diverse tentoonstellingen omstreeks het
midden der negentiende eeuw waren zijn produk-
ten te aanschouwen.'"~ In 1878 werd de zaak van
J. Caminada te Delft opgeheven.

J. Caminada had vier zonen, die ook instrument-
maker werden. De oudste twee C. A. Caminada
(geboren in 1829) en J. A. Caminada (1831-1887)
vestigden zich in 1856 in Rotterdam. De andere
twee, P. Caminada (geboren in 1838) en H. J. Ca-
minada (1842-1882) vestigden zich in 1867 als
instrumentmakers in Den Haag, onder de naam
Gebr. P. en H. Caminada.'~"
In de jaren tachtig werkten de Haagse Gebr.
Caminada enige tijd samen met P. Bar in de
Fabriek van Wis- en Natuurkundige Instrumenten
van Gebr. Caminada en P. Bar.'`~ In 1916 werkten
er bij de Gebr. Caminada in Den Haag 23 men-
sen. De firma beschikte in dat jaar over vier
elektromotoren."" In 1927 werd zij omgezet in de
N.V. Elektrische en Optische Handel-Maatschap-
pij vlh Gebr. P. H. Caminada, te Den Haag.-"'

De broers Johannes Antonius en Carel Antonius
Caminada vestigden zich in 1856 in Rotterdam,
waar zij de firma Gebr. Caminada stichtten. Naast
de vervaardiging van instrumenten dreef Gebr.
Caminada handel in instrumenten voor wis-,
natuur- en zeevaartkunde.''n De beide broers had-
den hun opleiding genoten bij hun vader in Delft.
Daarna hadden zij enige tijd in het buitenland
doorgebracht.
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Instrumentmakerij (2e afde-
ling) van Gebr. Cantinada te
Rotterdam, eind negentiende
eeu~a~.

In 1861 werd in Rotterdam de 'Vereeniging tot
Bevordering van Fabrieks- en Handwerknijver-
heid' opgericht. Tot de oprichters behoorde ook
C. A. Caminada van de firma Gebr. Caminada.
Hij had samen met de Rotterdamse instrument-
maker J. Linden zitting in het eerste bestuur van
de Vereeniging. Instrumentmaker C. A. Camina-
da toonde zich een actief lid. Hij vervulde ver-
schillende bestuursfuncties en hield tijdens de
bijeenkomsten regelmatig voordrachten over tele-
grafie en telegrafische toestellen. Deze lezingen
werden dikwijls verluchtigd met demonstraties
met door de firma Gebr. Caminada vervaardigde
apparatuur.

De verkoop van onder andere zeevaartkundige
instrumenten viel aanvankelijk tegen. Er was in
deze havenstad nog maar weinig vraag naar preci-
sie-instrumenten. De zaken verbeterden, nadat in
Rotterdam een filiaal van het Koninklijk Neder-
landsch Meteorologisch Instituut gevestigd was.
Voorts schakelde het bedrijf over op andere pro-
dukten, waaronder waterpasinstrumenten. Uit-
breidingen en een verhuizing waren het gevolg.~~'
Verder ontwikkelden en vervaardigden zij ver-
schillende machines voor de produktie van instru-
menten. Daartoe behoorden een universeel-frees-
machine en een rechtlijnige verdeelmachine.
Deze laatste machine werd bekroond op de ten-
toonstelling in 's-Gravenhage in 1863.

In 1864 gingen J. A. en C. A. Caminada een ven-
noootschap aan met J. A. Haak, horlogemaker te
Utrecht en J. M. Dupont, horlogemaker te Rot-
terdam, onder de naam Firma Haak- Gebroeders
Caminada 8c Dupont.~` Zij vervaardigde toren-
uurwerken. Deze vennootschap heeft tien jaar
bestaan. Daarnaast zetten de gebroeders Camina-
da de vervaardiging van de overige instrumenten
voor eigen rekening voort. De torenuurwerken
van de genoemde Firma Haak- Gebroeders Cami-
nada ác Dupont hebben hun weg door heel Neder-
land gevonden. Na de ontbinding van deze ven-
nootschap zette de firma Gebr. Caminada de
produktie van torenuurwerken voort. Dit was een
succesvol produkt, zoals moge blijken uit de be-
kroning van het door Caminada in 1881 ingezon-
den torenuurwerk, tijdens een speciale tentoon-
stelling voor uurwerken.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw
waren de Gebr. Caminada regelmatig vertegen-
woordigd op de vele nijverheidstentoonstellingen,
in binnen- en buitenland, waar de inzendingen
ook regelmatig werden bekroond.215 Na 1883 zond
deze Rotterdamse firma echter geen stukken meer
in, omdat de kosten geen gelijke tred hielden met
de opbrengsten. Een uitzondering werd evenwel
gemaakt voor de in 1905 in Delft gehouden Ten-
toonstelling van Nationale Electrotechnische
Nijverheid.

De zaken gingen voorspoedig, mede Bankzij de
vele opdrachten van de Rijkstelegraaf.Z~ Gedu-
rende de Frans-Duitse oorlog van 1870 vervaar-
digde het bedrijf voor de Rijkstelegraaf tele-
graaftoestellen, systeem Digney. Daarnaast pro-
duceerde men in opdracht van 's Rijks Waterstaat
diverse zelfregistrerende peilschalen. Voor het
Departement van Koloniën maakte het bedrijf
zelfregistrerende getijmeters voor de straat van
Madura (Nederlandsch-Indië). Op last van het
Ministerie van Binnenlandsche Zaken construeer-
de Gebr. Caminada een model in koper van de
brug over de Lek bij Kuilenburg. Dit model
diende als inzending aan de wereldtentoonstelling
te Philadelphia in 1876.~~
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Vermoedelijk is de firma Gebroeders Caminada
in de jaren twintig een samenwerking aangegaan
met de produktieafdeling van de Haagse firma
P. H. Tamson. De N.V. Koninklijke Instrumenten
Fabriek Gebr. Caminada 8c P. M. Tamson was in
Rotterdam gevestigd op het adres van de Gebr.
Caminada.-"'

Standaardpeilkompas van
Gebr. Caminada te Rotter-
dam, circa 1877.
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In opdracht van L. Cohen Stuart, directeur van de
Polytechnische School te Delft, vervaardigden ze
in 1875 de eerste waterpasinstrumenten, met zelf-
aflezend baken en toebehoren voor nauwkeurige
waterpassing. Twee jaar later werd door het De-
partement van Marine, onder toezicht van de
Verificateur van 's Rijks Zee-instrumenten te Lei-
den, opdracht gegeven voor de vervaardiging van
kompassen. In 1878 werd het door hen vervaar-
digde model standaardkompas voor stoomkanon-
neerboten goedgekeurd, waarna de levering van
circa honderd van dergelijke instrumenten
volgde.

Na het overlijden van J. A. Caminada in 1887
berustte de leiding van het bedrijf alleen nog bij
zijn broer C. A. Caminada, terwijl de weduwe
medevennoot werd. In 1892 traden de beide oud-
sten zonen, Johannes Antonius Caminada Czn. en
Johannes Antonius Caminada Jzn., toe als mede-
firmanten. In 1900 werden zij met de algehele
leiding belast.-'~

Door uitbreiding kon men zich meer speciaal
gaan toeleggen op de vervaardiging van toestellen
voor telegrafie en seinwezen, waaronder die voor
de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Spoorweg-
maatschappij. In die tijd bestelde het Departe-
ment van Oorlog voor het Korps Genietroepen
voor de stelling Amsterdam telegraaftoestellen en
toebehoren. Dit noodzaakte hen om in 1896 op-
nieuw de fabriek uit te breiden en nieuwe werktui-
gen aan te schaffen, waaronder een gasmotor. In
deze periode 1892-1897 heeft bij de firma Gebr.
Caminada in Rotterdam, de instrumentmaker en
latere oprichter van een instrumentenfabriek,
G. de Koningh gewerkt.-~g

Meterfabriek Dordrecht
De geschiedenis van de huidige Meterfabriek
Schlumberger B.V. in Dordrecht gaat terug tot
1858, het jaar waarin G. Heeley in Dordrecht
samen met J. M. van der Made een gasmeterfa-
briek stichtte.

In 1858 vestigde de in Birmingham geboren Geor-
ge Heeley (1818-1893) zich in Dordrecht, waar hij
kort daarop samen met de eigenaar van de gas-
fabriek J. M. van der Made een fabriek voor gas-
meters oprichtte, onder de naam G. Heeley en
Co.. Zij werkten voor rekening van de Franse
firma Wellard 8z Cie.. Zijn compagnon Van der
Made had in 1851 met J. van Breda een gasfabriek
in Dordrecht opgericht. Toen in 1870 deze fabriek
aan de gemeente Dordrecht verkocht werd, wer-
den de bestaande banden tussen de gasmeterfa-
briek en de gasfabriek verbroken. De gasmeterfa-
briek werd door G. Heeley voor eigen rekening
voortgezet. In 1874 werkten er bij de 'Fabriek tot
Vervaardiging van Gasmeters' zes man. De lonen
lagen gemiddeld op twintig gulden per week.-"
Drie jaar later werkten er bij het bedrijf tien
man."-

Door de Minister van Binnenlandsche Zaken
werd in 1871 een commissie in het leven geroe-
pen, die belast werd met een enquête betreffende
de verificatie en de ijk van gasmeters. Tijdens
haar bestaan (1871-1876) brachten de leden van
de commissie in 1871 onder meer een bezoek aan
de fabrieken van gasmeters in 's-Gravenhage,
Dordrecht, Gouda en Schiedam. Daarnaast be-
zochten zij ook enkele gasfabrieken en hoorden
zij de verschillende betrokkenen."' De gasmeter-
fabrikanten, waaronder G. Heeley, pleitten bij de
commissie voor de vestiging van een ijkkantoor in
de directe omgeving van hun bedrijven. Het kan-
toor in Dordrecht kwam er in 1876.



De fabriek van G. Heeley 8c Co. leverde (natte)
gasmeters aan vele Nederlandse gasfabrieken,
waaronder de gasfabriek te Dordrecht.-" Doch zij
was niet de enige leverancier van dergelijke me-
ters in Nederland. Veel gasfabrieken betrokken
rechtstreeks meters van buitenlandse fabrieken of
via Nederlandse agenten. Zo bestond in Gouda de
firma H. F. Roll 8t Co., magazijn en reparatie-
werkplaats voor gasmeters. Zij was generaalagent
voor Nederland van Giroud 8r Cie te Parijs.
Voordien was H. F. Roll directeur van de gasfa-
briek in Gouda. Aan deze gasfabriek was een
werkplaats verbonden geweest voor reparatie van
gasmeters ten behoeve van het eigen bedrijf.
Later verzelfstandigde deze werkplaats zich en
breidden de activiteiten zich uit tot de verkoop
aan en reparaties voor andere gasfabrieken."'

In 1881 verkocht Heeley zijn zaak voor 30.000
francs aan de in 1879 door de Fransman G. Cha-
mon opgerichte 'Compagnie pour la Fabrication
des Compteurs et Matériel d'Usines à Gaz' te
Parijs, ook wel de 'Compagnie des Compteurs'
genaamd.~16 Enkele dagen later ging ook de firma
H. F. Roll 8c Co. te Gouda in dezelfde Franse
handen over. Zo ontstond De Maatschappij ter
vervaardiging van Gasmeters enz. te Dordrecht.
Het bedrijf in Gouda werd opgeheven. De beide
voormalige eigenaren kwamen in dienst bij het
Franse bedrijf. G. Heeley werd technisch direc-
teur voor Nederland en Johan Frederik Herman
Roll (18~3-1922) vertegenwoordiger voor Neder-
land. Toen G. Heeley in 1893 stierf werd hij
opgevolgd door J. F. H. Roll. Als nieuwe verte-
genwoordiger trad P. L. van de Polder in dienst.'"

In 1883 brandde de fabriek door onbekende oor-
zaak af. Het bedrijf werd daarna herbouwd en
uitgebreid. Het aantal personeelsleden nam in
1884 toe van elf tot zestien, die gemiddeld f 15 per
week verdienden. Het aantal geijkte meters be-
droeg dat jaar 2600 stuks.''" Tot 1885 werden de
produkten van de Meterfabriek voornamelijk in
Nederland afgezet, daarna zou de afzet in Neder-
land tot 1895 geleidelijk teruglopen, maar de
export sterk groeien. In 1885 waren nagenoeg alle
oorspronkelijke Britse metermakers verdwenen,
op de latere fabriekschef en de directeur na. Zij
waren geleidelijk door Nederlanders vervangen.
In 1890 werkten er bij de Meterfabriek 24 man,
die gemiddeld f 12 per week verdienden.-'y Gedu-
rende het laatste decennium van de negentiende
eeuw leverde de Meterfabriek meters en andere
produkten aan gasfabrieken door heel Nederland.

In 1895 nam door verschillende oorzaken de toe-
passing van gasgloeilicht toe, waardoor er in het
voorjaar van 1895 sprake was van een plotseling
sterke vraag naar gasmeters. In de zomer van
datzelfde jaar begon de Meterfabriek met de
produktie van muntgasmeters. Beide factoren
maakten een uitbreiding van de capaciteit abso-
luut noodzakelijk. Er werd tot nieuwbouw beslo-
ten. Ook in 1896 bleef de vraag naar gasmeters
groeien. Opnieuw werd het personeelsbestand
uitgebreid, ditmaal van 57 tot 105 man. In 1896
werden door het ijkkantoor pordrecht 8610 gas-
meters voor de Nederlandse markt geijkt.'-" Het
volgende jaar werd bijna het dubbele aantal me-
ters geijkt, waarvan circa de helft uit muntgasme-
ters bestond. Dat jaar gaf opnieuw een uitbreiding
van het aantal personeelsleden bij de Meterfa-
briek te zien. Ten gevolge van de enorme groei
van te ijken meters, moest ook de capaciteit van
het ijkkantoor te Dordrecht sterk vergroot wor-
den.'-' De Meterfabriek maakte in de laatste de-
cennia van de negentiende en de eerste jaren van
de twintigste eeuw een forse groei door. Ter
vergelijking, in 1883 produceerde het bedrijf circa
800 gasmeters per jaar, in 1903 was dat aantal
gestegen tot 25.000.~~~ Het aantal personeelsleden
steeg in de tussenliggende periode van 11 naar 160
man. Deze cijfers suggereren een sterke stijging
van de arbeidsproduktiviteit, ook al zou men
corrigeren voor de overige activiteiten van het
bedrijf. In deze periode zette het in 1892 de eerste
stap in de richting van mechanisering, door de
installatie van een kleine gasmotor. Vervolgens
werd bij het betrekken van de nieuwe fabriek
'Lijnbaan' in 1898 opnieuw een tweetal gasmoto-
ren aangeschaft van respectievelijk 1'~z en 12 pk.
In 1911 werd een nieuw terrein aangekocht, waar-
op in 1913 de tweede fabriek 'Wantij' verrees. In
datzelfde jaar werden in de andere fabriek de
gasmotoren vervangen door elektromotoren.
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In het begin van de twintigste eeuw breidde de
Meterfabriek haar activiteiten uit met andere pro-
dukten. Achtereenvolgens startte men met de
produktie van ovens voor gasfabrieken (1905),
installaties voor gasfabrieken (1913), elektrici-
teitsmeters (1915I1916), watermeters (1920), stof-
zuigers (1922) en gascomforen, gasfornuizen, gas-
haarden en gasradiatoren (1922). In het begin van
de jaren twintig werd eveneens de fabricage van
industrieovens begonnen. De gasmeters bleven
echter het belangrijkste produkt. Wel had een
verschuiving plaats van natte naar droge meters,
die voor een groot deel als muntmeter uitgevoerd
werden. De produktie en reparatie van natte
meters is na de Eerste Wereldoorlog nagenoeg
verdwenen.-'

Toen het tijdens de Eerste Wereldoorlog voor de
Nederlandse bedrijven steeds moeilijker werd om
goederen uit het buitenland te betrekken, besloot
de Meterfabriek omstreeks 1915, mede op aan-
drang van een grote Nederlandse elektriciteits-
centrale, zelf elektriciteitsmeters te gaan vervaar-
digen. Toen echter vlak na de oorlog de Neder-
landse markt overspoeld werd met goedkope
buitenlandse .meters, besloot de Meterfabriek de
produktie van elektriciteitsmeters te staken.-~'
Omstreeks dezelfde tijd werd bovendien door de
Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbe-
drijven een commissie ingesteld, die criteria
moest formuleren, waaraan de meters voortaan
dienden te voldoen. Toen vervolgens de door haar
gefabriceerde meters niet aan de gestelde eisen
bleken te voldoen, was dat voor de Meterfabriek
een reden te meer om de produktie te staken.-̀
Voor de stilgevallen produktiemiddelen zocht
men een andere bestemming. Zo ontstond in 1922
het plan om stofzuigers te gaan maken.-'~ Het
eerste type was de 'Cycloon', later omgedoopt in
de 'Excelsior'. In 1923 bedroeg de produktie van
stofzuigers 46 per week.--'

In het begin van de jaren twintig begon het bedrijf
met de produktie van watermeters. Zowel elektri-
citeitsmeters als watermeters werden door de
Meterfabriek weliswaar al vanaf 1890 geleverd,
doch zij waren betrokken van de andere fabrieken
van het Franse moederbedrijf. De eerste water-
meters, die de Meterfabriek leverde, waren volu-
meschijfineters. Deze meters werden rond de
eeuwwisseling, zowel compleet uit Frankrijk aan-
gevoerd, als hier samengesteld uit diverse in Ne-
derland vervaardigde onderdelen. In 1923 begon
men met de produktie van complete vloeistofine-
ters, de eenstraalschoepenmeters.~

Hoewel er verschillende nieuwe produkten waren
bijgekomen, vormden de gasmeters nog altijd het
belangrijkste artikel. De import van gasmeters
was in Nederland van beperkte omvang, maar de
onderlinge concurrentie tussen de Nederlandse
producenten was hevig en het aantal afnemers was
beperkt. Nederland telde in het interbellum zes
fabrikanten van gasmeters. In 1927 besloten vier
van hen, waaronder de Meterfabriek Dordrecht te
gaan samenwerken, om zodoende de prijzen te
stabiliseren en de onderlinge concurrentie te be-
teugelen. De Meterfabriek werd hierbij vertegen-
woordigd door haar nieuwe directeur (1920),
P. L. van de Polder.

In december 1929 besloot de Meterfabriek niet
langer jaarcontracten voor levering van gasmeters
tegen vaste prijzen aan te gaan.'-4 In plaats daar-
van werden de prijzen bij iedere levering opnieuw
weer vastgesteld. In de volgende jaren zag men
zich echter gedwongen de prijzen steeds verder te
verlagen, terwijl de afzet terugliep. De grootste
afnemers waren overheidsinstanties, die in deze
periode bezuinigingen doorvoerden. wat tot een
daling van de vraag naar gasmeters leidde. Met als
gevolg dat de produktiecapaciteit voor gasmeters
in het midden van de jaren dertig nog slechts ten
dele benut werd. Daar dit ook voor de andere vijf
fabrikanten gold, werd de werkgelegenheid in de
bedrijfstak ernstig bedreigd. Daarom besloten de
zes in 1936 de Minister van Handel, Nijverheid en
Scheepvaart om beschermende maatregelen te
vragen. Deze maatregelen werden gezocht in de
sfeer van een invoerverbod en een vestigingsver-
bod voor nieuwe gasmeterfabrikanten. Het is niet
duidelijk of dit verzoek is ingewilligd. In 1936
vond er ook een directiewisseling plaats en ging
Ir. R. A. Jas het bedrijf leiden.
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Het in 1936 opgeheven instrumentenbedrijf
D. B. Kagenaar Sr. werd in 1860 in Utrecht ge-
sticht door D. B. Kagenaar.

In 1860 richtte Dirk Barend Kagenaar (1842-1924)
in Utrecht een fabriek van 'Physiologische,
Ophthalmologische, Physische en Medische In-
strumenten' op. Geruime tijd was het bedrijf
gevestigd naast het Physiologisch Laboratorium
van de Rijksuniversiteit, waar D. B. Kagenaar als
amanuensis bleef werken. Als jongen was hij in de
leer geweest bij de amanuensis van de Utrechtse
hoogleraar P. Harting, tot hij op een zekere dag
de amanuensis werd van de bekende professor
F. C. Donders.'u' Talrijke instrumenten ontwierp
en vervaardigde Kagenaar naar onder andere de
ideeën van deze hoogleraar.-~' Behalve oogheel-
kundige instrumenten ontwierpen de professor en
zijn amanuensis ook talrijke instrumenten voor

BEQIJNE6ADE 18 en 19, UTRECRT. Naast het Physiolopisch Laboratorium.

Hoek van Wijclcakade. Telcgr.m adrea~ KAC~ENAAR Sr.

~~ ~ Televhoon l OBS. U T R E C H T. -

B-ESCHRIJVING, GEBRUIKS.AANWIJZING,
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Agentschap van de electro.medicinhche appereten uit de fabrieken van HEIMGER,

het fysiologisch onderwijs, waaronder de zoge-
naamde rheostaat, of weerstandschroef van En-
gelmann.-"

In 1897 beklaagde instrumentenfabrikant
D. B. Kagenaar zich over het feit, dat de arbeids-
wet hem verhinderde om fiinke leerlingen te vor-
men.-" Begin twintigste eeuw specialiseerde het
bedrijf zich in de vervaardiging van elektromedi-
sche apparaten.'~ Naast eigen produkten verkocht
de firma Kagenaar elektromedische apparatuur
van diverse fabrieken, waaronder Reiniger Geb-
bert 8z Schall, Keiser en Schmidt, Stróhrer,
Hirschmann, Bl~nsdorff, Trouvé en Edelmann.
Daarnaast was het mogelijk om bij het Utrechtse
bedrijf elektromedische apparatuur te huren."`
Het adverteerde als één van de weinige instru-
mentenbedrijven in de Nederlandsche Staatscou-
rant. D. B. Kagenaar nam regelmatig deel aan
medische tentoonstellingen, zoals in 1907 aan de
geneeskunde tentoonstelling in Leiden.'~ In dat
jaar werkten er bij Kagenaar zes man. Bijna de
helft van zijn produkten werd geëxporteerd."' In
1914 klaagde eigenaar Kagenaar, dat de handel in
instrumenten in vergelijking tot voorgaande jaren
enigszins tegenviel, doordat een groot aantal stu-
denten onder de wapenen was.""

Omstreeks 1920 werd het bedrijf overgenomen
door zijn zoon Lodewijk Barend Kagenaar (1874-
1936), die het bedrijf voortzette onder de handels-
naam D. B. Kagenaar Sr.. In 1936 werd na het
overlijden van L. B. Kagenaar het bedrijf opgehe-
ven.w

Marius
De geschiedenis van de in Utrecht gevestigde
firma J. C. Th. Marius N.V. gaat terug tot 1866,
toen J. C. Th. Marius in Arnhem een Magazijn in
Chemische en Pharmaceutische Apparaten
opende.

Johan Christiaan Theodoor Marius werd in 1845
in Arnhem geboren als zoon van de in die stad
gevestigde apotheker Th. J. Marius (1817-1876)
en als kleinzoon van de apotheker J. G. E. Ma-
rius.-~' Zijn vader was een broer van de echtgenote
van instrumentmaker Christopher Becker. Samen
met een broer en een zwager dreef zijn vader de
vennootschap Gebr. Marius, welke ten doel had
het fabriceren en handeldrijven in chemicaliën,
artsenijmiddelen, alsmede de handel in droge-
rijen en verfwaren.z"

GEBBERT EN SCHALL, KF'SER EN SCFiMID7, STOHREN, HIRS(.fIMANN, RI~NSDORF,

To,~..v, Fnc,u.e.ar., ,..., ,.o.., G~F,.:a4~.,.;~.



In september 1866 opende J. C. Th. Marius (1845-
1929) aan de Boekhorsterstraat in zijn geboorte-
stad Arnhem een 'Magazijn van Chemische en
Pharmaceutische Apparaten ten dienste van Ho-
gere Burgerscholen, Apothekers, Chemisten en
Pharmaceuten'.~'~ In de eerste jaren breidde
J. C. Th. Marius het assortiment produkten uit
met fysische, medische en chirurgische instrumen-
ten.~" In november 1872 volgde een uitbreiding
van het onderkomen van de zaak.~"

Op 13 maart 1874 richtte J. C. Th. Marius samen
met H. A. van Rossem, Indisch ambtenaar met
verlof in Nederland, in Rotterdam de firma 'Ma-
rius á Van Rossem' op, met het doel de uitoefe-
ning van handel in wetenschappelijke instrumen-
ten en daarmee verband houdende artikelen. Het
oude bedrijf van Marius ging hierin op. De eerste
weken van haar bestaan werd deze zaak nog
gedreven op het oude adres van Marius in Arn-
hem, maar daarna verhuisde de firma Marius 8r
Van Rossem naar Rotterdam.Z" Hoewel de ven-
nootschap contractueel eerst op 31 december 1880
zou eindigen, werd voortijdig tot liquidatie van de
firma overgegaan, doordat J. C. Th. Marius in de
zomer van 1877 aankondigde te willen uittreden."~
In augustus 1877 werd tot de totale liquidatie
overgegaan, gevolgd door een openbare verkoop
op 31 okober van de magazijnvoorraad, opstal,
inventaris en bibliotheek."'
Enkele weken later begon J. C. Th. Marius in
Rotterdam een agentuur in wetenschappelijke en
technische apparaten, een aantal van de vroegere
vertegenwoordigingen van de firma Marius 8z Van
Rossem meenemend.-'x Hij trad op als hoofdagent
voor Nederland en Koloniën voor Carl Zeiss uit
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Jena, de firma E. Leybold's Nachfolger uit Keulen
en S. Limousin uit Parijs. In die jaren leverde
Marius onder andere aan apothekers door heel
Nederland en aan zilversmeden.

Een jaar na het overlijden van zijn vader, in mei
1877, trad J. C. Th. Marius in het huwelijk met de
in Groningen in 1852 geboren J. H. de Zaaijer.
Kort daarop besloot J. C. Th. Marius zich uit de
vennootschap met H. A. van Rossem terug te
trekken en opnieuw een eigen zaak te stichten.
Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren,
waaronder de zoon Hendrik Roelof (1882-
1920).-'9

ln de jaren dat J. C. Th. Marius in Rotterdam
woonde was hij lid van de Vereeniging tot Bevor-
dering van Fabrieks- en Handwerknijverheid,
afdeling Rotterdam.-s" Daar trof hij onder andere
de instrumentmakers C. A. Caminada, J. Linden
en J. A. M. Bekking en andere Rotterdamse on-
dernemers. Tijdens bijeenkomsten hield hij voor-
drachten over de meest uiteenlopende onderwer-
pen, zoals het gebruik van glaswol bij filtrering
van vloeistoffen en gaf demonstraties met diverse
toestellen. Na zijn verhuizing naar Utrecht bleef
hij regelmatig de bijeenkomsten van de Vereeni-
ging in Rotterdam bijwonen.

Op 15 April 1881 verhuisde J. C. Th. Marius naar
Utrecht, waar hij een magazijn van wetenschap-
pelijke instrumenten en apothekersbenodigdhe-
den begon.-" In Utrecht was de firma Marius
achtereenvolgens op verschillende adressen ge-
vestigd.
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In het algemeen voerde de firma Marius door de
jaren heen een actief reclame-beleid. Het bedrijf
adverteerde regelmatig in diverse vakbladen,
kranten en andere periodieken. Verder bood zij
de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad
nieuwe produkten ter beoordeling aan, waarover
vervolgens recenties verschenen. Ook was het
bedrijf regelmatig vertegenwoordigd op diverse
tentoonstellingen, waar het herhaaldelijk be-
kroond werd.'-"

Vader en zoon Marius en nvee
onhekenden poseren voor het
pand aan de F. C. Donders-
straat te Utrecht, omstreeks
1894.

Behalve voor de binnenlandse markt leverde het
bedrijf ook aan afnemers in Nederlandsch-Indië.
Veel van de voor Indië bestemde goederen, zoals
chemicaliën, apothekersbenodigdheden en ge-
neesmiddelen, werden bij Duitse bedrijven be-
steld. Bestellingen werden gedaan op basis van de
door haar uitgegeven prijscouranten. De goede-
ren kwamen vervolgens per schip naar Nederland
om daarna via Rotterdam naar elders te worden
getransporteerd. De firma Bueninck en Cie. te
Rotterdam verscheepte de goederen voor de firma
Marius van de leveranciers naar de afnemers.

Tijdens de feestelijkheden in 1892 ter gelegenheid
van het 50 jarige bestaan van de Nederlandsche
Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie,
organiseerde de oudste afdeling van de Maat-
schappij in Amsterdam een tentoonstelling.-`Z
Hier toonde J. C. Th. Marius, die buitengewoon
lid van de Maatschappij was, op uitgebreide wijze
wat er op farmaceutisch gebied te koop was. De
inrichting van deze tentoonstelling nam hij voor
eigen rekening. In februari 1892 bezocht J. C. Th.
Marius daartoe een aantal van zijn leveranciers in
Duitsland. In het vroege voorjaar schreef hij ver-
volgens diverse leveranciers aan met het verzoek
of zij materiaal beschikbaar wilden stellen voor de
tentoonstelling. Voor zijn inspanningen kende de
Maatschappij Marius een medaille toe. Deze be-
kroning werd later door de firma herhaaldelijk in
advertenties in het Pharmaceutisch Weekblad ge-
memoreerd.

In april 1894 verhuisde de firma Marius naar de
Ganzemarkt nummer 8.~" ln de loop van de vol-
gende jaren kocht J. C. Th. Marius ter uitbreiding
van zijn bedrijf ineerdere belendende panden
aan. In het jaar van zijn verhuizing ging hij een
samenwerking aan met de uit Amsterdam afkom-
stige koopman G. B. Salm. Deze samenwerking
duurde tot 1898, toen G. B. Salm besloot voor
zichzelf te beginnen en naar Amsterdam terug
keerde.-SS Hoewel de firma Marius in zijn werk-
plaatsen al enige jaren zelf instrumenten maakte,
kregen deze activiteiten pas na de inrichting van
een kunstglasblazerij en -slijperij in december
1894 enige omvang. Hierdoor werd het mogelijk
voor speciale gelegenheden onder eigen beheer
glaswerk te~ vervaardigen.~~ Voor deze activiteiten
trok eigenaar Marius de glasblazer K. Eichhorn
uit Thuringen aan. Het karakter van het bedrijf
bleef echter dat van een handelsfirma.

In 1898 ging Marius er toe over om glazen meet-
instrumenten te vervaardigen met het oogmerk
over instrumenten te beschikken, die nog niet op
de markt waren.-" Volgens de catalogi van Marius
voldeden deze meetinstrumenten qua vervaardi-
ging, calibrering en nauwkeurigheid aan de in
Duitsland geldende eisen voor Normal-Instru-
menten. In Nederland ontbrak echter een derge-
lijke ijk op glazen meetinstrumenten. Op 23 de-
cember 1897 had J. C. Th. Marius zich reeds in
een request tot de Minister van Waterstaat, Han-
del en Nijverheid gewend met het verzoek de
Nederlandse ijkwet uit te breiden tot glazen in-
strumenten. Hoewel volgens Marius de prijzen
van de nieuwe maatinstrumenten hoger waren
dan de op dat moment in gebruik zijnde instru-
menten, waren zijn instrumenten toch aanmerke-
lijk lager in prijs, dan dezelfde instrumenten uit
Duitsland.
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Twee aan het instrumenten-
bedrijf J. C. Th. Marius toege-
kende medailles.
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In 1906 besloot J. C. Th. Marius zijn bedrijf om te
zetten in een naamloze vennootschap. Directeur
van de N.V. Fabriek en Magazijn van Weten-
schappelijke Instrumenten v~h. J. C. Th. Marius
te Utrecht werd zijn enige zoon H. R. Marius.
Doel was het fabriceren, repareren, aan- en ver-
kopen van wetenschappelijke instrumenten,
apparaten, utensiliën en alles wat in de ruimste
zin daartoe behoorde. Het kapitaal bedroeg
f 200.000. Er werden aandelen van f 1000 op
naam uitgegeven. De helft werd geplaatst en vol-
gestort.3R Achtennegentig aandelen waren in han-
den van J. C. Th. Marius, terwijl zoon Hendrik
Roelof twee aandelen bezat. De 98 aandelen van
J. C. Th. Marius waren volgestort met de tegen-
waarde van de tot dan door hem gedreven firma.'sv
Het bedrijf telde op dat moment zestien man
personeel. In de komende jaren breidde de onder-
neming verder uit en kocht onder andere de
belendende percelen aan de Ganzemarkt aan.

In 1907 ontving de afdeling kunstglasblazerij en
-slijperij vele belangrijke opdrachten. Ook de
handel in wetenschappelijk instrumenten draaide
bijzonder goed. In die jaren richtte het bedrijf
vele laboratoria in.-~' Evenals andere instrumen-
tenfirma's ging de handelsfirma Marius er toe over
een tijdschrift uit te geven. In 1909 verscheen de
eerste aflevering van dit blad Aanteekeningen.
Hierin werden nieuwe instrumenten en appara-
ten, alsmede verbeteringen van reeds bestaande
ten dienste van onderwijs, techniek en onderzoek.
beschreven. Het waren voorspoedige jaren voor
de onderneming. In 1913 vond een tweede aande-
lenemissie plaats om de toegenomen activiteiten
te financieren en werd het aantal personeelsleden
uitgebreid.'~' In 1914 werkten er bij J. C. Th. Ma-

rius 23 mensen. Het tweede oorlogsjaar verliep
gezien de omstandígheden bevredigend en het
bedrijf breidde zelfs uit tot 48 personen.~~- In 1916
ondervond het echter steeds meer problemen bij
de invoer van artikelen, doch afgezien daarvan gaf
zowel de handel als de fabricage alle reden tot
tevredenheid.~b' In 1916 werd door de onzekere
situatie en de onregelmatige aanvoer van instru-
menten, de uitgave van de Aanteekeningen ge-
staakt. Het werd vervangen door incidentele
geschriften, die handelden over één apparaat of
één werkwijze en die bekend stonden als de
Marius-bibliotheek.~~ In 1917 was het teruglopen
van de aanvoer van instrumenten uit het buiten-
land voor de N.V. Marius reden haar fabriek uit te
breiden, ten einde zoveel mogelijk in de binnen-
landse behoefte te kunnen voorzien. De uitbrei-
dingsmogelijkheden waren echter beperkt, door
de rantsoenering van gas en elektriciteit.'-6` In 1919
kwam de aanvoer uit het buitenland geleidelijk
weer opgang. De eigen produktie had echter te
leiden van het voortdurende tekort aan grondstof-
fen.~~ Dit was aanleiding de produktie van instru-
menten af te bouwen. In 1920 overleed vrij onver-
wachts directeur H. R. Marius. Hij werd opge-
volgd door Ir. J. W. A. Smit.

In de crisis van de jaren dertig liep de omzet van
de N.V. v~h J. C. Th. Marius met een derde terug
ten opzichte van de beginjaren twintig. In 1929
was de omzet nog ca. f 350.000. Daarna liep de
omzet tot 1935 voortdurend verder terug tot circa
f 175.000. Daarna brak een langdurige periode
van herstel aan.~h' De personeelssterkte bedroeg
in deze jaren rond de veertig personen. In 1930
was de onderneming opnieuw begonnen met de
uitgave van de Aanteekeningen, maar als één van



~1lilligranróalrrns uit de jaren

tussen de beide wereldoorlo-

gen. Dit rype had een gepali-
toerde mahoniehoutenkast mer
g(as, opschuifbare voorruit en
losse koperen schulen.

de bijkomende gevolgen van de economische ma-
laise was ze reeds na veertien maanden gedwon-
gen, deze uitgave wederom te staken. Dit hing
overigens ook samen met de activiteiten van het
Rijks lnkoopbureau, waardoor een groot deel van
de aanschaf van laboratoriuminstrumenten voor
overheidsinstellingen en door haar gesubsidieerde
instellingen buiten de instrumentenhandel om
plaats vond.'6N In die jaren zocht het bedrijf nieu-
we wegen. Zo breidde men het eigen produktie-
programma uit, waarin tal van elektrische pro-
dukten werden opgenomen, waaronder broedsto-
ven en waterbaden. Midden jaren dertig besloot
men in Bandoeng een filiaal te openen, waar
verschillende goederen uit voorraad leverbaar
waren.

Becker's Sons
Het sedert de Eerste Wereldoorlog in Brummen
gevestigde bedrijf Fijnmechanische Industrie Bec-
ker's Sons, werd in 1872 door J. J. Becker en
H. L. Becker opgericht als Becker's Sons te Rot-
terdam. In 1967 werd het Bedrijf overgenomen
door het Amerikaanse concern Simmonds Preci-
sion Inc. en is thans gevestigd te Zevenaar.

Omstreeks 1872 keerden de twee zonen van
Christopher Becker, Juliaan Johan (1849-1929) en
zijn één jaar oudere broer Henri Louis naar
Nederland terug. In Rotterdam stichtten zij in
1872 de firma Becker's Sons.'~ Terwijl J. J. Bec-
ker het bedrijf leidde, was zijn broer Henry Louis
'reizend en administrerend lid' van de vennoot-
schap.-"' Drie jaar later, in 1875, werd de firma
Becker's Sons concessie verleend tot het plaatsen
van een stoomwerktuig en een fornuis voor het
smelten van koper."' Daarmee was zij één van
de weinige instrumentenfabrieken in ons land,
waar een stoommachine stond opgesteld.

De firma Becker's Sons in Rotterdam verwierf
een grote bekendheid met zijn weegwerktuigen,
zoals de essaaibalansen, de analytische en weten-
schappelijke balansen en de apothekers-, school-
en diamantbalansen. Op de vele nationale en
internationale tentoonstellingen was de firma
Becker's Sons met weegwerktuigen vertegen-
woordigd en verwierf tal van bekroningen, waar-
onder een gouden medaille op de internationale
tentoonstelling voor nijverheid in Londen (1884)
voor haar wetenschappelijke balansen."' Vijf
jaren later verwierf Becker's Sons een gouden
medaille, die zij echter weigerde, daar de firma
H. Olland een hogere onderscheiding kreeg. Naar
aanleiding hiervan gaf de Rotterdamse instrumen-

tenfabriek een brochure uit, waarin zij de weige-
ring van de haar op de internationale tentoonstel-
ling te Parijs (1889) toegekende medaille, toe-
lichtte. Het bedrijf maakte aanspraak op de hoog-
ste onderscheiding en beklaagde zich over de
onvoldoende behartiging van zijn belangen door
de Nederlandse commissie bij deze wereldten-
toonstelling.'~'
Tijdens de internationale tentoonstelling te Luik
(1905) zou directeur J. J. Becker zelf deel uitma-
ken van de jury ter beoordeling van de ingezon-
den produkten. Dit tot grote woede van collega-
fabrikant W. C. Olland, die mede hierom niet zijn
medewerking verleende aan de volgende tentoon-
stelling.''~

In 1895 vertrok Henry Louis Becker met zijn
gezin naar Brussel, waar hij 'H. L. Becker Fils'
oprichtte. Dit bedrijf vervaardigde eveneens
balansen en gewichten en heeft tot ongeveer 1960
bestaan. In 1895 was dit bedrijf gevestigd aan de
Rue Masui te Brussel en had een filiaal aan de
Wagenstraat in 's-Gravenhage.zi`

In 1899 breidde directeur Juliaan Johan Becker
zijn bedrijf Becker's Sons in Rotterdam uit. In
een krantebericht, gewijd aan deze uitbreiding,
werd melding gemaakt van de nieuwe vleugel van
de fabriek van Becker's Sons, waar machines
waren opgesteld, waarmee in drie minuten een
balans kant en klaar afgeleverd kon worden. In
een aparte afdeling vond het justeren van de
balansen plaats. Dit werd door enkele vrouwelij-
ke werknemers uitgevoerd. Bij het bedrijf waren
ook meubelmakers in dienst.'6
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De firma Becker's Sons telde verschillende afde-
lingen, waar de onderdelen van de balansen ge-
maakt en gejusteerd werden. Daarnaast werden
in afzonderlijke ruimten de gewichten gefabri-
ceerd en gejusteerd en waren er verschillende
opslagruimten.~~ In de justeerruimte werden de
gewichten aan een nauwkeurige controle onder-
worpen en op het juiste gewicht gebracht. Kleine
gewichten maakte men van aluminium en platina.
Inde meubelmakerij waren verschillende gezellen
bezig met het maken van kasten, planken, bakken
en dozen voor balansen en gewichten. Alle afzon-
derlijke delen van de balansen werden vervolgens
in een aparte ruimte geassembleerd en daar afge-
steld. De produkten van het bedrijf waren te
bezichtigen in de daartoe ingerichte toonkamer.
In 1910 werkten er bij dit bedrijf minimaal 58
mensen."" Dit getal zal echter hoger hebben gele-
gen, aangezien hier geen kantoor-, verkoop-,
expeditie- en magazijnpersoneel bij inbegrepen
was.

In 1912 vertrok J. J. Becker met zijn vrouw en
kinderen naar Brummen. In 1890 was hij na de
dood van zijn eerste vrouw opnieuw in het huwe-
lijk getreden.-79 Twee zonen uit het eerste huwe-
lijk, Julien Henry (1883-1954) en Willem Jacobus
(1888), werden in 1913 in de handelsvennootschap
van hun vader opgenomen.'~' In het daaropvol-
gende jaar werd de fabriek van Rotterdam naar
Brummen verplaatst.2e1 Aangezien de instrumen-
ten steeds gevoeliger en nauwkeuriger werden,
bleek een goede fabricage in Rotterdam met zijn
drukke verkeer en zachte bodem steeds moeilij-
ker. Reden waarom het bedrijf besloot naar een
trillingvrije lokatie te verhuizen.-~' Het kantoor
bleef echter tot 1918 in Rotterdam.

Kort na de vestiging in Brummen brak de Eerste
Wereldoorlog uit. Dat betekende een behoorlijke
teruggang van de bedrijfsactiviteiten, aangezien
de export grotendeels stil kwam te liggen. Op
1 september 1918 trok vader Juliaan Johan Becker
zich uit de de firma Becker's Sons terug. De beide
zonen zetten het bedrijf onder dezelfde naam
voort.~' In december van dat jaar gingen zij met
de scheikundig ingenieur S. del Monte een nieuwe
vennootschap aan, waarin met terugwerkende
kracht per 1 september 1918 de firma Becker's
Sons werd opgenomen. Tevens werd de zetel van
het bedrijf naar Brummen verplaatst. De onder-
neming telde toen 180 werknemers.~~
Na de oorlog werden gedurende enige tijd in
licentie optische instrumenten (systeem Hensoldt)
vervaardigd, daar het de Duitse bedrijven krach-

tens het Verdrag van Versailles verboden was
dergelijke optiek te vervaardigen. Doch vrij snel
na de oorlog hervatten de Duitse fabrieken hun
produktie, zodat het bedrijf in Brummen genood-
zaakt was de produktie van optica te staken. Er
werd daarom naar nieuwe mogelijkheden ge-
zocht. In de jaren dertig vervaardigde het bedrijf
fijnmechanische delen voor 40 millimeter lucht-
doelgranaten ten behoeve van de Nederlandse
defensie.ZRS Gezien de gewijzigde activiteiten werd
de naam veranderd in Fijn Mechanische Industrie
Becker's Sons.-~

Tamson
De historie van het handelshuis P. M. Tamson
B.V. te Zoetermeer gaat terug tot 1878. In dat jaar
stichtte M. A. C. Kaiser in Den Haag de gereed-
schapmakerij P. M. Tamson.

Maria Allegonda Christina Kaiser was de dochter
van de Haagse stadshorlogemaker Alexander
Kaiser (1814-1895).'8' Haar vader dreef naast zijn
ambt van stadshorlogemaker een handel in horlo-
gemakershulpmiddelen, waarbij zijn dochter as-
sisteerde. Zij trad in het huwelijk met de instru-
mentmaker Paulus Marinus Tamson en stichtte
vervolgens in 1878 de firma P. M. Tamson. Bij het
maken en verkopen van gereedschappen bracht
zij haar handelskennis en hij zijn vakkennis in. De
aanvankelijk kleine firma groeide voorspoedig en
kreeg alras bekendheid door de kwaliteit van haar
gereedschappen. Voor de vervaardiging hiervan
beschikte het bedrijf over de aandrijving door een
gasmotor.2~ Men leverde onder andere aan scho-
len. De contacten met het onderwijs breidden zich
in de loop der jaren uit en in 1907 verscheen de
eerste prijscourant. Deze 'Prijs-Courant van Be-
noodigdheden voor het Kweeken en Verzamelen
van Dieren en Planten' bevatte 270 verschillende
artikelen, waaronder prepareernaalden, dek-
glaasjes en pincetten.
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Ten behoeve van het onderwijs
in de elekrrotechniek leverde
P. M. Tamson in 1929 dit
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In 1914 huwde de dochter van P. M. Tamson en
M. A. C. Kaiser met Hendrik Johan ten Have. De
laatstgenoemde zette de fabricage en handel
voort. Onder zijn leiding werd met name de
afdeling instrumenten voor het natuurkunde
onderwijs sterk uitgebreid, maar kwam er ook
aandacht voor de handel in wetenschappelijke
instrumenten. Tot dan had het bedrijf slechts een
paar man personeel gehad, maar in deze oorlogs-
periode begon dat aantal te groeien. In 1916
werkten er bij de firma P. M. Tamson vijf perso-
nen en had men de beschikking over een gas- en
een elektromotor.-"y In 1919 werkten er tien men-
sen en had men de gasmotor afgeschaft.Z`~ De
firma is vanaf haar oprichting gevestigd geweest
aan de Nieuwstraat in Den Haag. Omstreeks het
begin van de jaren twintig breidde zij haar onder-
komen uit met het belendend pand.Zy'

Vanaf de jaren dertig zou vanuit de activiteiten
voor het natuurkundig onderwijs eerst een stap
gezet worden richting biologie en scheikunde,
alvorens men er toe overging instrumenten en
toebehoren voor laboratoria te leveren. Het zie-
kenhuis 'De Volharding' in Den Haag was de
eerste grote afnemer van deze artikelen. In de
tweede helft van de jaren dertig adverteerde het
bedrijf regelmatig in het Chemisch Weekblad. In
1940 werkten er bij P. M. Tamson circa tien man.
De firma zou na de oorlog sterk groeien en zich in
1963 in Zoetermeer vestigen.
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Brinck
De geschiedenis van de handelsonderneming
Brinck-Amersfoort B.V. gaat terug tot het jaar
1884, toen W. A. Brinck in Amersfoort een tech-
nisch handelskantoor begon.

In de jaren dertig zette de zoon van W. A. Brinck
het bedrijf van zíjn vader voort onder de naam
W. A. Brinck 8t Zoon.29~ In die jaren trad het
bedrijf op als vertegenwoordiger van onder meer
de Duitse bedrijven Pollux in Ludwigshafenl
Rhein en het eveneens in die stad gevestigde
bedrijf Luxmassa. Voorts vertegenwoordigde de
firma Brinck de Britse firma's, Allen West en de
Reason Manufacturing Company in Brighton.~y'
De eerste twee bedrijven produceerden onder
meer watermeters, verschildrukmanometers voor
het gebruik met meetflenzen en venturibuizen,
alsmede niveaumeters voor watertorens. De twee
Britse bedrijven maakten respectievelijk Motor
Control Gear voor de besturing van elektromoto-
ren en kwikschakelaars.
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Interieur van de Irutrurnenten-
handel v~h G. B. Salm te
Amsterdam, begin twintigste
eeuw.

Salm
De geschiedenis van de tegenwoordig in Breuke-
len gevestigde Verenigde Instrumenthandel Salm
8c Kipp B.V. gaat terug tot 1898, toen G. B. Salm
in Amsterdam een magazijn van wetenschappelij-
ke instrumenten opende.

Gerlof Bartholomeus Salm (1865-1920) werd ge-
boren in Amsterdam als zoon van Jacob Salm
Azn. en Cornelia Johanna de Jongh.'v' Na enkele
jaren bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maat-
schappij, afdeling Tramwegen, te hebben ge-
werkt, ging hij vervolgens in de zaak van zijn
vader, de firma Dickhoff á Salm, werken. In 1890
trad hij als procuratiehouder in dienst bij de firma
G. Lotman en Co. - Handel in Chemicaliën en
Chemische Apparaten.-v` Aan deze firma was ook
een afdeling verbonden, waar suiker werd onder-
zocht. In mei 1892 nam hij samen met een vriend
de firma G. Lotman 8c Co. over, waarbij hij de
leiding over de instrumentenafdeling kreeg en bij
het suikeronderzoek hielp.'~ In 1894 verhuisde
G. B. Salm naar Utrecht, waar hij zích associeer-
de met J. C. Th. Marius in Utrecht. Vier jaar later
gingen zij weer uit elkaar, daar het grote verschil
in leeftijd en inzichten de samenwerking bemoei-
lijkte.'~

In 1898 keerde het gezin Salm naar Amsterdam
terug, waar G. B. Salm boven het 'Magazijn De
Zon' van Vroom en Dreesmann, aan de Regu-
liersbreestraat 31 per 1 oktober een magazijn van
wetenschappelijke instrumenten opende met
daaraan verbonden een kunstglasblazerij. De
firma was gespecialiseerd in de inrichting van
suikerlaboratoria en de levering van glazen meet-
apparaten en filtreerpapier. Het bedrijf werd door
drie personen gedreven, de eigenaar, zijn vrouw
en een knecht. Het trad op als agent van enkele
vooraanstaande Duitse fabrikanten, zoals de
ondernemingen W. 8r H. Seibert - microscopen

en microscopische apparaten, Franz Schmidt á
Haensch - polarisatie en spectraal apparaten en
Louis Schopper - papieronderzoekapparaten.
Verder verkocht de firma Salm diverse balansen
van binnenlands en buitenlands fabrikaat, zoals
Becker's Sons, F. Sartorius, P. Bunge en L. Rei-
man. De zaken gingen voorspoedig en alras bleek
de beschikbare ruimte te beperkt, waardoor
G. B. Salm genoodzaakt was zijn woning bij de
zaak te trekken.

Op 30 januari 1907 richtte G. B. Salm met enkele
vrienden de naamloze vennootschap N.V. Instru-
menthandel v!h G. B. Salm te Amsterdam op.-9~
Doel was: 'de vervaardiging van en den handel in
wetenschappelijke instrumenten en aanverwante
artikelen en wat verder daartoe behoort in de
ruimste zin des woords.'-~ De inbreng van
G. B. Salm in de nieuwe N.V. bedroeg na een
nauwkeurige inventarisatie van de goederen
f35.144,36`. Dit was ruim de helft van het maat-
schappelijk kapitaal en dírecteur G. B. Salm
kwam daarmee in het bezit van de helft van het
aantal aandelen.'~ Er werkten aan het einde van
dat jaar negentien personen bij het bedrijf.""
De instrumentenhandel Salm had evenals andere
bedrijven in Nederland in die jaren grote moeite
met het vinden van glasblazers voor de glasblaze-
rij. Goede glasblazers waren schaars, maar het
bedrijf slaagde er echter in een Duitse glasblazer
aan te trekken. De man kreeg echter heimwee en
vertrok al na korte tijd. Daarna trok het bedrijf
een Nederlandse glasblazer aan.
In 1908 werd een handelsreiziger aangesteld,
omdat directeur Salm er van overtuigd was, dat
dit goed voor de toekomst zou zijn, 'Ofschoon het
reizen in ons vak ook meer als reclame en voor het
opsporen van nieuwe en het onderhouden van
oude relatiën moet worden beschouwd dan als
directe bron van bestellingen.', aldus de direc-
teur.~-
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Dit reclame-materiaal van
G. B. Salm had de hedoeling
de stijgende afzet van iratru-
menten uan suikerlnboratoria
irr Europa. Azië, Amerika en
Afriku te illustreren.

In 1908 wist Salm de voormalige directeur van het
Proefstation voor de Java-suikerindustie te Ka-
gok, de scheikundige H. C. Prinsen Geerlings, als
adviseur aan te trekken. In datzelfde jaar werd
H. C. Prinsen Geerlings benoemd tot directeur
van het filiaal van het Proefstation in Amsterdam.
Direkteur G. B. Salm hoopte dat diens uitgebrei-
de relaties in de suiker in Nederlandsch-Indië en
elders zijn bedrijf ten goede zouden komen."" ln
1909 gaf hij een nieuwe prijscourant voor de
suikerfabrieken uit. Deze courant was tevens als
bestellijst ingericht. Ze werd een groot succes,
waarop het bedrijf besloot om met behulp van
H. C. Prinsen Geerlings een boek samen te stellen
met Engelse en Amerikaanse prijzen en een
Spaanse index '... om te proeven of ook de suiker-
fabrieken in Cuba, Brazilië, Argentinië en Trini-
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dad van ons hun laboratoriumbenodigdheden zul-
len kunnen betrekken'.'~ In 1910 kwam de 34
pagina's tellende 'Illustrated Special Catalogue
Cane Sugar House Laboratory Supplies' van
G. B. Salm Instrument Stores uit. De suikercata-
logus was een groot succes en ongeveer twee jaar
later had het bedrijf 122 nieuwe afnemers, hoofd-
zakelijk in Zuid-Amerika.

ln de afgelopen jaren had de handelsonderneming
een sterke positie als leverancier voor de laborato-
ria in de suikerindustrie opgebouwd. Na deze
periode ging ze zich diversifiëren in de richting
van de medische sector. Zij had in de volgende
jaren contacten met verschillende bedrijven die
voor haar in aanmerking kwamen om overgeno-
men te worden.

De Amsterdamse instrumentmaker F. Gudendag
bood in 1909 Salm zijn zaak van medische instru-
menten en optische artikelen ter overname aan.~'S
Gudendag wilde zijn zaak liquideren om stil te
kunnen gaan leven. Hij was bereid zijn zaak over
te doen met de goederenvoorraad tegen inventa-
risprijs en het recht de zaak voort te zetten onder
de naam Gudendag. Directeur Salm, die de nodi-
ge informatie over het bedrijf had ingewonnen,
had vernomen dat het weliswaar een goede zaak
was, doch dat de omzet vanaf 1908 dalende was en
'slechts' f 19.500 bedroeg. Ter vergelijking, de
omzet van de naamloze vennootschap Salm be-
droeg in 1908 circa f 100.000. Salms interesse in
het bedrijf betrof hoofdzakelijk de contacten van
de firma Gudendag. De fabricage van instrumen-
ten was voor hem van minder belang."M Ondanks
de aanvankelijke tegenstellingen, wisten de N.V.
Salm en F. Gudendag echter overeenstemming te
bereiken. Zij besloten de magazijnvoorraad in
een naamloze vennootschap onder te brengen, de
N.V. Gudendag, waarvan N.V. Instrumenthandel
v~h G. B. Salm de directie zou voeren. De han-
delsonderneming Salm nam bij de oprichting drie
van de 23 aandelen."" Het doel van de nieuwe
N.V. was 'De vervaardiging van en de handel in
chirurgische, optische en electro-medische instru-
menten en aanverwante artikelen en wat verder
daartoe behoort, in den ruimsten zin opgeno-
men.'.~

143



Met het oog op de verwerving van de resterende
aandelen van de N.V. Instrumenthandel v!h Gu-
dendag, werd in 1909 het kapitaal van de N.V.
Instrumenthandel vlh Salm met f 17.500 uitge-
breid, waarvan f 10.000 voor een verruiming van
de kasmiddelen en een uitbreiding van de Instru-
menthandel Gudendag en f 7500 voor de aankoop
van een pand aan de Keizersgracht.y" In dit nieu-
we pand werden beide ondernemingen onderge-
bracht. In 1911 sloot het bedrijf een overeen-
komst met de Duitse fabrikant van medische
apparatuur, Veifa-Werke in Aschaffenburg.
Overeengekomen werd, dat in het pand van Salm
een filiaal van Veifa-Werke ondergebracht zou
worden voor de verkoop van elektromedische en
róntgenapparatuurten bate van de N.V. Guden-
dag. In september 1910 was Salm er in geslaagd
een vertegenwoordiging voor microscopen van
Carl Zeiss te verwerven. Vervolgens verkocht
men binnen korte tijd meer microscopen van dit
merk, dan in de voorgaande jaren van alle andere
merken tesamen.

In oktober 1912 werd de N.V. Instrumenthandel
v!h Gudendag ontbonden."~ Vervolgens breidde
de N.V. Instrumenthandel vIh G. B. Salm zich uit,
met de vestiging van een medische afdeling met
daaraan verbonden een elektromedische afdeling
onder de bestaande naam 'Filiaal Veifa-Werke
Amsterdam'. Daarop bracht ze een nieuwe prijs-
courant uit, met een afzonderlijke editie voor
medische instrumenten en een bijlage voor de
produkten van de Veifa-Werke. Men had onder
andere ook de hoofdvertegenwoordiging voor
Nederland en Koloniën van het bedrijf Gaillard
te Parijs en van de fabrikant van keel-, neus- en
oorinstrumenten van de firma H. Pfau in Berlijn.
De omzet in 1913 was toegenomen tot ruim
f 190.000. (Zie Bijlage B) In 1913 gaf het bedrijf
bovendien drie nieuwe prijscouranten uit, name-
lijk een 'Medische prijscourant', samengesteld
met behulp van de medische adviseur, een 'prijs-
courant voor Laboraratoria van gasfabrieken', en
een speciale 'Studentenprijscourant', '... om die
jongelui vast te wennen aan ons adres.'."'

In 1910 ontstond bij Salm het plan tot overname
van de glasblazerij van Van Deene. Eigenaar Van
Deene sr. werkte ondanks zijn hoge leeftijd nog
steeds voor eigen rekening. Bij Salm kampte men
met het probleem om voor de glasblazerij goed
personeel te vinden."- Na de overname zou Van
Deene sr. de leiding over de vergrote glasblazerij
bij Salm krijgen. Vervolgens werd echter na de
overname, de dagelijkse leiding van de glasblaze-
rij - Amsterdamsche Glasblazerij 'AGEE' -
opgedragen aan de uit Den Haag afkomstige
C. J. Salm.

Met de overname van de glasblazerij van L. J. van
Deene en de vestiging van de nieuwe Veifa-afde-
ling, was er sprake van een groeiende hoeveelheid
werk in de eigen instrumentmakerij. Het pand
aan de Keizersgracht werd zodoende al spoedig te
klein. Daarom huurde men twee ruime etages in
de Kerkstraat, waar de glasblazerij en de werk-
plaats ondergebracht werden. Het personeel in de
instrumentmakerij werd uitgebreid tot twaalf per-
sonen, waaronder twee glasblazers en zes instru-
mentmakers. Deze werkplaatsen werden beslist
onmisbaar gevonden, aangezien het de onderne-
ming in staat stelde voorwerpen te maken, die niet
te koop waren. Voorts werden er reparaties uitge-
voerd.
Er waren in de vooroorlogse jaren ook plannen
tot overname van de glasblazerij van Geisler in
Amsterdam. Dit ging echter niet door, omdat
Salm de vraagprijs van f5.000 te hoog vond. In
1913 werden er voorts besprekingen gevoerd tus-
sen G. B. Salm en instrumentmaker Pohl uit Den
Haag over een mogelijke samenwerking. De
laatstgenoemde overwoog zijn zaak in medische
instrumenten aan de instrumentenhandel Salm te
verkopen. De onderhandelingen, die tot 1916
duurden liepen uiteindelijk op niets uit, omdat het
bod van Salm naar de mening van eigenaar J. Pohl
te laag was."' In de tussenliggende jaren was er
ook nog even sprake van een mogelijke overname
of exploitatie door Salm van het ingenieursbureau
Petrie en Co.. Verder werd er gedurende het jaar
1914 getracht om tot samenwerking met collega-
handelaren te komen. Op het gebied van de
chemische instrumenten mislukten de pogingen,
doordat ze te klein van opgezet waren en de
collega-fabrikanten zich tegen een gesloten kring
hadden verzet. In de medische branche werd in
1914 'De Bond van Nederlandsche Fabriekanten
van en Handelaren in Medische Instrumenten'
opgericht. Voorzitter van de Bond werd
G. B. Salm. Voorts had hij zitting in de commissie
tot vaststelling van minimumprijzen.
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Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zag
de situatie voor het bedrijf er aanvankelijk weinig
rooskleurig uit. Ten gevolge van het wegvallen
van de import moest de export van verschillende
goederen worden gestaakt. Hoewel de invoer van
instrumenten uit Duitsland rond september 1914
weer opgang kwam, waren deze voortaan onder-
worpen aan Duitse uitvoerpermissie. Verder
bestond voor een aantal goederen een uitvoerver-
bod. Vanuit Groot-Brittannië waren talrijke
bestellingen binnengekomen, doch men had niets
kunnen leveren, daar er in dat land een invoerver-
bod bestond op goederen van Duitse oorsprong,
en vele goederen van de handelsfirma Salm juist
uit Duitsland afkomstig waren."' Ten gevolge van
de onzekere situatie werd in 1914 besloten om te
bezuinigen en tien procent van hetloon van de
personeelsleden uit te betalen in oorlogsbons, die
na de oorlog zouden kunnen worden verzilverd.

Ondanks de algehele verslechtering liet in 1914 de
afdeling medische apparatuur een vooruitgang
zien. In hoofdzaak werd dit veroorzaakt door de
r6ntgenapparatuur van de Veifa-Werke."` Men
verwachtte dat de groei niet door kon gaan, doch
wel was bewezen, dat de Instrumenthandel er
goed aan gedaan had, een nieuwe afdeling te
scheppen. ln de periode 1914-1916 bracht echter
Siemens 8i Halske een goed en goedkoop appa-
raat op de markt. Daarmee overvleugelde dit
bedrijf de marktpositie van Veifa-Werke. Toen
eind 1916 het contract tussen Veifa-Werke en de
N.V. Instrumenthandel vlh G. B. Salm affiep,
werd dit niet meer verlengd, daar de laatstge-
noemde andere mogelijkheden overwoog. Per
1 januari daaropvolgend kreeg zij de vertegen-
woordiging van vier Amerikaanse fabrieken van
rbntgenapparatuur, verenigd onder de naam
'The Victor Electric Corporation' te Chicago. Na
enkele maanden stagneerde echter de aanvoer
van róntgenbuizen.

In de loop van de oorlog verslechterde de situatie
voor de instrumentenhandel Salm. De verschil-
lende leveringsvoorwaarden en het optreden van
de Nederlandsche Overzeesche Trust Maatschap-
pij bemoeilijkten de handel in instrumenten.
Bovendien was het vanaf 1 maart 1915 verboden
Duitse goederen naar Engeland of de Engelse
Koloniën te zenden. Vervolgens werd het ook
steeds moeilijker om naar Indië te exporteren en
vanaf 1 november werden er zelfs geen uitvoer-
vergunningen meer afgegeven. De problemen
zouden nog verder toenemen. Toen Salm weiger-
de de Engelse autoriteiten inlichtingen te ver-
strekken over haar zaken met Zeiss in Jena, werd
zij op de Engelse 'black-list' geplaatst. Voorts
kwam de instrumenthandel Salm om onduídelijke
redenen terecht op een soortgelijke Franse lijst,
hoewel men al jaren geen handel dreef inet Frank-
rijk. In beide gevallen was dit een tijdelijke
zaak."~ De binnenlandse vraag naar chemische en
medische apparatuur nam tijdens de oorlogsjaren
toe. In 1916 nam het bedrijf een oorlogslening op
van f3500, ten behoeve van de aankoop van het
aangrenzende pand, waarin onder andere de glas-
blazerij werd ondergebracht."' Er werkten eind
december 1916 bij de onderneming 44 mensen.
Om de financiële situatie te verruimen, werden er
in dat jaar tevens nieuwe aandelen uitgegeven.
Hoewel in de eerste twee oorlogsjaren de situatie
ongunstig was, gaven de volgende jaren een ster-
ke groei van de omzet te zien.

Na de oorlog verbeterde de situatie zich weer. De
in- en uitvoer herstelde zich en het betalingsver-
keer met verschillende landen werd genormali-
seerd. Zo werd het weer mogelijk de Duitse
importen in marken te betalen in plaats met de
voorheen verplicht gestelde betalingen in Neder-
landse guldens. Hierdoor daalden de prijzen van
instrumenten in Nederland. De aanvoer van
róntgenbuizen uit de Verenigde Staten kwam
eerst in 1919 weer opgang. Deze gunstige situatie
was echter van korte duur, want vervolgens be-
gonnen de prijzen door de sterke vraag te stijgen.
De omzet bij Salm bereikte in 1920 een scherpe
piek. In de jaren twintig zouden de prijzen echter
sterk dalen, ten gevolge van de waardeverminde-
ring van de Duitse munt. De Duitse situatie zou
de Nederlandse markt sterk verstoren.""
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In 1920 voerde Salm besprekingen met de instru-
mentenhandel Hendriks á Van Steenbergen -
handel in medische en chirurgische instrumenten
en verbandmiddelen-overeen mogelijke overna-
me.39 Deze besprekingen liepen echter op niets
uit. In hetzelfde jaar overleed de oprichter~direc-
teur G. B. Salm. Hij werd opgevolgd door
T. Westerdijk.

In 1921 werd wederom het kapitaal vergroot,
onder andere voor een toekomstige uitbreiding.
In 1921 werd namelijk besloten tot de oprichting
van een nieuwe afdeling voor optische instrumen-
ten, waar hoofdzakelijk instrumenten van Carl
Zeiss Jena verkocht zouden worden. Dat bedrijf
was de laatste jaren naast microscopen ook ande-
re optische instrumenten gaan fabriceren, zoals
toestellen voor oogonderzoek. Men meende, dat
het noodzakelijk en lonend zou zijn met het oog
op deze vertegenwoordiging een speciale show-
room in te richten en een extra handelsreiziger
aan te stellen.

Na het topjaar 1920, gaf 1921 een teruggang te
zien. Het daaropvolgende jaar was echter wel
bijzónder slecht. De vraag nam drastisch af en de
prijzen kelderden. In 1922 werd er samenwerking
gezocht met collega's (de firma's Delius, Marius
en Kipp) om te proberen de prijzen op een bevre-
digend niveau te houden. Daarbij trachtte men tot
afspraken te komen met de Duitse leveranciers.
Ten gevolge van de dalende omzet werden er in de
maand juni elf inensen ontslagen. Men zocht naar
nieuwe wegen om in de nabije toekomst de omzet
te vergroten. Dit deed men bijvoorbeeld door het
organiseren van cursussen voor medici en studen-
ten, waarvoor in enkele gevallen vooraanstaande
specialisten als gastsprekers waren uitgenodigd.
Aan sommige cursussen werden tentoonstellingen
gekoppeld.'~' Hoewel de resultaten tegen vielen
en niet in verhouding stonden tot de inspannin-
gen, ging men er toch mee door, omdat men
verwachtte dat zij in de toekomst hun vruchten
zouden gaan afwerpen. In de volgende jaren zag
men zich genoodzaakt de omzet enigszins op peil
te houden, door de winstmarges te verlagen.'~' In
1923 nam de mogelijkheid om goedkope instru-
menten te kopen af, door stabilisatie van de Duit-
se mark. Toch bleef inen concurrentie ondervin-
den van hen, die op de markt gekomen waren
toen de markt van instrumenten instabiel was en
die nu kleinere winstmarges bleven hanteren.`--

Toen bleek, dat het niet mogelijk was de omzet in
Nederland en Nederlandsch-Indië te vergroten,
ging men zich op andere markten richten, waarbij
men zich bepaalde tot de artikelen op het gebied
van de suikerfabricage. Hiertoe gaf inen in Ame-
rika een Engelstalige catalogus uit met prijzen in
dollars.'-

In 1923 breidde het Rijks Inkoopbureau zijn acti-
viteiten uit tot de inkoop van instrumenten en
laboratoriumartikelen. Na langdurige besprekin-
gen kwam er in september 1924 een overeenkomst
tot stand tussen het Rijks Inkoopbureau en de
handelsondernemingen Salm, Marius en Kipp,
waarbij aan deze bedrijven gezamenlijk de leve-
ring van een gedeelte van de benodigdheden werd
opgedragen. De prijzen waartegen moest worden
geleverd lagen echter beduidend lager, dan gang-
baar was bij andere afnemers. Daarnaast bezorg-
den de leveringen aan het R.I.B. de instrumen-
tenbedrijven veel extra administratieve beslom-
meringen. Reden genoeg voor Salm om aan te
dringen op aanpassing van de prijzen, die voor het
Rijks Inkoopbureau golden. In 1926 kwam aan
deze overeenkomst een einde.

Hoewel in de jaren 1922-1925 de omzet praktisch
op peil bleef, traden er evenwel enige verschuivin-
gen in de samenstelling daarvan op. Zo steeg de
export naar Indië van circa f 40.000 tot ongeveer
f84.000. Verder bleef de verkoop van elektrome-
dische apparaten achter, door de concurrentie van
andere bedrijven. Men had bij Salm even overwo-
gen, het contract met de Victor Electric Corpora-
tion op te zeggen, maar besloot uiteindelijk betere
tijden af te wachten. Hoewel er in 1926 een
voorzichtig herstel inzette, daalde echter de ver-
koop van chemische gebruiksartikelen in ons
land. In datzelfde jaar verwierf de N.V Instru-
menthandel v~h G. B. Salm de verkoop voor de
gehele wereld van de beroemde snaargalvanome-
ter van W. Einthoven. Deze fabriceerde de car-
diografen onder de naam Eiga. Deze instrumen-
ten hadden in de Verenigde Staten al een belang-
rijk afzetgebied gevonden, en de directeur hoopte
dat dit ook in Nederland het geval zou zijn. In
1927 moest de verkoop van dit instrument echter
gestaakt worden. In dat jaar overleed W. Eintho-
ven en zijn zoon droeg de rechten van produktie
en verkoop over aan amanuensis De Groot van de
universiteit te Leiden, met wie het bedrijf niet tot
overeenstemming kwam.
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Na een herstelperiode, die in 1926 ingezet had,
begon eind 1930 de crisis bij Salm goed merkbaar
te worden. Bij P. J. Kipp 8c Zonen in Delft was de
situatie vergelijkbaar. In december 1930 ontving
het Amsterdamse bedrijf van P. J. Kipp 8r Zonen
het verzoek een gehele of gedeeltelijke fusie met
haar te overwegen."' Zij kwam met dit voorstel,
omdat haar handelsafdeling in tegenstelling tot
haar fabriek geen winst meer gaf, terwijl zij onder
de gegeven omstandigheden geen kans zag, hierin
verandering te brengen.''S Er volgden besprekin-
gen. De overname zou worden betaald aan de
naamloze vennootschap Kipp met nieuw uit te
geven aandelen van de naamloze vennootschap
Salm."-6 Het Delftsche bedrijf zou zich op zijn
beurt verbinden deze aandelen gedurende vijftien
jaren niet te vervreemden en in deze periode niet
in wetenschappelijke instrumenten te handelen.
De instrumenten die Kipp zelf vervaardigde en
een kleine daarbij behorende groep mochten door
dat bedrijf nog wel verhandeld worden. De nieu-
we naam werd de 'Vereenigde Instrumenthandel
v~h G. B. Salm en P. J. Kipp en Zonen'. Van het
personeel nam de nieuwe onderneming een pro-
curatiehouder, diens assistent en drie vertegen-
woordigers over. Tot vierde commissaris van de
nieuwe N.V. werd O. A. Ankersmit, de directeur
van Kipp 8c Zonen, benoemd. De omzet van Salm
bedroeg in 1930 f 332.000 en men verwachtte dat
ruim de helft van de handelsomzet van Kipp
(f 234.000) er bij zou komen. Voortaan zou de
Amsterdamse onderneming ook produkten van
P. J. Kipp 8z Zonen verkopen. Op 1 augustus 1930
was de oprichting een feit. De goederenvoorraad
van de firma Kipp werd naar de instrumentenhan-
del Salm overgebracht, waar ruimte was gescha-
pen door de glasblazerij te verplaatsen.

Ten gevolge van de fusie veranderde de interne
organisatie. Nieuw was de afdeling fysische instru-
menten. Deze afdeling verhandelde in hoofdzaak
fysische instrumenten voor het onderwijs van de
firma Leybold, elektrische apparaten van de fa-
brieken van Tinsley, Ruhstratt en Lautenschld-
ger en sterilisatie-inrichtingen van de firma Lau-
tenschl~ger. Van al deze bedrijven was de alleen-
vertegenwoordiging op de nieuwe N.V. Vereenig-
de Instrumenthandel v~h G. B. Salm en P. J. Kipp
8i Zonen overgegaan.

Als gevolg van de aanhoudende crisis en de dalen-
de prijzen bleven de resultaten in 1932 opnieuw
achter bij het voorafgaande jaar. De verkoop van
instrumenten aan de suikerindustrie in Neder-
landsch-Indië, die in 1930 nog een f 100.000 be-
droeg, verdween zelfs nagenoeg."' De slechte
gang van zaken deed ook de N.V. Vereenigde
Instrumenthandel bezuinigen. De salarissen wer-
den per 1 april 1932 met vijf procent verlaagd, het
personeelsbestand werd ingekrompen en de ver-
tegenwoordigers mochten niet meer van auto's
gebruik maken. Bovendien trad met ingang van
1 januari 1933 adviseur Dr. H. C. Prinsen Geer-
lings, aan wie men de vele belangrijke contacten
met de suikerindustrie dankte, om gezondheidsre-
denen terug. In 1933 werden wederom de salaris-
sen verlaagd en er vielen opnieuw ontslagen. Men
miste daarbij echter nog steeds de orders van de
suikerindustrie in Nederlandsch-Indië. Het
R.I.B. en andere inkooporganen van de overheid
maakten dat de leveringen aan de overheid gering
waren en bovendien weinig winst opleverden.

In 1935 kreeg de N.V. Vereenigde Instrumenthan-
del er weer twee nieuwe vertegenwoordigíngen
bij, namelijk Kifa te Stockholm voor laborato-
riumcentrifuges en de Eerste Nederlandsche
Rbntgenapparatenfabriek (Enraf) te Delft voor
diathermie- en R6ntgenapparaten. Beide verte-
genwoordigingen gaven het bedrijf direct bevredi-
gende resultaten.
Er werd een tentoonstelling van Zeiss-instrumen-
ten in het Physisch Laboratorium in Amsterdam
georganiseerd met demonstraties van Dr. Ramb
uit Jena. De tentoonstelling trok veel belangstel-
ling en leidde tot enige belangrijke orders. De
directeur van de N.V. Vereenigde Instrumenthan-
del hield een reeks voordrachten met demonstra-
ties van optische instrumenten en meetmethoden
in het laboratorium van de N.V. Bataafsche Petro-
leum Maatschappij (B.P.M.) te Amsterdam.
Voor dit bedrijf nam men de verkoop ter hand van
in het Laboratorium der Maatschappij ontwikkel-
de apparaten voor gasanalyse.
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In 1936 was voor het eerst sedert 1930 weer sprake
van een toename van de omzet.'~ De devaluatie
van de gulden had allicht hiertoe bijgedragen.
Gedurende 1936 waren er geen belangrijke orders
van de suikerfabrieken in Nederlandsch-Indië
geweest, maar wel van suikerfabrieken in Brits-
Indië. Men schreef dit toe aan het verloop van
personeel van de Nederlandse fabrieken naar de
bedrijven in Brits-Indië. Dit personeel was ver-
trouwd met de produkten van Salm en drong er nu
bij de nieuwe werkgevers op aan, bestellingen bij
deze Nederlandse onderneming te plaatsen. De
Vereenigde Instrumenthandel Salm óz Kipp be-
sloot, daarom zijn agentschap te geven aan de
firma Moussel en Co. te Calcutta. Op die wijze
hoopte het bedrijf de Bríts-Indische markt te
veroveren.

Het herstel zette zich vanaf 1937 voort. Voor het
eerst sedert jaren draaide ook de glasblazerij weer
met winst. De export begon geleidelijk weer te
groeien. Een groot deel van de omzet was te
danken aan een aantal grote orders van de Neder-
landse industrie, onder andere van de Nederland-
sche Gist- en Spiritusfabriek te Delft en de
B.P.M..
Bij het onderwijs was daarentegen door de voort-
durende bezuinigingen geen geld beschikbaar
voor nieuwe instrumenten. Ten gevolge van de
steeds stijgende invoerrechten bleef de groei van
de export naar Nederlandsch-Indië in de volgen-
de jaren beneden de verwachtingen, daar het
betalen van dubbele invoerrechten niet altijd kon
worden voorkomen. Het herstel toonde zich ook
in het prijsniveau. Toen in 1938 de Nederlandsche
Bond van Fabrikanten van en Handelaren in
Medische Instrumenten kans zag het prijsniveau
van medische instrumenten te beheersen, trad de
N.V. Vereenigde Instrumenthandel Salm 8c Kipp
opnieuw toe tot deze bond."~
Aangezien vele klanten van de onderneming arti-
kelen gebruikten van de fabrikant E. Merck te
Darmstadt besloot zij in de loop van 1939 deze
vertegenwoordiging er bij te nemen. De firma
E. Merck bracht chemicaliën op de markt. Daar-
mee was de Vereenigde Instrumenthandel in staat
alle benodigdheden voor de medische en chemi-
sche laboratoria te leveren. Toen in september
1939 de ooriog uitbrak, werd voorzichtigheidshal-
ve de voorraad courante instrumenten vergroot,
omdat men problemen met de aanvoer uit het
buitenland verwachtte. Ten gevolge van de Twee-
de Wereldoorlog kwam al spoedig de aanvoer van
instrumenten en chemicaliën stil te liggen. Dit
bedrijf was hierop relatief goed voorbereid.

Electrostoom
ln 1892 richtte H. Doyer in Delft het Ingenieurs-
bureau H. Doyer op. Dit bureau heeft tot 1910
voortbestaan. Na de ontbinding richtten voorma-
lige medewerkers van dit bureau twee nieuwe
bedrijven op, te weten de N.V. Electriciteitsmaat-
schappij Electrostoom (EME) en het Bureau voor
Economische Stoomproductie (Econosto). De
EME heette vanaf 1973 Brown Boveri Nederland
B.V. en is gevestigd in Rotterdam.

In 1885 voltooide Huibert Doyer (1862-1930) zijn
studie werktuigbouwkunde aan de Polytechnische
School te Delft. Daarna was hij enige tijd assistent
van professor J. A. Snijders, docent voor toege-
paste natuurkunde. Na een kort verblijf in het
buitenland, keerde H. Doyer in 1891 in Neder-
land terug. In dat jaar werd in Frankfurt de
elektriciteitstentoonstelling gehouden, waar met
succes gedemonstreerd werd, dat krachtoverbren-
ging met wisselstroom over een grote afstand
mogelijk was.'~ Waarschijnlijk is Doyer ook in
Frankfurt geweest. In die jaren was er in Neder-
land nog nauwelijks sprake van elektrotechniek,
laat staan van een elektrotechnische industrie. In
Duitsland daarentegen bestond een omvangrijke
elektrotechnische industrie, met bedrijven als
Schuckert in Neurenberg, Siemens in Berlijn,
Helios in Keulen, terwijl in Groot-Brittannië
Siemens Brothers een vooraanstaande plaats in-
nam. H. Doyer was toen hij in 1892 een elektro-
technisch ingenieursbureau oprichtte daarmee in
feite een pionier.

In 1892 stichtte Huibert Doyer in Delft het 'Inge-
nieursbureau H. Doyer'. Hij zocht contact met de
eigenaars-oprichters van het Zwiterse bedrijf
'Commanditgesellschaft Brown Boveri 8c Cie' te
Baden en slaagde er vervolgens in de verkoop van
hun produkten voor Nederland te bemachtigen.
Later kreeg hij toestemming om dit bedrijf in
Nederland formeel te vertegenwoordigen."' De
voormalige werknemers van de machinefabriek
Oerlikon, C. E. L. Brown en W. Boveri hadden in
1891 een eigen bedrijf gesticht. Chef-constructeur
van de machinefabriek Oerlikon, Brown had daar
de bekende draaistroomgeneratoren ontworpen.
Montageleider Boveri had hem hierbij terzijde
gestaan. Het waren deze draaistroomgenerato-
ren, die tijdens de tentoonstelling in Frankfurt de
stroom op afstand hadden opgewekt.
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In Delft woonde ook de studiegenoot van
H. Doyer, Dr. Ir. F. G. Waller, die sedert 1M5
directeur was van de Nederlandsche Gist- en Spi-
ritusfabriek aldaar. De eerste opdracht voor
H. Doyer bestond uit het aanleggen van een elek-
trische installatie voor een verenigingsgebouw van
dat bedrijf. Daarna volgde het woonhuis van
oprichter J. C. van Marken en de fabrieksgebou-
wen. Het vier man grote bureau specialiseerde
zich in de aanleg van sterkstroominstallaties voor
licht en kracht, de aanleg van zwakstroominstalla-
ties (telefoon) en de aanleg van voorzieningen
voor bliksemafleiding. Rond 1900 besloot Doyer
de werkzaamheden te beperken tot de aanleg van
sterkstroominstallaties en wat daarmee samen-
hing.

In die tijd had Waller bij de Gistfabriek een
toestel ontwikkeld, waarmee brandstofbesparing
mogelijk was. Met dit toestel werden gedurende
een bepaald tijdsbestek rookgasmonsters verza-
meld. Zodoende kreeg men inzicht in de toege-
paste stookwijze en was men instaat het brand-
stofverbruik in de hand te houden."- Deze vinding
leidde tot nieuwe activiteiten en tot de omzetting
van de firma in een commanditaire vennootschap.

In 1903 werd de Commanditaire Vennootschap
Doyer en Co. opgericht, waarvan H. Doyer direc-
teur werd en F. G. Waller en H. Tutein Nolthe-
nius - directeur van de Fransch-Nederlandsche
Oliefabrieken Calvé Delft N.V., medevennoten
waren."' Deze vennootschap nam de exploitatie
van het door Waller ontworpen rookgastoestel ter
hand. Hiermee deed de afdeling Stoom zijn intre-
de. Naast het in de handel brengen van dit toestel,
gaf het bedrijf ook adviezen en stookinstructies.
Hierbij wist men zich te verzekeren van de dien-
sten van de chef-stoker der Nederlandsche Gist-
en Spiritusfabriek. Men trachtte energiebesparing
te bereiken door het economisch produceren van
stoom. In 1905 verhuisde de C.V. Doyer 8t Co.
van Delft naar Rotterdam.

Aan het einde van het eerste decennium van de
twintigste eeuw begon het voor het bedrijf moei-
lijker te worden. De bedrijfspolitiek van advise-
ren, eigen voorschriften opstellen en hoge kwali-
teitseisen hanteren, paste niet meer in een tijd dat
ook anderen actief waren op elektrotechnisch
gebied en klanten zich door derden lieten advise-
ren en met eigen voorschriften kwamen. Lagere
kwaliteitseisen pasten het bedrijf niet. Daarbij
kwam, dat Doyer 8c Co het duurdere Engelse
installatiemateriaal gebruikte, terwijl concurren-

ten het goedkopere Duitse verwerkten. Dit alles
leidde ertoe dat hij minder opdrachten kreeg.
Eén en ander deed directeur poyer in 1910
besluiten het bedrijf te liquideren.

Eén van de medewerkers G. E. Bakker was het
met het voornemen tot liquidatie niet eens en
reisde naar Zwitserland af, waar hij met de direc-
tie van A. G. Brown Boveri sprak. Dit resulteerde
in de 'N.V. Electriciteitsmaatschappij Electro-
stoom voorheen H. Doyer éc Co.' (ook wel aange-
duid met EME) met als directeuren G. E. Bakker
en Jos. Ph. Roothaan (1864-1933). De laatste had
sedert 1897 bij Brown Boveri gewerkt."' Tegelij-
kertijd met de oprichting van de nieuwe N.V.,
ontstond uit de voormalige afdeling Stoom een
tweede bedrijf, namelijk het 'Bureau voor Econo-
mische Stoomproductie 'Econosto", onder leiding
van G. W. Roeters van Lennep. Doyer verliet de
zaak en vestigde zich zelfstandig als raadgevend
ingenieur.

Was voorheen de installatie de voornaamste be-
zigheid geweest, de nieuwe N.V. Electriciteits-
maatschappij Electrostoom voorheen H. Doyer 8t
Co. ging zich richten op de handel, terwijl het
installeren op de tweede plaats kwam. De één na
de andere buitenlandse vertegenwoordiging werd
verworven. De zaak groeide voorspoedig en dien-
tengevolge moesten er enkele malen extra panden
worden gehuurd, waardoor het bedrijf over ver-
schillende vestigingen in Rotterdam verspreid
raakte. In 1914 werd vervolgens een eigen onder-
komen gebouwd, waar alles onder één dak kon
worden gebracht met de mogelijkheid in de toe-
komst verder te kunnen uitbreiden. Gezien de
omvang van de gebouwen moet de onderneming
toen meerdere tientallen personeelsleden hebben
geteld. De volgende jaren bleef het bedrijf uit-
breiden. In 1919 verliet G. E. Bakker het bedrijf,
een jaar later gevolgd door Jos. Ph. Roothaan. Zij
werden opgevolgd door F. J. H. Polman, die sinds
1916 in de directie opgenomen was en W. Heij-
broek. In 1928 kwam er vervolgens nog een direc-
tiewijziging en werd Polman opgevolgd door Ir.
H. W. van der Lee.
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In 1915 verscheen het eerste nummer van het
tijdschrift Mededeelingen van Electrostoom. In
datzelfde jaar werd de elektrificatie van het eerste
traject van de spoorwegen in Nederland een feit.
Bij de totstandkoming daarvan had Electrostoom
een belangrijk aandeel gehad. In de jaren twintig
voerde men tal van vertegenwoordigingen, waar-
onder elektriciteitsmeters van Sodeco, schakel-
klokken van Saia en meetinstrumenten van Trub
T~uber 8z Cie.. Bedroeg het aantal buitenlandse
vertegenwoordigingen in januari 1925 nog der-
tien, anderhalf jaar later waren dat er zestien en in
december 1928 was het aantal tot drieëntwintig
gestegen. In 1927 opende het bedrijf bovendien
een filiaal in Amsterdam.

In de jaren dertig werd er speciaal met het oog op
de verkoop van kunstharsartikelen van H. Rbm-
merler A.G. een dochteronderneming opgericht,
de Resopalmaatschappij N.V.. Deze dochteron-
derneming leverde kunststofprodukten aan de
industrie en witgoedartikelen, elektrische klok-
ken en stofzuigers aan de particuliere gezinshuis-
houdens."`

Econosto
Het huidige bedrijf Econosto N.V. te Rotterdam
komt voort uit een initiatief van H. Doyer, die in
1892 het Ingenieursbureau H. Doyer oprichtte,
waaruit in 1910, de latere handelsfirma, Econosto
ontstond.

Het Bureau voor Economische Stoomproductie
'Econosto' onder leiding van eigenaar G. W. Roe-
ters van Lennep deed in het begin voornamelijk
technisch advieswerk betreffende het stoken van
stoomketels.7ó Het bureau adviseerde onder
andere bij de bouw van het ketelhuis van de
Amstelbrouwerij te Amsterdam en bij die van een
conservenfabriek in Beverwijk. Verder trad Eco-
nosto op als leverancier van controle- en meet-
instrumenten. De omzet van het bedrijf schom-
melde in de jaren 1911-1913 tussen de f 25.000 en
f27.000. In 1914 daalde de omzet ten gevolge van
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. In de
jaren 1915 en 1916 werden opnieuw jaaromzetten
tussen de f 24.000 en f 27.000 behaald.

Vanaf het begin werden ketelhuiscontrole- en
meetinstrumenten geleverd. In de jaren twintig
veranderde, mede door de voortschrijdende tech-
niek, de aard van deze instrumenten volledig."' In
de eerste naoorlogse jaren werd het grootste deel
van de omzet gehaald met technische produkten
als roosters en stookinrichtingen. Het jaar 1920

bracht een keerpunt, terwijl 1921 een dieptepunt
werd.'~ In dat jaar daalde de omzet met 40o~o en
eindigde het boekjaar met een verlies. (Zie Bijla-
ge C) In 1922 werd daarom naar nieuwe produk-
ten gezocht, wat resulteerde in onder andere de
Ellison trekmeters en instrumenten van Hart-
mann 8z Braun.19 Andere belangrijke produkten
waren appendages. In 1924 kreeg Econosto zijn
eerste order voor appendages van de Handelsver-
eeniging Amsterdam voor haar suikerfabrieken in
Indië. In die jaren leverde men aan die suiker-
fabrieken vele Green's Economisers. Dit waren
belangrijke orders. De verkoop van instrumenten
nam in de loop van de jaren twintig gestaag toe en
ging het grootste deel van de omzet uitmaken. Op
de tweede plaats kwamen de appendages. De
technische produkten raakten meer op de achter-
grond. Vanaf 1925 voerde het bedrijf ook kwik-
thermometers van de firma Helm te Ilmenau.
Deze goede en goedkope thermometers leverde
men aan bijna alle rederijen en wegenbouwers.
Koortsthermometers leverde men aan ziekenhui-
zen. Ook de industrie bleek behoefte te hebben
aan goede thermometers.'~

In 1920 werkten er bij Econosto zeventien men-
sen, waaronder drie typistes en twee stokers.
Deze twee stokers leerden de klanten het juiste
stoken van de stoomketels en stelden voorts ook
economisers en onderwindinstallaties in bedrijf.
In 1920 bedroeg de omzet f 140.700, terwijl de
nettowinst 360~o van het geplaatst kapitaal be-
droeg, namelijk f 14.500."' In 1922 vielen er ten-
gevolge van de slechte gang van zaken ontslagen.
Het personeelsbestand werd van zeventien terug-
gebracht tot elf man. Vervolgens werden in augus-
tus 1923 salarisverlagingen doorgevoerd, welke
maatregel eerst in 1925 weer ongedaan gemaakt
werd."-

In 1924 richtte Econosto de Handelsonderneming
Kralingen op, die zich ging bezighouden met de
handel in velerlei nieuwe materialen, waaronders
die van de Amerikaanse producent Leitch Manu-
facturing Co. De aanleiding tot dit initiatief was
de interesse van klanten van Econosto in caloriet,
een materiaal dat door dit bedrijf gebruikt werd
voor het voegen en afdichten van verschillende
van zijn produkten. Vanwege het bedrijfsvreemde
karakter van deze produkten werd een aparte
onderneming opgericht.
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Een groot deel van de omzet bestond eind jaren
twintig uit Foxboro-produkten, die op grote
schaal werden besteld door B.P.M. in Den Haag.
Econosto trad op als agent voor Foxboro-produk-
ten. De bestellingen werden rechtstreeks van de
fabriek aan de afnemer geleverd.

In de tweede helft van het jaar 1930 werden voor
Econosto de gevolgen van de crisis merkbaar. De
afdeling instrumenten kreeg de grootste klap. Zo
bezuinigde B.P.M. Den Haag fors op de bestellin-
gen van Foxboro-instrumenten. Ook nu werden
de salarissen verlaagd. In 1932 verkeerde Econos-
to in een algemene crisis.~' Er was echter een
groot verschil met de crisis van 1921. Nu waren er
flinke reserves, goed getraind personeel en een
constante klantenkring. In de crisisjaren verscho-
ven de activiteiten meer en meer naar de handel in
appendages. De omzet aan instrumenten bedroeg
nog slechts 180~0, waarvan het leeuwendeel ge-
vormd werd, door Foxboro-instrumenten. Na
1934 bestelde B.P.M. echter geen instrumenten
meer bij Econosto, maar kocht ze via de Asiatic
Petroleum Company in New York. Dat bleek een
groot gevaar voor Econosto. Uiteindelijk werd
overeengekomen, dat Econosto So~o commissie
zou krijgen van alle B.P.M. orders, die Foxboro
via New York bereikten. In de moeilijke beginja-
ren dertig kwam de omzet verder onder druk te
staan, door het vertrek van twee voor de firma
belangrijke personen met het meenemen van en-
kele belangrijke contacten.

Een poging om in 1931 in België een vestiging te
openen mislukte. In 1932 startte de firma met een
filiaal in Amsterdam. Aanvankelijk werd dit on-
dergebracht bij het technisch Bureau Hubscher
óc Versfelt. Later ging het over naar de nieuwe
firma van Versfelt. In 1937 kwam aan het pand
aan de Admiraliteitkade een laboratorium waar
ook reparaties werden verricht aan Foxboro-
instrumenten en waar onder stoomdruk condens-
potten en reduceertoestellen werden beproefd. In
1938 nam Econosto vervolgens deel in de naamlo-
ze vennootschap Technisch Bureau Apeldoorn, in
Apeldoorn. Econosto leverde in de jaren voor de
Tweede Wereldoorlog veel appendages aan de
scheeps- en machinebouw, die in die jaren een
voorspoedige ontwikkeling doormaakten.

Nederlandsche Instrumenten en Electrische
Apparaten Fabriek
De Nederlandsche Instrumenten en Electrische
Apparaten Fabriek B.V. (NIEAF) in Utrecht
werd in 1900 opgericht als de Nederlandsche In-
strumentenfabriek door Dr. N. G. van Huffel.

Bij acte van 17 april 1900 werd te Utrecht de
Nederlandsche Instrumentenfabriek (N.I.F.)
opgericht, met als doel het vervaardigen en her-
stellen van fysische, elektrotechnische, medische
en andere gelijksoortige instrumenten, alsmede
de handel, zowel voor eigen rekening als in agen-
tuur.'~ Naast allerlei meetinstrumenten ging het
bedrijf elektrische uurwerken en instrumenten
voor het onderwijs verkopen. Het maatschappe-
lijk kapitaal bedroeg f40.000 en werd twee jaar
later op f 200.000 gebracht, in 800 aandelen aan
toonder van f 250. Daarnaast waren er acht op-
richtersbewijzen uitgegeven.'~`

Naast bovengenoemde activiteiten vervaardigde
het bedrijf vanaf 1909 ook afmijntoestellen voor
het veilingwezen. De uitvinding van het elektri-
sche afmijntoestel had in 1903 plaatsgevonden,
toen de Nederlander L. van der Hoorn een derge-
lijk toestel construeerde. ln 1901 had overigens
P. J. Kipp 8r Zonen, de eerste niet-elektrische
afmijntoestellen op twee veilingen geïnstal-
leerd.'~ De fabricage van deze toestellen zou
echter worden voortgezet door de firma L. van
der Hoorn te Utrecht. In 1905 voorzag men het
elektrische afmijntoestel van een zogenaamde
automatische afslager ten behoeve van de prijs-
aanduiding. Deze toestellen werkten op accu's, de
wijzeraandrijving werkte door een uurwerk met
gewicht of door een heteluchtmotor.~' In 1909
bouwde Sj. Wouda bij de N.I.F. ook een afmijn-
toestel.
Nagenoeg vanaf het begin kende de N.V. N.I.F.
personeelsproblemen."" Volgens het bedrijf
oefenden gemeente en het Rijk een grote aantrek-
kingskracht uit op goed personeel. W9 In 1907
maakte het bedrijf een kleine crisis door. Gedu-
rende de laatste drie maanden van dat jaar verbe-
terde de toestand echter zodanig, dat uitbreiding
van personeel noodzakelijk werd. Het daaropvol-
gende halfjaar werd door het bedrijf als lusteloos
gekarakteriseerd."" Het bleef in de volgende jaren
voortsukkelen, tot in 1912 de vergadering van
aandeelhouders besloot de N.V. N.I.F. te ontbin-
den.'"
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!n 1911 nam de Gemeentelijke
Visafslag in Urk dit door de
hrma L. van der Hoorn gele-
rerde elektrische afmijmoeste!
met aulomatische af'slager in
gebruik.

Het bedrijf werd overgenomen door de in 1913
daartoe opgerichte Nederlandsche Instrumenten
en Electrische Apparatenfabriek."- Het maat-
schappelijk kapitaal van dit bedrijf bedroeg
f 30.000, waarvan f 14.500 volgestort, in aandelen
van f500 aan toonder, die splitsbaar waren in
onderaandelen van f 100. Voorts waren er 90
oprichtersbewijzen afgegeven."' Directeur werd
Sj. Wouda, die sinds 1902 bij de N.LF. gewerkt
had. Bij oprichting van de NIEAF werd het geva-
rieerde programma van de N.I.F. beperkt tot
hoofdzakelíjk stroom- en spanningsmeters. Daar-
toe behoorden naast de schakelbordmeters voor
elektrische installaties van elektriciteitsbedrijven
en voor grotere installateurs en fabrikanten, de
steeds belangrijker wordende transportabele
meters. Dergelijke meters werden eerst voorna-
melijk in laboratoria gebruikt, maar vonden later
meer algemene toepassing. Verder vervaardigde
en verbeterde men instrumenten, die de omwen-
telingssnelheid van allerlei machines maten en
registreerden.

De omzet bij NIEAF nam toe in 1914. Er werkten
in dat jaar vijftien mensen bij het bedrijf. Deze
instrumentenfabriek kreeg tijdens de Eerste We-
reldoorlog belangrijke opdrachten voor de ver-
vaardiging van instrumenten ten behoeve van het
leger en de marine. Verder was de levering van
elektrische afmijntoestellen aan veilingen weer op
gang gekomen. Ten gevolge van de oorlog waren
echter de besprekingen overleveringen van der-
gelijke afmijntoestellen aan buitenlandse veilin-
gen afgebroken."' In 1915 besloot directeur Wou-
da met directeur Van der Hoorn, van de gelijkna-
mige firma, tot oprichting van 'Het Syndicaat tot
vervaardiging van electrische afmijntoestellen'.
Dit samenwerkingsverband vervaardigde afmijn-
toestellen volgens de patenten van Van der Hoorn
en Wouda. In 1930 werd het Syndicaat omgezet in
de N.V. Van der Hoorn en Wouda. Dit bedrijf
verhandelde de door NIEAF vervaardigde af-
mijntoestellen.'"

Daar in 1915 veel orders door NIEAF moesten
worden geweigerd, wegens de beperkte capaci-
teit, werd tot uitbreiding besloten. In de periode
1917-1920 werd het rftaatschappelijk kapitaal
geleidelijk uitgebreid tot f 250.000, waarvan ge-
plaatst en volgestort f 167.000. In 1917 werd aan
het einde van de Jutphaaseweg in Utrecht een
perceel grond gekocht, waar een nieuwe fabriek
verrees, die in 1918 werd betrokken, waar twintig
mensen werk vonden.'~ In hetzelfde jaar betrok
ook de firma van L. van der Hoorn een nieuw
pand aan dezelfde weg. In 1918 werd vervolgens
begonnen met de fabricage van elektrische pyro-
meters, afstandsthermometers en enkele registe-
rende instrumenten.~" In 1919 begon men naar
aanleiding van een personeelstekort het produk-
tieproces te rationaliseren en ging men over tot
massaproduktie van instrumenten.'SR

De behoefte aan elektrische meetinstrumenten in
de industrie nam snel toe. Deze instrumenten
moesten eenvoudig af te lezen zijn en ook buiten
de laboratoria door niet-fysici afgelezen kunnen
worden. Instrumenten die stroom, spanning en
vermogen konden meten en een schakel konden
vormen in meer ingewikkelde meetsystemen,
behoorden zodoende tot de belangrijkste produk-
ten van NIEAF.359

Het jaar 1923 was voor NIEAF een topjaar. Het
aantal orders overtrof alle voorgaande jaren. Een
nadéel was echter dat de verkoopprijzen, gezien
de grote buitenlandse concurrentie, laag gehou-
den moesten worden. De prijzen van meters zou-
den in de eerste twee decennia van het bestaan
van NIEAF teruglopen tot een kwart van de
oorspronkelijke verkoopprijs. Deze tegenvaller
werd echter opgevangen door rationalisaties in
het produktieproces en de verhoging van de afzet.
De produktiviteit in aantallen meters vervijfvou-
digde per werknemer, terwijl het aantal perso-
neelsleden meer dan verdubbelde en de afzet in
aantallen meters meer dan vertienvoudigde.'~"
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Draag6are NtEAF-merer,
circa 1930.

Directeur Sj. Wouda speelde in de jaren twintig
een actieve rol in het maatschappelijk leven. Zo
had hij tot 1924 zitting in de Kamer van Koophan-
del en Fabrieken in Utrecht voor de afdeling
Grootindustrie, was hij enige tijd secretaris van de
Vereeniging van Fabrikanten op Electrotechnisch
Gebied in Nederland (FOEGIN) in Utrecht en zat
hij in het bestuur van de Vereeniging van Instru-
mentenfabrikanten.

In 1930 werden ook wattmeters, indicatoren, aar-
dingsweerstandmeters, kabelfoutmeetapparaten,
ohmmeters en stralingspyrometers in het produk-
tieprogramma opgenomen. Hierbij kregen de
instrumenten steeds meer een rol in de besturing
van machines en processen. Kilowattuurmeters
werden echter bij NIEAF niet vervaardigd, noch
verhandeld. Begin jaren dertig fabriceerde het
bedrijf ook kleinere typen draaispoelmeters en
elektrodynamische meters, alsmede frequentie-
meters.

Tot de afnemers behoorden naast de industrie
onder meer de Nederlandse Marine, verschillende
scheepvaartmaatschappijen en de Nederlandsche
Spoorwegen. Daarnaast werden vele meters naar
Indië geëxporteerd. Met het oog op de Indische
markt adverteerde het bedrijf in de jaren dertig
ook in het blad Nederlandsch Fabrikaat in Oost-
en West-Indië. In de Oost werd NIEAF vertegen-
woordigd door de N.V. Industrieele Maatschappij
Gebr. Van Swaaij, een onderneming, die voortdu-
rend de meest gevraagde NIEAF-instrumenten in
voorraad had.'~'
Ook dit bedrijf werd begin jaren dertig door de
crisis getroffen. Op het dieptepunt in 1932 was de
omzet in guldens bijna gehalveerd ten opzichte
van het hoogtepunt enkele jaren eerder. Dit was
voornamelijk te wijten aan de sterke prijsdalin-
gen. In de volgende jaren verbeterde de toestand
geleidelijk.'b' In 1940 had de personeelsomvang
ongeveer de honderd bereikt.

Loth
De geschiedenis van de latere fabriek en kleinhan-
del Loth-Prothesen en van de fabriek in chirurgi-
sche instrumenten Oudenoord B.V. beiden te
Utrecht gaan terug tot 1891 toen de instrument-
maker M. E. W. K. Loth zich in Arnhem vestig-
de.'h'

Martin Eduard Wilhelm Karl Loth, geboren in
1867 te Kdslin (Pommern), vestigde zich om-
streeks 1891 als instrumentmaker in Arnhem.'~
Hij stond daar in nauw contact met de aan het
Arnhemse diakonessenziekenhuis verbonden chi-
rurg-orthopedist Dr. W. Renssen. Uit deze sa-
menwerking volgden vele nieuwe orthopedische
artikelen van Loth.'bs In 1897 plaatste hij een
gasmotor in zijn fabriek van chirurgische instru-
menten, bandages, kunstledematen en orthopedi-
sche apparaten. Daarnaast had hij op een ander
adres in Arnhem een winkel.'~

In 1901 opende Loth een filiaal in Utrecht, waar
hij vanaf 1902 samenwerkte met zijn neef H. J. H.
Stópler, die zich in dat jaar in deze stad vestigde.
In het daaropvolgende jaar verplaatste Loth zijn
bedrijf van Arnhem naar Utrecht, waar hij samen
met H. J. H. Stdpler de firma Loth 8r St6pler
oprichtte.'~' In Utrecht kwam aldus de hoofdvesti-
ging. Het oude winkelpand in Arnhem bleef een
filiaal. Daarnaast openden zij filialen in Leiden en
Groningen.~ In 1904 werd deze firma omgezet in
een naamloze vennootschap, onder de naam Chi-
rurgische Instrumentenfabriek voorheen Loth 8c
Stbpler.'~ In 1906 werd deze vennootschap ont-
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Een door de Jirma .Stiipler te
Utrechr geleverde operarietafel
urr de eerste he(ft van de rwin-
tigsre eeuw.

bonden en richtte M. Loth een nieuw bedrijf op,
terwijl zijn neef de oude firma voorzette. De
Chirurgische Instrumentenfabriek Martin Loth
vervaardigde en leverde chirurgische en orthope-
dische instrumenten aan de Rijksklinieken in Lei-
den, Utrecht en Groningen en aan verschillende
Nederlandse ziekenhuizen."~ In 1910 werd ten
gevolge van het grote aantal opdrachten het aan-
tal personeelsleden uitgebreid.~" Naast de gang-
bare leveringen kreeg de firma Loth incidenteel
ook bijzondere opdrachten, zoals in november-
december 1912, toen zij in opdracht van het Ne-
derlandsch Roode Kruis, ambulances voor Grie-
kenland, Turkije en Bulgarije geheel of gedeelte-
lijk uitrustte."~

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
stagneerde in het begin de invoer van artikelen uit
het buitenland, maar na enkele maanden had de
situatie, wat de firma Loth betrof, zich genormali-
seerd."' Teneinde zijn ideeën over het maken van
kunstgewrichten te verdiepen, ondernam Martin
Loth in 1917 een studiereis naar Duitsland en
Oostenrijk-Hongarije. In die landen was in ver-
band met de vele oorlogsinvaliden een grote inte-
resse in en vraag naar kunstgewrichten en prothe-
sen. Daar deed hij ideeën op voor een nieuw
kunstgewricht, dat hij in samenwerking met zijn
broer Julius Loth, fabrikant van kunstledematen
in K~slin, vervaardigde."" De firma Loth in
Utrecht was één van de weinige firma's waar
tijdens de Eerste Wereldoorlog het aantal perso-
neelsleden daalde. In 1918 waren er nog negen
personeeelsleden."` Zij fabriceerde en leverde in
de periode tot de Tweede Wereldoorlog aan zie-
kenhuizen en aan andere instellingen in binnen-
en buitenland. Tot na de Tweede Wereldoorlog
bleef de oprichter M. Loth directeur en eigenaar
van de firma.

Sttipler
De historie van Stópler Instrumenten 8r Appara-
ten B.V. in Utrecht gaat terug tot 1903, toen de
neven M. Loth en H. Stbpler in Utrecht de in-
strumentenfabriek Loth óc Stópler oprichtten.

In 1902 kwam de Duitse instrumentmaker Hans
Johann Heinrich Stbpler (1878-1966) naar
Utrecht om zich er als instrumentmaker te vesti-
gen."" Hij werkte daarbij samen met zijn neef
M. Loth, die sedert enkele jaren in Arnhem een
instrumentenbedrijf had, en in 1901 in Utrecht
een filiaal geopend had. H. J. H. Stópler had een
opleiding genoten bij de Zweedse instrumentma-
ker Stille te Stockholm."'

In 1903 gingen H. J. H. Stópler en M. E. W. K.
Loth een vennootschap aan onder de firma Loth
8r Stópler. Doel van deze vennootschap was het
oprichten en drijven van een fabriek in chirurgi-
sche en orthopedische instrumenten, alsmede de
handel in instrumenten."" Een jaar later volgde de
omzetting van deze firma in de naamloze vennoot-
schap Chirurgische Instrumenten Fabriek voor-
heen Loth 8r. Stdpler."y De vennootschap had
filialen in Arnhem, Leiden en Groningen en richt-
te zich op de fabricage van en de handel in
chirurgische en orthopedische instrumenten.'~
Het maatschappelijk kapitaal bedroeg f200.000,
waarvan f 52.000 geplaatst, verdeeld in aandelen
van f 500. Deze samenwerking was echter van
korte duur en werd in 1906 ontbonden. H. Stdp-
ler zette het bedrijf voor eigen rekening voort,
waarbij hij aanvankelijk de oude naam handhaaf-
de. In 1908 werd het maatschappelijk kapitaal
teruggebracht tot f 75.000, waarvan geplaatst
f 27.000 en de aandelen werden teruggebracht tot
f 300.'"' Rond 1909 werd de naam gewijzigd in de
Chirurgische Instrumenten Fabriek Stdpler
(C.I.F. Stbpler). Martin Loth richtte zelf een
nieuw bedrijf op, te weten de Chirurgische Instru-
mentenfabriek Martin Loth.
Een aanzienlijk deel van de in Nederland gebruik-
te chirurgische instrumenten kwam uit landen als
Zweden, Duitsland en Groot-Brittannië. De
firma Stópler vertegenwoordigde een aantal bui-
tenlandse fabrikanten van deze produkten. In
1906 verwierf het bedrijf de Nederlandse verte-
genwoordiging van het Zweedse bedrijf Stille,
waar H. J. H. Stdpler voorheen gewerkt had.
Daarnaast bracht ze haar eigen fabrikaat op de
markt. De Chirurgische Instrumentenfabriek
Stópler leverde in de periode tot de Tweede
Wereldoorlog complete inrichtingen voor spreek-,
operatie- en verbandkamers, alsmede tropenuit-
rustingen en ziekenverplegingsartikelen. In de
eigen werkplaatsen vervaardigde het bedrijf chi-
rurgische instrumenten, operatiekamer- en zie-
kenhuismeubelen, bandages, kunstledematen en
orthopedische apparaten.'"~ Zij leverde aan zie-
kenhuizen, hospitalen, klinieken, sanatoria, huis-

154



artsen, specialisten en particulieren. Aan deze
laatsten werden voornamelijk bandages en kunst-
ledematen verkocht. Daarbij bepaalde zij zich
niet alleen tot Nederland, maar richtte zich ook
op de export naar met name de Koloniën en
Zuid-Afrika, waar zij vertegenwoordigers had.'x'
Zo was de Bataafsche Chemicaliënhandel in Wel-
tevreden bij Batavia, de alleenvertegenwoordiger
van de C:I.F. Stbpler in Nederlandsch-Indië.
In het algemeen geschiedde de verzending van
goederen naar het buitenland per expediteur via
Rotterdam of Amsterdam of rechtstreeks als pak-
ket per trein. Binnen Nederland verstuurde men
de goederen per postpakket, per trein of inet Van
Gend 8i Loos. Waren de goederen voor klanten in
Utrecht bestemd, dan geschiedde het transport
per fiets of per handkar.

De omvang van de onderneming kende vanaf het
begin van de eeuw tot het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog een voortdurende en ster-
ke groei. In 1908 bedroeg de omvang nog circa
f 30.000 en deze bereikte aan het einde van deze
periode een omzet van circa f 430.000. (Zie Bijla-
ge D) Deze groei werd tijdelijk onderbroken aan
het begin van de Eerste Wereldoorlog en in 1922.
Er werkten toen circa twintig personen bij het
bedrijf.~' In de crisisjaren 1932-1937 was er we-
derom sprake van een lichte teruggang. Het be-
drijf werd echter minder getroffen door de crises
dan vele andere instrumentenfirma's. De piek in
de omzet die algemeen rond 1920 lag, werd door
andere bedrijven in de instrumentenbranche voor
de Tweede Wereldoorlog zelden meer gehaald.
De omzet van C.I.F. Stdpler bedroeg in 1940
daarentegen bijna drie maal die van 1920.

Laméris
De in Utrecht gevestigde handelsfirma Laméris
Instrumenten B.V. werd opgericht in 1907 door
D. C. Laméris onder de naam D. Laméris Jr..

Op 1 mei 1907 stichtte D. C. Laméris (1879-
1961), zoon van een hoofdonderwijzer, de firma
aan 't Springweg in Utrecht.'H` Naar verluidt had
D. C. Laméris zijn broer, de chirurg en latere
hoogleraar Dr. H. J. Laméris~, horen spreken
over de problemen rond het verkrijgen van goede
en betrouwbare chirurgische benodigdheden. Hij
begon met agenturen in medische instrumenten
om vervolgens in 1907, mede aangezet door
Dr. Koch, chef van het militair-hospitaal te Para-
maribo en oudleerling van zijn vader, zijn instru-
mentenhandel te openen. Van 1910 tot 1918 was
het bedrijf gevestigd aan de Oudegracht 258 te

Utrecht, waarna in 1918 het huidige pand aan de
Biltstraat betrokken werd. In die eerste jaren
waren de leveringen meestal van beperkte om-
vang, zoals een order voor vijf instrumenten of
een bestelling voor geneesmiddelen, veiligheids-
spelden, vaccinepennen en agrafes. Het Rijks-
magazijn, dat in 1911 deze laatste order plaatste,
eiste wel dat er twee personen borg stonden.

In de periode tussen de beide wereldoorlogen
ontwikkelde het bedrijf zich voorspoedig. De
firma Laméris leverde aan tal van instellingen
voor hoger onderwijs, universiteiten, ziekenhui-
zen en aan de industrie. Naast medische instru-
menten leverde het bedrijf veterinaire en labora-
toriuminstrumenten voor zuivel-, suiker- en gas-
onderzoek. Het exporteerde naar Oost- en West-
Indië, terwijl er in Bandoeng een filiaal gevestigd
was.

Toen D. Laméris jr., na zijn afstuderen aan de
Optische Hogeschool te Jena, in 1938 terug keer-
de, werd er een begin gemaakt met de verkoop
van apparaten en instrumenten aan medische spe-
cialisten, hoofdzakelijk aan oogartsen, keel-,
neus- en oorartsen en urologen.'R'
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Allgemeine Elektricit~ts-Gesellschaft
Het huidige bedrijf AEG-Telefunken Nederland
N.V. in Amsterdam dateert uit 1903. In dat jaar
vestigde de Abteilung fiir Centralstationen
van de Allgemeine Elektricit~ts-Gesellschaft
(A.E.G.) een bouwbureau in Amsterdam.

Aanvankelijk was de Nederlandse vestiging van
A.E.G. gedurende enkele maanden onderge-
bracht bij het Amsterdamse installatiebureau
Mijnssen 8t Co., die het Duitse bedrijf reeds
sedert 1896 vertegenwoordigde.~" Daarnaast ver-
tegenwoordigde dit installatiebureau nog enkele
andere buitenlandse firma's op dit terrein.'"y Per
1 januari 1907 werd het contract tussen het instal-
latiebureau Mijnssen en A.E.G. in Berlijn beëin-
digd. Directe aanleiding tot de opening van een
eigen vestiging was de aanbesteding van een 'alge-
meene electriciteitscentrale' op het oude entre-
pótdok in Amsterdam in 1901. Behalve de instal-
latie en uitbreiding van bovengenoemde centrale
bestonden de activiteiten van het bouwbureau de
eerste jaren uit een breed scala aan installatie-
werkzaamheden voor verschillende opdracht-
gevers. Er werkten in de beginjaren bij het bouw-
bureau 54 personen, waaronder 17 beambten, 35
monteurs en twee magazijnbedienden.'~ In 1906
werd, met het oog op de bouw van een gemeente-
lijke elektriciteitscentrale in Den Haag, in die stad
een vestiging geopend, onder directie van het
bouwbureau in Amsterdam. Vijf jaar later werd
deze Haagse vestiging overigens verplaatst naar
Rotterdam.

In 1907 kreeg het'bouwbureau, na beëindiging
van het contract tussen Mijnssen 8t Co. en
A.E.G. in Berlijn, de officiële status van installa-
tiebureau van A.E.G.. Voorts kreeg het de gehele
vertegenwoordiging van het Duitse moederbedrijf
voor Nederland. De activiteiten voor Nederland
werden uitgebreid met de oprichting van een
verkoopafdeling aan de Herengracht in Amster-
dam. Deze 'Hollandsche Verkoopafdeeling der
A.E.G. voor Electriciteitsbedrijven en Installa-
teurs' verkocht de eerste serieprodukten van
A.E.G., waaronder installatiematerialen, kWh-
meters, elektrische meetinstrumenten en elektri-
sche huishoudelijke apparaten. Daarnaast had
A.E.G. op verschillende adressen in Amsterdam
magazijnen gevestigd. In 1919 zou de verkoop-
afdeling als zelfstandige afdeling verdwijnen en
ondergebracht worden bij het installatiebureau
van A.E.G..

In 1912 kreeg de Nederlandse vestiging van
A.E.G. ook de vertegenwoordiging van de 'Ge-
sellschaft fur Drahtlose Telegraphie, System Te-
lefunken' voor de verkoop aan scheepvaartmaat-
schappijen. Voor het overíge lag de vertegen-
woordiging van Telefunken bij Mijnssen 8c Co..
Behalve aan Nederland leverde A.E.G. vanuit
Amsterdam ook installatiemateriaal en dergelijke
aan de Nederlandse koloniën. Wegens de uitbrei-
ding van de activiteiten werd in 1912 omgezien
naar een grotere behuizing.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het voor
A.E.G. Nederland bijzonder moeilijk aan instal-
latiemateriaal te komen. Daarom verkocht zij in
die jaren ook produkten van Nederlandse produ-
centen, waaronder die van Philips en Inventum.
Na de oprichting van de Provinciale Geldersche
Electriciteitsmaatschappij werd in 1916 besloten
om, met het oog op dit nieuw ontstane afzetge-
bied, een bureau in Tiel te openen. In 1918 kreeg
A.E.G. ook de vertegenwoordiging van het Duit-
se bedrijf Veifa-Werke, dat gespecialiseerd was in
de vervaardiging van elektromedische instrumen-
ten, waaronder rdntgenapparatuur.391

In 1919 werd besloten de verkoopafdeeling van
A.E.G. en het installatiebedrijf samen te voegen.
In dat jaar vertegenwoordigde het installatiebu-
reau ook de schrijfmachinefabriek van A.E.G.. In
de jaren 1918-1920 nam het aantal werknemers bij
A.E.G. fors toe. In 1918 werkten er 45 beambten
en 87 monteurs en magazijndienden. In 1920
waren dat 124 beambten en 85 monteurs en maga-
zijnbedienden. In 1922 volgde de oprichting van
de naamlooze vennootschap Electriciteitsmaat-
schappij A.E.G. te Amsterdam.'9- Het doel van
deze vennootschap was het exploiteren van elek-
triciteit en alles wat daarmee samenhing, alsmede
de handel en fabricage van industrieprodukten en
oprichting van ondernemingen voor dit doel in
Nederland. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg
f 1.000.000, in aandelen van f 1000, waarvan
geplaatst en volgestort f200.000. Het begin van
de jaren twintig werd, zoals bij zovele bedrijven,
gekenmerkt door een teruggang. In de loop van
de jaren 1922-1923 stootte de nieuwe naamloze
vennootschap een aantal activiteiten af. Het eerst
werd de schrijfmachineafdeling zelfstandig. Daar-
na volgde eind 1922 de medische afdeling. Deze
werd samen met de medische afdeling van de
Siemens Maatschappij in Den Haag onderge-
bracht in een aparte onderneming, namelijk de
N.V. Metema in Amsterdam.'4' Enkele maanden
later sloot het bureau in Rotterdam. Vanaf 1924
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leken de zaken voor A.E.G. zich echter weer ten
gunste te keren. In de jaren tussen de beide
wereldoorlogen leverde het bedrijf een grote ver-
scheidenheid aan produkten, zoals turbines, mo-
toren, installatiemateriaal, schijnwerperinstalla-
ties voor marine en landmacht en verlichting voor
bioscopen.

Manometerfabriek
De geschiedenis van de tegenwoordig in Schiedam
gevestigde Eerste Nederlandse Fabriek van Ma-
nometers BV gaat terug tot 1906, toen deze on-
derneming in Rotterdam werd opgericht door
J. Donkervoort.

Het bedrijf vervaardigde tot de jaren dertig mano-
meters op bestelling.'y' Het was aan het einde van
de Eerste Wereldoorlog gevestigd aan de Maas-
kade in Rotterdam. Naast een produktieafdeling
beschikte het over een reparatieafdeling voor
manometers. De fabriek leverde manometers aan
onder meer de industrieën, die deze meetinstru-
menten plaatsten op apparaten en toestellen waar
druk op stond. Behalve manometers leverde het ~
bedrijf voor de Tweede Wereldoorlog autogene
las- en snijapparaten en reduceerventielen.'9`

Hcek
Grondlegger van de huidige onderneming N.V.
W. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek
(Hoekloos) te Schiedam is W. A. Hoek, die in
1907 in een eigen werkplaats in Rotterdam met de
fabricage van stoomwagens begon.

Na een ingenieursopleiding in het Duitse Bingen
vestigde de in Goes geboren Willem Adriaan
Hoek (1870-1953) zich in 1902 in Rotterdam als
'constructeur-uitvinder'.'`~ Vijf jaar later con-
strueerde hij in opdracht en voor rekening van de
expeditiefirma J. 8c A. van der Schuijt in Rotter-
dam een stoom-sleperswagen. Toen dit eerste
exemplaar goed bleek te voldoen, besloot deze
expeditiefirma vier of zes wagens van dit type aan
te schaffen. Hoewel de genoemde firma zijn werk-
plaatsen voor de fabricage van de wagens beschik-
baar stelde, gaf W. A. Hoek om praktische en
technische redenen de voorkeur aan een eigen
werkplaats.

Met financiële steun van het elektrotechnische
bedrijf Van Rietschoten 8t Houwens in Rotter-
dam kon W. A. Hoek in oktober 1907 in een eigen
werkplaats met de fabricage van de eerste serie
stoomwagens beginnen.'~ Hier stond een tweede-
hands gasmotor van 10 pk en er werkten acht
mensen. Na een paar weken annuleerde echter de
eerder genoemde expeditiefirma haar opdracht.
Even leek dat het einde van het jonge bedrijf,
doch andere bestellingen voor dergelijke wagens,
zorgden voor compensatie. Daarnaast verrichtte
het bedrijf onderhoudswerkzaamheden aan gele-
verde wagens en vervaardigde het onder andere
machine-onderdelen, boormachines, pompen en
brandspuiten. Ook verrichtte men onderhouds-
werkzaamheden aan hogedruk lucht- en water-
stofcompressoren van de Maatschappij 'Oxyge-
nium' te Schiedam. Aangezien bij deze machines
herhaaldelijk sprake was van breuk, stelde
W. A. Hoek voor, een waterstofcompressor naar
eigen ontwerp te bouwen. In 1909 bouwde hij zijn
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eerste hogedruk waterstofcompressor voor de
N.V. Maatschappij 'Oxygenium'. In 1910 verhuis-
de het bedrijf naar een nieuw onderkomen aan de
Hoofdstraat in Schiedam. De opdrachten namen
toe en in 1911 bouwde W. A. Hoek vervolgens
zijn eerste luchtzuurstofapparaat. Er bleek van
verschillende zijden belangstelling voor deze
apparatuur. Zo vervaardigde hij vervolgens een
complete lucht- en zuurstofcompressor voor Wil-
ton's Machinefabriek en Scheepswerf. Dit luidde
een nieuwe periode in, waarin de firma Hoek
vloeibare lucht-, zuurstof- en stikstoftoestellen
construeerde en bouwde. Het een en ander was
voor W. A. Hoek aanleiding om ook de produktie
van zuurstof te overwegen. Met het oog op de
eigen bereiding van zuurstof werd in 1911 de
onderneming omgezet in een commanditaire ven-
nootschap. Enkele maanden later, in 1912, volgde
de omzetting in een naamloze vennootschap, N.V.
W. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek, met
een maatschappelijk kapitaal van f 300.000, waar-
van f 80.000 direct werd volgestort.'98

Voor de bereiding van zuurstof werd een aangren-
zend perceel aangekocht, waarop een zuurstof-
fabriekje en apparatenwerkplaats verrezen. De
capaciteit van dit eerste bedrijf bedroeg 50 m' per
uur.'~ De prijs van de door deze onderneming
geleverde zuurstof was lager, dan de vanuit Duits-
land geïmporteerde zuurstof, zodat de vraag
ernaar gestaag groeide.~ A1 spoedig moest de
produktiecapaciteit worden uitgebreid. Dat bete-
kende tevens een behoorlijke investering in zuur-
stofcylinders. Het volgestorte kapitaal van de
naamloze vennootschap nam snel toe. Binnen
enkele maanden was de helft van de f 300.000
volgestort.~"

Het transport van de fles en de daarmee samen-
hangende hoge kosten was voor Hoek aanleiding
tot het stichten van de zogenaamde 'Buitenfabrie-
ken' en 'Dep6ts' op verscheidene plaatsen in ons
land. Vanuit deze punten werden de omringende
gebieden van zuurstofcylinders voorzien. In 1913
verrees de eerste buitenfabriek in Amsterdam.
Een jaar later reisde W. A. Hoek naar Neder-
landsch-Indië om de levensvatbaarheid van een
daar te bouwen zuurstoffabriek te onderzoeken.
Men betrok daar nog steeds zuurstof uit Neder-
land. Om mogelijke buitenlandse initiatieven
voor te zijn, besloot hij in Tandjong-Priok een
zuurstoffabriek te openen.u"- Het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog leek de plannen te doorkrui-
sen, doch in 1915 was de eerste in Nederlandsch-
Indië vervaardigde zuurstof een feit.

Na een kortstondige inzinking in de jaren 1914-
1915 draaiden de fabrieken in Nederland weer op
volle capaciteit. Opnieuw bleek uitbreiding van
het bedrijf gewenst. In 1916 werd in Schiedam een
geschikt terrein gevonden, waarop een nieuw
pand gebouwd werd. Ten gevolge van de oorlog
moesten de bouwwerkzaamheden echter door een
tekort aan materialen worden gestaakt. In 1919
kon vervolgens dit nieuwe onderkomen door de
N.V. W. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek
betrokken worden. In datzelfde jaar gaf de alge-
mene aandeelhoudersvergadering toestemming
voor de bouw van een tweede zuurstoffabriek in
Nederlandsch-Indië en voor twee nieuwe vesti-
gingen in Nederland, te weten in Utrecht en in
Groningen.~' Deze drie nieuwe vestigingen wer-
den in 1921 in gebruik genomen.

In dat jaar werd bovendien besloten de in ernstige
financiële moeilijkheden verkerende N.V. Maat-
schappij 'Oxygenium' over te nemen.~ Dit in
1899 in Schiedam opgerichte bedrijf leverde even-
als het bedrijf van W. A. Hoek gecomprimeerde
gassen, met dit verschil dat de N.V. Maatschappij
'Oxygenium' van oudsher voornamelijk water-
stofgas produceerde en zuurstof voor haar slechts
een bijprodukt was. Voorts waren er een aantal
technische verschillen. Bij 'Oxygenium' werd
waterstofgas verkregen door elektrolyse, terwijl
dat bij N.V. W. A. Hoek's Machine- en Zuurstof-
fabriek geschiedde door scheiding van lucht.w5 De
overname werd gerealiseerd door middel van een
uitwisseling van aandelen en een financiële aan-
vulling ten voordele van Hoek. Doch met de
overname nam men ook de financiële problemen
over. Door de bouw van drie nieuwe vestigingen
en de investeringen in extra zuurstofcylinders
waren de financiële mogelijkheden beperkt, ter-
wijl het in verband met de crisis moeilijk was aan
de benodigde middelen te komen. Men was ge-
dwongen een obligatielening uit te schrijven om
aan het benodigde kapitaal te komey.
Na de overname, bleef de N.V. Maatschappij
'Oxygenium' als dochteronderneming van Hoek
voortbestaan. Dit bedrijf vervaardigde ook gassen
voor medicinale doeleinden en had de vertegen-
woordiging van het Zwitserse bedrijf Carba, dat
narcose-apparatuur vervaardigde.
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In de jaren twintig was er een heftige concurrentie
op het gebied van de zuurstoffabricage. In Neder-
landsch-Indië ondervond Hoek een aanmerkelij-
ke concurrentie van de Franse Maatschappij,
S.O.A.E.O.. Met het oog op de Duitse concur-
rentie in eigen land werd in 1927 besloten tot de
bouw van een zuurstoffabriek in Oost Nederland.
Deze zevende fabriek werd in 1929 in Hengelo
(O) in gebruik genomen. In datzelfde jaar kwam
de oudste zoon, na een ingenieursstudie in Delft,
in het bedrijf.
In de jaren dertig breidde de onderneming weder-
om uit. Er bestond in die jaren in ons land een
grote vraag naar acetyleen-dissousgas. Dit werd
naast de waterstof-zuurstof produktie één van de
voornaamste activiteiten van de Maatschappij
'Oxygenium'. Dit bedrijf leverde daarnaast de
benodigde las- en snijapparatuur. Met het oog op
deze belangrijke ontwikkeling werd er in 1933 een
dissousgas-fabriek in Overschie geopend. Ook
hier kampte men weer met het probleem van de
lange transportafstanden en de hoge transport-
kosten. Een tweede fabriek werd in Dieren ge-
bouwd. In 1939 werd ook daar met de bereiding
van zuurstof begonnen.~
Het bedrijf zou na de Tweede Wereldoorlog sa-
mengaan met de firma Loos en onder de naam
N.V. W. A. Hoek's Machinefabriek- en Zuurstof-
fabriek (Hoekloos) verdergaan. De gecombineer-
de onderneming werd hiermee een leverancier
van medische apparatuur.

Philips
De in 1891 door B. F. D. Philips (1830-1900) en
G. L. F. Philips (1858-1942) opgerichte gloeilam-
penfabriek 'Philips 8z Co.' te Eindhoven, sedert
1912 voortgezet onder de naam 'N.V. Philips'
Gloeilampenfabrieken', maakte na de Eerste We-
reldoorlog een begin met de fabricage van rónt-
gentoestellen. In de jaren twintig volgde de pro-
duktie van de eerste Philips meetinstrumenten.

Voor de Eerste Wereldoorlog werd de Nederland-
se markt op róntgengebied volledig gedomineerd
door Duitse fabrikanten als Siemens 8r Halske en
Veifa-Werke. Toen het tijdens de Eerste Wereld-
oorlog steeds moeilijker werd nieuwe rbntgen-
buizen uit het buitenland te betrekken, begon de
in Eindhoven gevestigde N.V. Philips' Gloeilam-
penfabrieken op verzoek van enkele vooraan-
staande Nederlandse artsen met de reparatie en
de vervaardiging van róntgenbuizen. Deze acti-
viteiten namen dusdanig toe, dat er aan de onder-
neming in 1918 een afzonderlijke afdeling verbon-
den werd, voor de fabricage van dergelijke

buizen.~ In dat jaar berichtte de Nederlandse
rbntgenoloog J. K. A. Wertheim Salomonson
(1864-1922) de lezers van het Nederlandsch Tijd-
schrift voor Geneeskunde, dat de N.V. Philips'
Gloeilampenfabrieken de fabricage van rbntgen-
buizen ter hand had genomen, zodat er een einde
was gekomen aan de afhankelijkheid van het
buitenland op dit gebied.~ De tijdens de oorlog
opgedane ervaring, leidde tot de ontwikkeling van
een eigen rdntgenbuis, de Metalix. De ontdek-
king van Dr. G. Holst in 1922, dat chroomijzer
van een bepaalde samenstelling zich zeer goed
leende voor het vacuumdicht aansmeden van glas
aan metaal was van groot belang voor de vervaar-
diging van de Philips-rdntgenbuizen.~ Het lukte
vervolgens A. Brouwer (1893-1972) van Philips
een rdntgenbuis te ontwikkelen uit een chroom-
legering met een venster van hardglas."~ In 1924
toonde A. Brouwer de eerste Metalix-buis tijdens
het eerste International Congress of Radiology in
Innsbruck."' Spoedig daarop bracht Philips deze
Metalix-buizen op de markt. Met het draagbare
Metalix-toestel werd het mogelijk om bij de pa-
tiënt thuis opnamen te maken."Z In 1925 sloot
Philips een contract met de N.V. Eerste Neder-
landsche Rbntgen Apparaten Fabriek (Enraf),
voor de vervaardiging door deze fabriek van de
statieven voor de apparatuur van Philips. In 1929
volgde de introductie van de Metalix-junior. Een
jaar daarna kwam de 'Rotalix' voor longonder-
zoek op de markt. In de jaren dertig ontwikkelde
het bedrijf ook andere medische apparatuur."'

In 1922 begon men met de bouw van een nieuw
Natuurkundig Laboratorium. Aanvankelijk be-
stonden de werkzaamheden voornamelijk uit
onderzoek dat direct verband hield met de fabri-
cage. Later bracht men deze werkzaamheden in
speciale laboratoria onder en werd het Natuur-
kundig Laboratorium meer gebruikt voor syste-
matisch onderzoek naar nieuwe produkten en
fabricage-methoden. Het laboratorium beschikte
over meer dan 400 elektrische meetinstrumenten,
naast allerlei andere instrumenten."' Ook be-
schikte de N.V. Philips over een eigen instrument-
makerswerkplaats.

In de jaren twintig begon de N.V. Philips' Gloei-
lampenfabrieken ook met de produktie van elek-
trische meetinstrumenten. In de jaren dertig zou-
den deze activiteiten uitgroeien tot een afzonder-
lijke afdeling van de gloeilampenfabrieken en
ontwikkelde men een reeks precisiemeetinstru-
menten, zoals de kathodestraaloscillograaf."` De
door Philips vervaardigde meetinstrumenten
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waren bedoeld voor radiohandelaren, PTT,
verschillende industrieën, en elektrotechnische
ingenieursbureaus.3ó Naast deze fysische instru-
menten voor wetenschappelijke en technische
metingen vervaardigde de gloeilampenfabriek
ook instrumenten, die de verkoop van gloeilam-
pen moesten ondersteunen, zoals de in september
1936 op de Jaarbeurs te Utrecht getoonde opto-
scoop. Deze lichtmeter zou iedere installateur in
staat stellen zijn klanten te demonstreren '...
hoeveel verschil er bestaat tusschen de lichthoe-
veelheid, die de oogen eischen en de lichthoeveel-
heid, welke de klanten krijgen van de lamp, die ze
van plan zijn te kopen.'."' Nadat het bedrijf een
verbeterde kathodestraaloscillograaf op de markt
gebracht had, volgde in 1937 de introductie van
een nieuw meetinstrument met kathodestraalindi-
cator. Dit instrument had meerdere toepassings-
mogelijkheden, onder andere voor bepaling van
materiaalweerstanden en vochtigheid."'N Eind
jaren dertig bracht het bedrijf wederom nieuwe
elektrische meetinstrumenten op de markt, waar-
onder een instrument voor het meten van druk in
leidingen, persen, pompen en walsen."y

De Wit
De in 1917 in Hengelo (O) opgerichte Fabriek van
Meetwerktuigen Dr. M. de Wit maakt thans deel
uit van de in Roden gevestigde B.V Instrumen-
tenfabriek I.F.G. De Wit.

In 1917 stichtte Dr. M. de Wit in Hengelo de
gelijknamige fabriek van meetwerktuigen."~ Dit
bedrijf vervaardigde hoofdzakelijk technische
meetinstrumenten, zoals manometers. In de eer-
ste jaren maakte het bedrijf een krachtige groei
door. Aan het einde van het eerste jaar werkten er
24 mensen. In 1920 was dat aantal verdubbeld.421

Na deze voorspoedige start liep in de beginjaren
twintig de afzet van technische meetinstrumenten
sterk terug, ten gevolge van de goedkope impor-
ten van dergelijke instrumenten uit het buitenland
en het teruglopen van de binnenlandse vraag. In
1923 verbeterde de situatie en aan het einde van
het daaropvolgende jaar was er zelfs sprake van
veel orders. Niettegenstaande de vele orders
waren de omstandigheden niet optimaal, daar
men kampte met voortdurende prijsdalingen van

de technische meetinstrumenten. Dit trachtte
men op te vangen door verdere rationalisatie van
het produktieproces. Dit ging gepaard met een
stijging van de verkoop van instrumenten. Eind
1925 waren de resultaten zodoende beter dan in
de voorafgaande jaren.4z-

In de volgende jaren zette de prijsdaling zich
voort. Door voortdurende verbeteringen aan het
produktieproces slaagde men er in de kostprijs
van de technische instrumenten te drukken. Na-
dat in 1927 het bedrijf een nieuw onderkomen had
betrokken, werd in het daaropvolgende jaar het
produktieassortiment aanzienlijk uitgebreid,
waardoor de omzet tot 1930 kon blijven stijgen.
Het bedrijf bood in die jaren aan maximaal hon-
derd man werk.'Z'

Deze nieuwe produkten werden getoond tijdens
de beurzen waaraan het bedrijf deelnam. Zo was
het bedrijf in 1930 op de Jaarbeurs te Utrecht
vertegenwoordigd met een inzending bestaande
uit manometers en vacuummeters voor het meten
aan stoffen, zoals stoom, water, lucht en olie als
ook speciale meters voor ammoniak, zuren, lo-
gen, verfstoffen en agressieve gassen of vloeistof-
fen. Verder toonde het bedrijf kwikzilverwijzer-
thermometers voor alle takken van industrie.



Indusrriële thermometer uit
de jaren nusen de beide
wereldoorlogen.

Dergelijke wijzerinstrumenten wonnen steeds
meer terrein ten opzichte van de oudere broze
glazen instrumenten, die bovendien slecht aflees-
baar waren. Een groot voordeel van de wijzer-
thermometer was voorts, dat het mogelijk werd
door middel van afstandsleiding de temperatuur
op moeilijk bereikbare plaatsen te meten en ver-
volgens elders af te lezen. De zuivelindustrie zou
vrij snel op dergelijke wijzerthermometers over-
schakelen. Daarnaast werden deze instrumenten
ook in toenemende mate afgezet in het buiten-
land, waaronder de Scandinavische landen, Duits-
land, en Groot-Brittannië. Ook een instrument
als de 'Voliq' vloeistofineter vond steeds meer
aftrek in de zuivelindustrie.'~'

De afzet van meetinstrumenten daalde in de be-
ginjaren dertig, en er kon vanaf 1930 niet meer op
volle capaciteit gewerkt worden. De volgende
jaren tot 1936 bleef de situatie voor het bedrijf
weinig bevredigend. Pas vanaf 1936 was er een
grotere bedrijvigheid waar te nemen, alhoewel de
prijzen nog steeds laag bleven. In 1938 waren er
zelfs veel orders, maar door de politieke situatie
in Europa, had men toen problemen de benodig-
de materialen snel te verkrijgen. Daarnaast werd
de export door de oorlogsdreiging belemmerd."`

Duiker
De historie van het tegenwoordig in Zoetermeer
gevestigde bedrijf Dríiger Nederland B.V. gaat
terug tot 1919, toen J. A. Duiker in Rotterdam
het Technisch Bureau J. Duiker oprichtte.

De in Groningen in 1885 geboren Dr. Ir. J. A.
Duiker had na zijn scheikunde studie in Delft
enige tijd stage gelopen in Duitsland en behaalde
op basis van deze stage-ervaringen de doctorstitel.
Teruggekeerd in Nederland stichtte hij in februari
1919 in Rotterdam het 'Technisch Bureau J. Dui-
ker'."6

In 1921 verkreeg het bureau Duiker de vertegen-
woordiging van de Auer-Gesellschaft in Berlijn.
Deze Duitse firma was actief op het gebied van de
ademhalingsbescherming, dat wil zeggen gasmas-
kers en dergelijke en alles wat daarmee samen-
hing. Deze ontwikkelingen hielden nauw verband
met de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereld-
oorlog, waarbij voor het eerst op grote schaal gas
gebruikt werd. In Duitsland had men behalve
oorlogsgassen ook gasmaskers ontwikkeld. Dit
apparaat was overigens al langer bekend. Het
fabrikaat van Dr~ger werd onder meer gebruikt
in de mijnbouw. Voorts leverde het bureau tech-

nische produkten aan de industrie. Daarnaast
verrichtte de oprichter advieswerk aan chemische
industrieën. Afnemers waren te vinden in de
mijnbouw, de chemische industrie, brandweer,
gemeentewerken en de marine.

Eind jaren twintig werd het bedrijf verplaatst naar
Den Haag. In het midden van de jaren dertig was
het 'Technisch Bureau J. Duiker' gevestigd aan de
Rijnstraat 30 in Den Haag.'-' In de jaren dertig
ging Duiker gasmaskers produceren. Het Duiker-
Vredestein-(gas)masker met filter werd zowel aan
de luchtbeschermingsdiensten, als aan particulie-
ren geleverd.

Het zou tot april 1977 in Den Haag gevestigd
blijven. Daarna werd het naar Zoetermeer ver-
plaatst en werd in verband met de aandelenover-
name door Drágerwerk AG te Lubeck de naam
gewijzigd in Dri3ger Nederland B.V..y-~

Pieterman
De geschiedenis van de in Schiedam gevestigde
onderneming Applikon B.V. gaat terug tot om-
streeks 1920 toen J. Pieterman in Rotterdam een
glashandel begon.

Johann Pieterman werd in 1880 geboren in Beelc~
Ruhrort in Duitsland. Hij werkte enige tijd bij het
Dordtse bedrijf Bouvy, waar geavanceerde glas-
technieken toegepast werden.'-y Bij dat bedrijf
paste men onder andere slijptechnieken toe, die
op dat moment nog nauwelijks buiten België en
Frankrijk bekend waren. Omstreeks 1920 besloot
J. Pieterman voor zichzelf te beginnen en stichtte
samen met H. C. Brinkers uit Wassenaar een
bedrijf, dat als doel had, het drijven van handel in
en het bewerken van glas en aanverwante artike-
len.'~ Aanvankelijk werd er alleen vlakglas be-
werkt, maar geleidetijk ging men over op de
bewerking van holglas. Holglas werd onder meer
gebruikt voor de vervaardiging van laboratorium-
glaswerk. Tot de afnemers behoorden naast labo-
ratoria en instrumentenfirma's ook diverse takken
van industrie, waaronder de verlichtingsindustrie,
chemische industrie, metaalindustrie en scheeps-
bouw. Ook een bedrijf als de Rotterdamse instru-
mentenfabriek Observator behoorde tot de afne-
mers. Daarnaast leverde Pieterman glas ten
behoeve van de fabricage van benzinepompen.
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Het gebruik van Pyrexglas dateert van na de
oorlog. Voor 1940 was dit glas met zijn zeer hoge
kwartsgehalte van rond de 99,5 procent al wel
bekend, doch men had er nog geen toepassings-
mogelijkheden voor gevonden. Ook de huidige
naam van het bedrijf dateert van na de oorlog en
hangt samen met de veranderde activiteiten van
de onderneming, die zich meer ging toeleggen op
technisch-wetenschappelijke instrumenten.

Tasseron
Tasseron's Handels- en Ingenieursbureau geves-
tigd in Den Haag, werd in 1920 opgericht door
elektrotechnisch ingenieur W. H. Tasseron.

Willem Hendrik Tasseron (1882-1959) was voor-
dien werkzaam geweest in een aantal bedrijven op
elektrotechnisch gebied, zowel in Duitsland als ín
Nederland. In 1920 stichtte hij een handelsonder-
neming in elektrotechnische produkten en meta-
len onder de naam 'Tasseron's Handels- en Inge-
nieursbureau' in Den Haag."' Ingenieur
W. H. Tasseron zou later enige landelijke be-
kendheid krijgen door zijn publicaties in techni-
sche vakbladen, waaronder De Ingenieur, Electra
en het Polytechnisch Tijdschrift. Verder schreef
hij het schóolboek Electrische Meetinstrumenten,
waarmee hij de schaarse Nederlandstalige litera-
tuur op dit terrein wilde verrijken."-

Tasseron's Handels- en Ingenieursbureau is één
van de oudste grossiers op radiogebied in Neder-
land, onder andere voor de radiolampen van de
N.V. Philips. Naast de handel en het geven van
adviezen was het ingenieursbureau ook behulp-
zaam bij het ontwerpen van diverse installaties,
zoals bijvoorbeeld de automatische besturing van
radiobakens, automatische temperatuurregeling
voor fotografische baden, signaal- en beveiligings-
apparatuur voor centrale verwarmingsinstallaties
en sterilisatiekasten. Het bureau had rond 1925 de
primeur van de uitzending van een grammofoon-
platenconcert over een gewone telefoonlijn met
het toenmalige Haagse zendstation Idzerda."'

In het begin groeide de firma voorspoedig en in
1930 werd de vennootschap omgezet in een naam-
loze vennootschap. In de jaren dertig ondervond
het bedrijf enige moeilijkheden ten gevolge van
de malaise, de negatieve stemming ten aanzien
van Duitse produkten en een patentstrijd met de
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken. W. H. Tasse-
ron voerde een jarenlange verbeten patentstrijd
met dit bedrijf over het gebruik van Ldwe-buizen
en Philips radio-onderdelen. De Duitse fabriek

Lówe had namelijk een radiolamp ontwikkeld,
met meervoudige functies, hetgeen de construc-
ties van radio's vereenvoudigde. Het Eindhoven-
se bedrijf wenste echter niet dat hiervan geprofi-
teerd kon worden en vocht het patent van Lówe
aan, waardoor Tasseron, zolang deze zaak aan-
hangig was, deze buizen niet meer mocht verko-
pen. Toen deze hier wel mee doorging werd hij
aangeklaagd. Op een gegeven moment lekte ech-
ter uit, dat de rechter van mening was dat deze
buizen 'anders maar beter' waren. Daarop trok
Philips zijn aanklacht tegen Tasseron in. Voortaan
was het devies van Tasseron aldus 'Anders maar
beter'. Overigens heeft Tasseron nog tot na de
Tweede Wereldoorlog lampen van Philips betrok-
ken (tegen de oude voorwaarden). Ten gevolge
van de problemen rond de Lówe-buizen vond er
binnen het bedrijf een accentverschuiving plaats
en kwam het zwaartepunt te liggen op meetinstru-
menten, waaronder volt-, amp'ere- en ohmme-
ters, meetbruggen en Fobi-meetinrichtingen voor
het opsporen van kabelfouten. Dit opende ook de
weg naar de contactinstrumenten als de contact-
thermometers. Ook op dit gebied had men een
aantal exclusieve vertegenwoordingen voor Ne-
derland, zoals Stephenson, Metzke, Ferranti,
Ludwig Richter en Fullgrabe.

Onder de merknaam Teltas kwamen verschillende
door Tasseron ontworpen en elders gefabriceerde
produkten op de markt, die door Tasseron ver-
kocht werden. De naam Teltas was een samen-
trekking van de namen Tellegen en Tasseron. De
eerstgenoer,(tde was directeur van de Haagse in-
strumentenfabriek 'Waldorp', die zich gespeciali-
seerd had op fijnmechanisch gebied. Dit bedrijf
fungeerde als toeleverancier voor verschillende
instrumentenbedrijven, waaronder Tasseron.
Tasseron zou de realisatie van zijn ontwerpen
later ook aan andere firma's toevertrouwen. De
naam Teltas bleef evenwel gehandhaafd. Zo ont-
stond er het Teltas beveiligingssysteem tegen
aardsluiting en brand door elektriciteit in stroom-
netten.(Ned. Octrooi Nr. 38857) Een systeem dat
behalve in ons land ook in het buitenland gepaten-
teerd werd."' Toen in 1939 overeenstemming
werd bereikt met een Duitse fabrikant en tot
produktie overgegaan zou worden, brak echter de
oorlog uit.
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voor deze laboratoria. In 1933 verhuisde de firma
Beun opnieuw. De firma P. Beun beperkte zich
met haar prijsopgaven tot eenvoudige prijslijsten,
gericht op slechts enkele artikelen, zoals haarhy-
grometers en thermometers.J37

Het onderkomen van de Jirma
P. Beun in de jaren twintig.

Beun
De geschiedenis van de in Amsterdam gevestigde
handelsonderneming Beun-De Ronde B.V. gaat
terug tot 1921, toen P. Beun een agentuur in
glaswerk en leermiddelen begon, onder de naam
P. Beun. Spoedig na toetreding van J. de Ronde
in 1941 ontstond de N.V. P. Beun 8z J. de Ron-
de 435

Na de dood van directeur G. B. Salm verliet
P. Beun het gelijknamige bedrijf en begon in
Amsterdam voor zichzelf. De 35-jarige Pieter
Beun trad in het begin op als agent voor de Duitse
firma Bartsch, Quilitz 8c Co, die glaswerk en
leermiddelen voor scholen verkocht.Jó Aanvanke-
lijk dreef P. Beun zijn handel vanuit de kelder bij
zijn woning, doch spoedig breidde het aantal
agenturen in wetenschappelijke en technische
instrumenten en glasemballage zich uit, zodat hij
in 1922 besloot om uit te zien naar een andere
behuizing. Nadat in de crisisjaren, mede door het
optreden van het Rijks Inkoopbureau, de ver-
koop van leermiddelen stagneerde, richtte de
firma Beun zich op de verkoop van produkten aan
de chemische laboratoria in de industrie. In de
jaren dertig adverteerde het bedrijf regelmatig in
het Chemisch Weekblad met diverse artikelen

Cocheret
De geschiedenis van het huidige bedrijf Mettler
Instrumenten B.V. in Tiel gaat terug tot 1923 toen
Dr. D. H. Cocheret in Arnhem een commissie-
handel en een handel in glasinstrumenten begon.

De in 1882 in Rotterdam geboren Daniël Her-
man Cocheret was leraar Frans aan de H.B.S. in
Arnhem, toen hij in 1923 een commissiehandel in
instrumenten begon. Enkele maanden later be-
sloot hij met de koopman J. Leusink een vennoot-
schap aan te gaan."" Het doel van de N.V. 'Instru-
menthandel vlh Dr. D. H. Cocheret' was het
voortzetten van de tot dan toe voor eigen reke-
ning gedreven handel in medische, chemische en
fysische instrumenten, de commissiehandel en
vertegenwoordigingen. Het maatschappelijk
kapitaal bedroeg f75.000, in 150 aandelen à
f500."y De onderneming had onder meer de al-
leenvertegenwoordiging voor Nederland en Kolo-
niën van het bedrijf Steindorff 8c Cie, leverancier
van onder andere microscopen.~'

Wittich Rt Visser
Het Ingenieursbureau Wittich 8z Visser werd in
mei 1924 ingeschreven in de Kamer van Koophan-
del en Fabrieken in Den Haag. Het Bureau werd
opgericht door twee voormalige officieren uit het
Nederlandse leger in Indië, de heren Wittich en
Visser.

Na het bereiken van de pensioengerechtigde leef-
tijd keerden Wittich en Visser terug naar Den
Haag, waar Wittich in 1920 een winkel in allerlei
kleinere artikelen begon.~" Vier jaar later besloot
hij echter samen met Visser tot de oprichting van
een ingenieursbureau. Door hun vele connecties
in het leger kregen zij al spoedig aanvragen voor
de levering van onder andere artikelen als schiet-
schijven. Het ingenieursbureau specialiseerde
zich in de volgende jaren in de levering van
wetenschappelijke en technische instrumenten. In
1926 kreeg het de vertegenwoordiging van het
bekende Berlijnse bedrijf Fuess. Deze uit 1865
stammende fabriek produceerde precisie-instru-
menten op met name meteorologisch gebied.~'
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~VEIFA-WERKE

Na het overlijden van Wittich werd de zaak voort-
gezet door zijn compagnon Visser, die later werd
bijgestaan door zijn zoon en een vriend. Beiden
waren opgeleid in Delft en hadden een tijd in
Nederlandsch-Indië gewerkt, maar waren er ten
gevolge van de recessie ontslagen en naar Neder-
land teruggekeerd. Door Visser werd in die perio-
de in diverse Nederlandse vakbladen gepubli-
ceerd. Het ingenieursbureau Wittictr 8r Visser was
een klein handelsbedrijf, dat in de jaren dertig
drie man telde. Naast de vertegenwoordiging van
Fuess had men voor de oorlog ook de vertegen-
woordiging van het Franse bedrijf Jules Richard
in Parijs en H. A. Freye in Brunswijk (Duitsland).

Het burau leverde onder meer hypsometers van
Fuess. Dergelijke instrumenten werden destijds
vooral gebruíkt bij wetenschappelijke expedities
ter bepaling van de hoogte. Verder leverde het
bureau instrumenten voor het bepalen van de
luchtvochtigheid in bijvoorbeeld de textielindus-
trie. Het Bureau adverteerde in de jaren dertig
regelmatig in het Chemisch Weekblad met ver-
schillende instrumenten, waaronder meteorologi-
sche, zoals instrumenten voor meting van tempe-
ratuur, relatieve vochtigheid, windsnelheid, wind-
richting, luchtdruk, straling, neerslag en verdam-
ping. Het Bureau leverde ook stopwatches en
stroboscopen."` Tot de afnemers van deze instru-
menten behoorden drukkerijen, machinewerk-
plaatsen, textielindustrie en vliegtuigfabrieken.
Daarnaast leverde men onder andere instrumen-
ten aan het K.N.M.I., landbouwproefstations,
laboratoria, Heineken, de weduwe Van Nelle,
provinciale elektriciteitsmaatschappijen, gasbe-
drijven en de instrumentenbedrijven Observator,
Enraf en Electrostoom.

Fabriek van Electro-Medische, Electro-
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Almara
Het in 1925 opgerichte bedrijf Almara N.V. te
Amsterdam, was een voortzetting van de N.V.
Metema (Medisch-Technische Maatschappij), die
op haar beurt in 1923 was ontstaan uit de medi-
sche afdeling van de N.V. Electriciteitsmaatschap-
pij A.E.G. in Amsterdam.

A.E.G., dat sinds 1903 in Amsterdam gevestigd
was, vertegenwoordigde vanaf 1918 de Veifa-
Werke te Aschaffenburg. Voordien waren de
Veifa-Werke in Nederland vertegenwoordigd ge-
weest door de in Amsterdam gevestigde Instru-
menthandel vlh G. B. Salm. Toen deze besloot
haar contract met Veifa-Werke niet te verlengen,
maar een contract af te sluiten met een Ameri-
kaanse onderneming in róntgenapparatuur, ging
de vertegenwoordiging over op de Nederlandse
vestiging van A.E.G. in Amsterdam.~ Nadat ech-
ter de Duitse producent Reiniger Gebbert 8r
Schall A.G. in Erlangen het meerderheidsaandeel
van de Veifa-Werke had verworven, besloot de
nieuwe eigenaar zijn sinds 1916 bestaande vesti-
ging in Utrecht samen te voegen met de medische
afdeling van A.E.G. in Amsterdam. Zo ontstond
op 1 januari 1923 de N.V. Metema in Amsterdam.
Bij dit bedrijf werkten vijftien mensen. Twaalf
van hen hadden voorheen op de medische afde-
ling van A.E.G. gewerkt. Later zou zich nogmaals
een dergelijke omzetting voordoen, waarbij Sie-
mens betrokken was en de N.V. Metema omgezet
werd in Almara N.V.. Evenals vele andere han-
delsfirma's in Nederland gaf zij een tijdschrift uit,
namelijk de Medisch-Technische Mededelingen
der N.V. Metema. Toen de Metema overging in
Almara werd de uitgave van dit maandblad ge-
staakt, aangezien het nieuwe moederbedrijf Sie-
mens een soortgelijk blad uitgaf.s5
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Advertentie uir een prijscau-
rant van instrumenten voor
medici, can G. B. Salnt, rond
de Eerste Wereldonrlog.

Zowel Siemens 8t Halske A.G. als Reiniger Geb-
bert 8t Schall A.G. fabriceerden en ontwikkelden
elektromedische apparatuur, waaronder rónt-
genapparaten. De verkoop van r6ntgenappara-
tuur behoorde tot de belangrijkste activiteiten van
achtereenvolgens Metema en Almara. Nadat ver-
volgens het bedrijf Siemens 8t Halske A.G. te
Berlijn op zijn beurt de prioriteitsaandelen en het
grootste deel van het aandelenkapitaal van Reini-
ger Gebbert 8t Schall A.G. verworven had, bete-
kende dat voor de N.V. Metema, dat zij van
eigenaar verwisselde. Siemens 8r Halske, die in
ons land vertegenwoordigd werd door de Neder-
landsche Siemens Maatschappij in Den Haag,
besloot de medische afdeling van haar Haagse
vestiging samen te voegen met de N.V. Metema in
Amsterdam. Zodoende ontstond Almara N.V..
Het maatschappelijk kapitaal van deze nieuwe
naamloze vennootschap bedroeg f 300.000. Alle
aandelen waren in handen van Siemens-Reiniger-
Werke A.G..~ Bij Almara werkten na de overna-
me dezelfde vijftien mensen. Het bedrijf beschik-
te naast een showroom en kantoorruimten over
een expeditie, een magazijn met reservemateriaal
en -onderdelen en werkplaatsen. Almara verte-
genwoordigde de verscheidene grote Duitse pro-
ducenten van medische instrumenten en appara-
tuur en het Zweedse bedrijf A. B. Elema in
Stockholm.~' Zowel de N.V. Metema als later
Almara N.V. beschikten over een afzonderlijke
afdeling voor de verkoop van chirurgische instru-
menten en toebehoren. Deze afdeling groeide
snel en in 1926 verscheen de eerste prijscourant.

Naast de handel in medische instrumenten en
apparatuur vervaardigde de naamloze vennoot-
schap Almara, evenals haar voorgangster, op
beperkte schaal zelf ook toestellen en instrumen-
ten voor medische toepassing. Hierbij legde zij
zich toe op de constructie en vervaardiging van
kleine statieven voor róntgenonderzoek en acces-
soires.~A Voor de oorlog werd bovendien een
begin gemaakt met de vervaardiging van elektro-
medische apparatuur ten behoeve van de psychia-
trie.

Eerste Nederlandsche Róntgen Apparaten
Fabriek
De geschiedenis van de heden ten dage in Delft
gevestigde B.V. Enraf-Nonius gaat terug tot 1910,
toen de latere oprichter J. J. M. van Weemen van
Noord een elektromedische afdeling inrichtte bij
het Ingenieursbureau Doorman in Rotterdam.
Deze afdeling ging in 1925 deel uitmaken van de
in dat jaar door J. J. M. van Weemen van Noord
en A. G. Hoekstra in Rijswijk opgerichte N.V.
Eerste Nederlandsche Róntgen Apparaten Fa-
briek. De huidige naam Enraf-Nonius dateert uit
1965, toen Enraf samen ging met de uit 1948
stammende N.V. Nederlandsche Instrumenten-
fabriek 'Nonius'.

In 1910 werd aan het Ingenieursbureau Doorman
te Rotterdam een elektromedische afdeling ver-
bonden, onder de leiding van J. J. M. van Wee-
men van Noord.W4 Na het overlijden van de op-
richterleigenaar poorman zette Van Weemen van
Noord de activiteiten onder eigen naam en voor
eigen rekening voort. De firma Van Weemen van
Noord verrichtte reparaties aan transformatoren
van zeer uiteenlopend fabrikaat. Zo rees de ge-
dachte, zelf de produktie van dergelijke appara-
tuur ter hand te nemen en zodoende onafhanke-
lijk van het buitenland te worden. Op bescheiden
schaal en met primitieve hulpmiddelen werd met
de produktie van de eerste róntgenapparaten
begonnen. In 1922 werd het eerste rbntgenappa-
raat van Nederlands fabrikaat in het Goudse Van
Itterson Ziekenhuis in bedrijf gesteld. A1 spoedig
werd overwogen de produktie van dergelijke
apparatuur groter op te zetten. Eigenaar J. J. M.
van Weemen van Noord kwam in contact met
A. G. Hoekstra, die werkte bij de Machinefabriek
'Breda' v~h Backer 8z Rueb. Deze contacten resul-
teerden in november 1925 in de oprichting van de
N.V. Eerste Nederlandsche R~ntgen Apparaten
Fabriek, waarvan beide oprichters directeur wer-
den. Om financiële redenen legden zij de Machi-
nefabriek 'Breda' een plan voor, waarbij dat
bedrijf in de toekomst uitsluitend en alleen voor
Enraf rdntgenapparatuur zou gaan vervaardigen.
De Machinefabriek ging met deze plannen ak-
koord en voerde daartoe in haar bedrijf enkele
aanpassingen door. Voor de oprichting van Enraf
echter een feit werd, vond er nog een gesprek
plaats tussen Ir. A. Beukers, directeur van de
Machinefabriek 'Breda', A. Philips en J. J. M.
van Weemen van Noord. Tijdens dit gesprek werd
A. Philips gevraagd of hij zich in de toekomst ook
op de fabricage van rdntgeninrichtingen zou gaan
toeleggen. Dat was niet het geval. Wel, wilde
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Philips in de toekomst transportabele rdntgen-
apparaten gaan maken. Hij juichte de oprichting
van een dergelijk bedrijf, dat zich zou toeleggen
op de fabricage van grote rdntgenapparatuur.
toe. Hij voorzag voor de toekomst een vrucht-
bare samenwerking.

Het maatschappelijk kapitaal van de N.V. Enraf
bedroeg f 10.000. Doel was het vervaardigen of
doen vervaardigen van elektromedische appara-
tuur en de handel in alles wat daarmee samen-
hing. Met de Machinefabriek 'Breda' werd een
contract gesloten voor de fevering van r~ntgen-
apparatuur. In Rijswijk werd een bescheiden kan-
toor ingericht.

Ondanks de scepsis en de weerstand die het on-
dervond, slaagde het bedrijf erin Nederlandse
róntgenapparatuur te laten vervaardigen, en wat
nog belangrijker was, deze in Nederland te verko-
pen. Een aantal artsen in ons land bleek vertrou-
wen te hebben in het jonge Nederlandse produkt.
In de eerste twee jaren werden apparaten gele-
verd aan medici, medische instellingen en de uni-
versiteiten van Utrecht en Leiden. Ook leverde
men aan het Nederlandsch Sanatorium te Davos.
De eerste jaren verliepen zeker financieel weinig
florissant. Aanloopproblemen waren er voldoen-
de. Om zoveel mogelijk apparaten te verkopen en
te trachten hiermede tevens goede referenties te
verkrijgen, werd in vele gevallen beneden de
kostprijs geleverd. Mede hierdoor groeide de om-
zet.

In 1928 werd besloten tot uitbreiding van het
maatschappelijk kapitaal om de financiële arm-
slag te vergroten en de klant gunstiger leverings-
voorwaarden en betalingsregelingen te kunnen
bieden. Wilde men in Nederland een deel van de
markt veroveren, dan moest men zich staande
weten te houden op een markt die voor een groot
deel werd beheerst door de drie grote Duitse
fabrikanten, Siemens 8z Halske, Reiniger Geb-
bert 8z Schall en Veifa-Werke, die in ons land
vertegenwoordigd werden door Almara N.V..
Kapitaaluitbreiding was tevens nodig in verband
met uitbreiding van de activiteiten ten behoeve
van Philips. Deze had zich tot Enraf gewend met
voorstellen betreffende de fabricage van statie-
ven. Deze statieven waren bestemd voor het klei-
ne róntgentoestel van Philips, dat speciaal
bedoeld was voor de tandheelkundige praktijk. Er
werd een overeenkomst gesloten voor de levering
van duizend zogenaamde dentalstatieven in series
van vijftien stuks per week. De opdracht had een

waarde van f 300.000. Enraf besloot de produktie
in eigen beheer uit te voeren. Dit werd het eerste
produkt, dat de firma zelf zou gaan fabriceren. In
Delft werd in 1929 in de voormalige gebouwen
van de Rijks Artillerie-Inrichting met de produk-
tie van de statieven begonnen."" A1 spoedig vond
hier, in overleg met de Machinefabriek 'Breda',
ook de montage van rbntgenapparatuur plaats.
In een poging de afzetmogelijkheden te vergro-
ten, ondernam J. J. M. van Weemen van Noord
een reis naar Nederlandsch-Indië, die f 10.000
aan orders opleverde. In deze jaren zou de export
een aanmerkelijk deel van de omzet gaan uitma-
ken.

Deze snelle groei kwam het bedrijf niet ten goede.
Het eerste jaar in Delft werd met verlies afgeslo-
ten. De voortdurende veranderingen in de te
maken Philips-statieven maakten serieproduktie
onmogelijk. In het begin van de jaren dertig
hielden de financiële problemen aan. Klanten
waren uiterst langzaam met betalen, terwijl de
afzet terugliep. Naast medische apparatuur ging
het bedrijf ook allerlei mogelijke verbruiksartike-
len ten behoeve van de rbntgenfotografie leve-
ren.In het derde jaar waren de gevolgen van de
crisis goed merkbaar. Bovendien beëindigde de
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken haar op-
dracht tot fabricage van statieven. Het afzetge-
bied in Nederlandsch-Indië viel weg, toen de
Dienst van de Volksgezondheid alle aankopen van
rdntgenapparatuur stop zette. Enraf slaagde er
echter in haar produkten in België te verkopen.
Daarnaast ontwikkelde ze een nieuw model dia-
thermie-apparaat, en fabriceerde ze kortegolf- en
ultra-kortegolfapparatuur."' Daardoor kon het
bedrijf een te grote terugval van de omzet vermij-
den.

Men zocht naar wegen de omzet te stimuleren.
Daarbij werd gedacht aan enerzijds uitbreiding
van de handelin gebruiksartikelen ten behoeve
van de r6ntgenfotografie, anderzijds verwachtte
men, dat de rbntgenologie ook toepassing zou
kunnen vinden in de industrie, zoals in de metaal-
industrie ter controle van gelaste ketels. Een
andere blijk van het zoeken naar nieuwe afzetmo-
gelijkheden, waren de controlewerkzaamheden
die het bedrijf uitvoerde bij het Amsterdamse
tramnet.
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Om de financiële problemen te verlichten voerde
het bedrijf in het voorjaar van 1932 reorganisaties
door. Er vond een schuldsanering plaats en de
uitgaven en onkosten in het bedrijf werden tot het
allernoodzaaklijkste beperkt. In 1935 werd aan
het tienjarig bestaan van het bedrijf veel aandacht
besteed. In de media prees men het bedrijf voor
zijn initiatief bij de produktie van rdntgenappa-
ratuur in Nederland.
De tweede helft van de jaren dertig was voor het
bedrijf gunstig. In 1937 begon de export naar
Nederlandsch-Indië zich geleidelijk te herstellen.
Binnen vijf jaren verdubbelde de omzet en nader-
de de f 400.000."~ In 1940 werkten er bij Enraf
negentig mensen."'

Radikor Electronics B.V.
De geschiedenis van het huidige Radikor Electro-
nics B.V. te Almere gaat terug tot 1925, toen
J. J. de Kort in Hilversum een importhandel be-
gon, de Gooische Radio Handel.

J. J. de Kort (1904-...) werkte overdag bij een
importfirma in tabak en in de avonduren leidde hij
zijn zaak in radio-onderdelen en communicatie-
ontvangers."' In de beginjaren werd de handel
gedreven vanuit de bij het woonhuis gebouwde
garage.

Omstreeks 1930 besloot J. J. de Kort zich voor-
taan volledig aan zijn eigen bedrijf te wijden. Hij
ging echter een moeilijke tijd tegemoet. De vol-
gende jaren zouden de omzetten fors dalen. Be-
droeg de omzet in 1929 f 92.000 in 1934 was zij
bijna tot een derde teruggelopen, tot circa
f32.000."`
Na dit dieptepunt in 1934 begon de omzet zich
gaandeweg weer te herstellen. Dit herstel duurde
tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In
de vooroorlogse jaren voerde de firma onder
andere vertegenwoordigingen van Engelse en
Amerikaanse bedrijven, waaronder Eddystone,
National, Hallicrafters en American Electrics. Tot
de voornaamste afnemers behoorden naast de
detailhandel onder meer de P.T.T., de Neder-
landsche Seintoestellen Fabriek (N.S.F.) en de
Vliegbasis Soesterberg. Eind jaren dertig had het
bedrijf twee mensen in dienst.

De gehele periode tot de Tweede Wereldoorlog
bleef de importhandel in radio-onderdelen en
communicatie-ontvangers het specialisme van de
Gooische Radiohandel onder leiding van J. J. de
Kort, die tot 1972 in het bedrijf actief bleef.

Julian H. Becker
De geschiedenis van Packard Instrument B.V. in
Delft gaat terug tot 1926 toen de N.V. Balansen-
en Gewichtenfabriek van Julian H. Becker-Rot-
terdam te Delft opgericht werd.

Op 5 juli 1926 werd in Delft de N.V. Balansen- en
Gewichtenfabriek van Julian H. Becker-Rotter-
dam opgericht door O. A. Ankersmit, directeur
van de N.V. Instrumentfabriek en -handel v~h
P. J. Kipp 8z Zonen, en J. Hudig, makelaar in
assurantiën te Rotterdam."fi Doel van de naamlo-
ze vennootschap was 'het vervaardigen van en
handelen in balansen en soortgelijke instrumen-
ten, gewichten en bijbehorende artikelen, alles in
den ruimsten zin opgevat.' Het maatschappelijk
kapitaal bedroeg f 50.000, waarvan f 13.000 vol-
gestort. Uitgegeven waren 100 toonderaandelen
van f 500. Beide oprichters hadden tien aandelen
genomen en volgestort. Directrice van de N.V.
was gedurende de beginjaren M. C. Fischenich,
later werd zij opgevolgd door J. H. Becker."' Ze
leverde balansen en gewichten aan onderwijs-
instellingen, industrieën en speciale ijkbalansen
aan het Nederlandse ijkwezen. In 1928 werd het
bedrijf verplaatst naar Delft en veranderde de
naam in N.V. Balansen- en Gewichtenfabriek van
Julian H. Becker."" In 1929 vestigde de N.V. Enraf
zich in hetzelfde pand.

In 1931 begon ook bij de N.V. Balansen- en
Gewichtenfabriek van Julian H. Becker de crisis
merkbaar te worden. De belangrijkste afnemers
van het bedrijf waren in die jaren onderwijsinstel-
lingen en particuliere bedrijven. Beide catego-
rieën stelden echter, gezien de economische
situatie, de aankoop van nieuwe balansen uit.
Voorts betekende de devaluatie van het Engelse
pond en de Noorse kroon eind september 1931
een daling van de inkomsten uit de export.'" ln de
volgende jaren bleef de afzet verder dalen. In de
jaren 1935-1936 was er bij de N.V. Balansen- en
Gewichtenfabriek van Julian H. Becker in tegen-
stelling tot enige andere instrumentenbedrijven
nog geen sprake van een opleving.'"' In 1937 was
de toestand nog matig, maar in 1938 begon een
voorzichtig herstel.

Na de Tweede Wereldoorlog zou de naam van de
onderneming eerst veranderen in Becker-Delft
N.V.. De latere naam van het bedrijf, Packard-
Becker B.V., ontstond na de overname van Bec-
ker-Delft door Packard Instrument Company.
lnc. een dochter van United Technology, Inc..
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HITMA
De historie van HITMA B.V. in Uithoorn gaat
terug tot 1926, toen zij in Amsterdam werd opge-
richt in opdracht van de Franse Maatschappij
Société des Fonderies de Pont-à-Mousson,
onder de naam N.V. Handel-Industrie-Transport
Maatschappij gevestigd te Amsterdam.

De Franse firma had op dat moment een leidende
rol op het gebied van de fabricage van gieterijpro-
dukten, zoals buizen, afsluiters en verdere beno-
digdheden voor transportleidingen en zocht een
vertegenwoordiging van haar belangen en ver-
koopkanalen in Nederland.~' In 1926 stichtte de
Franse maatschappij de N.V. Handel-Industrie-
Transport Maatschappij (N.V. H.I.T.M.A.).~'
Doel van de naamloze vennootschap was het
drijven van alle zaken van koophandel, het uit-
oefenen van transportondernemingen, het aan-
gaan van rechtshandelingen, van industriële,
commerciële, financiële en van landbouwkundi-
ge aard. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg
f 100.000, verdeeld in 200 aandelen van f 500.~'
Tot directeur werd K. J. Hylkema benoemd.

De N.V. H.I.T.M.A. richtte zich op de verkoop
van de produkten van haar moederbedrijf en had
daarnaast ook vertegenwoordigingen van andere
vooraanstaande Franse ijzer- en staalfabrieken.
Pas na de Tweede Wereldoorlog ging het bedrijf
zich toeleggen op de verkoop van instrumenten.
Deze verschuiving van haar activiteiten hield ver-
band met het verloren gaan van een aantal van
haar vertegenwoordigingen.

Bleeker
Het ontstaan van de latere Nederlandsche Optiek-
en Instrumentenfabriek Dr. C. E. Bleeker, welke
in 1969 door Oude Delft werd overgenomen, lag
bij de oprichting in 1930 door mevrouw Dr. C. E.
Bleeker van het Physisch Adviesbureau Dr. C. E.
Bleeker in Utrecht.

Caroline Emilie Bleeker werd in 1897 in Middel-
burg geboren en studeerde na-de H.B.S. wiskun-
de aan de universiteit in Utrecht.~ Na het behalen
van haar kandidaats in dit vak, werd zij docente
en verdiende daarmee haar studie astronomie.~`
Vanaf 1919 was zij assistente bij verschillende
professoren. Zij promoveerde in 1928 bij profes-
sor L. S. Ornstein te Utrecht tot doctor in de
wiskunde en natuurwetenschappen op een proef-
schrift getiteld: Emissie- en dispersiemetingen in
de seriespectra der alkaliën. Een jaar later nam zij
ontslag aan de universiteit.

Op 1 september 1930 stichtte Dr. C. E. Bleeker
een fysisch adviesbureau te Utrecht. Tijdens haar
werkzaamheden aan de Utrechtse universiteit was
haar namelijk gebleken, dat er in wetenschappe-
lijke kring en daarbuiten grote behoefte bestond
aan bepaalde fysische instrumenten. Bezoekers
van andere universiteiten informeerden in
Utrecht regelmatig naar de herkomst van een
bepaald instrument. Vaak bleek dat dan te zijn
ontworpen en gemaakt door één van de mede-
werkers van de Utrechtse universiteit. Daarom
stichtte zij in 1930 een bureau, dat bedoeld was
om industrieën, die geen fysicus in dienst had-
den, op dat terrein van advies te dienen. Weldra
kwamen er echter verzoeken binnen om fysische
instrumenten te ontwerpen en te vervaardigen.
Zo ontstond er naast het adviesbureau in 1931 een
instrumentenfabriek.~ In 1936 werd de onderne-
ming omgezet in een commanditaire vennoot-
schap onder de naam 'Physisch Adviesbureau
Instrumentenfabriek Dr. C. E. Bleeker', met als
vennoten Dr. C. E. Bleeker en Drs. G. J. D. J.
Willemse. Naast speciale apparaten vervaardigde
het bedrijf ook een groeiend aantal instrumenten,
die meer algemeen toepasbaar waren, waaronder
galvanometers, precisieweerstanden, compensa-
toren en schuifweerstanden. Deze instrumenten
bleven tot de Tweede Wereldoorlog het grootste
gedeelte van het produktieprogramma uitmaken.
In 1937 werkten er 25 mensen bij het bedrijf.

Op aandringen van haar vriend professor F. Zer-
nike besloot Dr. Bleeker tot de vervaardiging van
optische instrumenten. De eerste belangrijke stap
was in 1938 de vervaardiging van prismakijkers
voor het Nederlandse leger. Een jaar later werd
een begin gemaakt met de produktie van spectro-
scopen en geluidsfilmobjectieven.
In 1939 werd de commanditaire vennootschap
ontbonden en zetten de voormalige vennoten
Dr. Bleeker en Drs. Willemse het bedrijf voor
gezamenlijke rekening voort, onder de handels-
naam Nederlandsche Optiek- en Instrumenten-
fabriek Dr. C. E. Bleeker.
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Brown potentiometer voor het
vastleggen van het tempera-
tuurverloop bij industriële
processen.

Het bedrijf zou zich vanaf de oorlogsjaren ontwik-
kelen tot een specialist in hoogwaardige microsco-
pen. Het verhuisde naar Zeist en bood in de jaren
vijftig aan circa 150 mensen werk. De onderne-
ming werd in 1969 overgenomen door de 'Oude
Delft'.~' Op 1 maart 1978 werd Bleeker-Zeist ge-
sloten.

Riel
De in december 1928 opgerichte N.V. Riel's Ap-
paraten- en Instrumentenfabriek te 's-Gravenha-
ge heeft slechts tot september 1930 bestaan.

In december 1928 werd in Den Haag de N.V.
Riel's Apparaten- en Instrumentenfabriek opge-
richt door vier personen, te weten H. F. M. Riel,
zijn echtgenote M. J. Rijnvis, W. C. van Ringe-
lenstein en Th. Riel. De vennootschap had ten
doel de vervaardiging en reparatie van en de
handel in bierpomp-, koel-, bierkoel- en sanitaire
installaties, machines, inventarissen en aanver-
wante artikelen ten behoeve van het horecawe-
zen, benevens de vervaardiging, reparatie en han-
del in instrumenten, uurwerken en mechanieken
en alle daarmee aanverwante artikelen. Het maat-
schappelijk kapitaal bedroeg f50.000 verdeeld in
100 aandelen van f500, aan toonder.~ Het bedrijf
leverde voornamelijk horeca-artikelen, met bijbe-
horende instrumenten als manometers. Voor de
levering van dergelijke instrumenten onderhield
het bedrijf contacten met andere Nederlandse
producenten, als Dr. M. de Wit in Hengelo.

Voorts verrichtte het bedrijf incidenteel reparatie-
werkzaamheden voor het gemeentelijk gasbedrijf
in Den Haag. Overigens was op hetzelfde adres in
Den Haag ook de N.V Eerste Nederlandsche
Fabriek van Klokken v~h H. G. Verhaar en Co.
gevestigd, waarin H.F.M. Riel ook participeerde.
In 1930 werd de N.V. Riel's Apparaten- en Instru-
mentenfabriek geliquideerd.

Honeywell
De Nederlandse onderneming Honeywell B.V. in
Amsterdam, ontstond in 1934 als handelsfirma en
dochter van het Amerikaanse concern Honeywell
Regulator Co. onder de naam N.V Nederland-
sche Minneapolis-Honeywell Co..

In 1934 werd aan de Herengracht 233 te Amster-
dam door het Amerikaanse bedrijf Minneapolis
Honeywell Regulator Company de eerste vesti-
ging buiten Noord-Amerika geopend.~9 In 1885
was in Minneapolis door Albert M. Butz (1849-
1904), geboren in Zwitserland, de Consolidated
Temperature Controlling Company gesticht,
waaruit later de Minneapolis Honeywell Regula-
tor Company voortkwam. Het bedrijf maakte
thermostaten en elektromechanische regelaars.
De in 1934 geopende Amsterdamse vestiging
heeft model gestaan voor de latere vestigingen in
West-Europa."" Voordien leverde het Ameri-
kaanse bedrijf zijn regelapparatuur rechtstreeks
via agenten en fabrikanten van oliebranderappa-
ratuur aan diverse Europese landen. Beginjaren
dertig ontstond er echter de behoefte aan een
co6rdinatiepunt in Europa, waarbij de keuze op
Amsterdam viel. De eerste directeur van het
bedrijf was de Amerikaan Wex, die de leiding had
over drie medewerkers, een boekhouder, een
administrateur en een vertaler. De zaken liepen
voorspoedig en twee jaar later verhuisde de on-
derneming naar een groter pand in Amsterdam.
Nog datzelfde jaar kocht het moederbedrijf de
onderneming Brown Instruments in Philadelphia
op. Deze firma vervaardigde een veelheid aan
elektrotechnische instrumenten, waaronder zelf-
registrerende."' Deze werden vervolgens ook
door Honeywell geleverd. Aan het einde van de
jaren dertig opende Honeywell ook vestigingen in
Groot-Brittannië (1936) en in Zweden (1938). Na
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wer-
den de contacten tussen Amsterdam en het Ame-
rikaanse moederbedrijf steeds moeilijker en na de
aanval op Pearl Harbour kwamen zij geheel stil te
liggen.
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IV.7. Samenvatting
De vroeg negentiende-eeuwse instrumentmake-
rijen in Nederland waren kleinbedrijven met een
duidelijk ambachtelijk karakter. De situatie in
ons land verschilde toen nog nauwelijks van die in
de verschillende Duitse staten, waar echter in het
laatste kwart van de eeuw omvangrijke instru-
mentenfabrieken zouden ontstaan."- Terwijl de
Duitse instrumentenindustrie er in de tweede helft
van de eeuw in slaagde in de verschillende West-
europese landen een aanzienlijk marktaandeel te
verwerven, bleef de instrumentennijverheid hier
tot ver in de twintigste eeuw overwegend klein-
schalig."'

De vroeg negentiende-eeuwse instrumentmaker
oefende zowel hier als elders zijn vak uit in de
directe omgeving van zijn woning. Er was in feite
nauwelijks sprake van een scheiding tussen wonen
en werken. Het gezin was nauw betrokken bij het
werk, niet alleen doordat knechten en leerling-
instrumentmakers bij het gezin inwoonden, maar
ook doordat de kinderen spelenderwijs met het
werk in aanraking kwamen. Het is dan ook niet
verwonderlijk, dat na het overlijden van een in-
strumentmaker zijn weduwe het bedrijf voortzet-
te, zoals de weduwe Van Emden en de weduwe
Harting.~"
Het werk van een instrumentmaker vroeg om
verschillende technieken en vaardigheden, die
ook door kopergieters, horlogemakers, smeden
en andere handwerkslieden gebruikt werden.
Instrumentmakers en horlogemakers onder-
scheidden zich echter van de andere metaalver-
werkende ambachtslieden, door de nauwkeurig-
heid van werken en de grote mate aan precisie die
het produkt vorderde. Voorts verwerkte de instru-
mentmaker naast koper, platina, zilver, andere
metalen en verschillende alliages, ook hout en
glas."`
Het vak vereiste naast handvaardigheid een grote
hoeveelheid vakkennis. Door ervaring en over-
levering tijdens zíjn leerperiode verkreeg de leer-
ling van verschillende instrumentmakers zijn
scholing. Hij werkte daartoe in de werkplaatsen
van zijn leermeesters. Van theoretisch of weten-
schappelijk onderricht was, op een enkele uitzon-
dering na, geen sprake. Voorzover instrument-
makers theoretisch geschoold werden, gebeurde
dat in het buitenland. Een bekend voorbeeld
hiervan is Eduard Wenckebach. Daar ervaring en
overlevering belangrijk waren, is het dan ook niet
verwonderlijk, dat tal van nieuwe bedrijven zijn
ontstaan uit initiatieven van zonen van instru-

ment- of uurwerkmakers, zoals de Gebr. Camina-
da in Rotterdam, Gebr. P. en H. Caminada in
's-Gravenhage, Becker's Sons in Rotterdam en
H. Olland jr. in Utrecht.

In de werkplaats van hun vader leerden zij de
eerste grondbeginselen van het vak.u'~ Vervolgens
gingen ze enige tijd in de leer bij instrumentma-
kers in binnen- en buitenland. Gedurende deze
'Wanderzeit' werkten zij bij voorkeur bij die in-
strumentmakerijen, die bekend stonden om hun
specifieke manier van werken of een grote faam
genoten door hun produkten. Zo trokken onder
andere H. J. Harting, B. Holsboer en G. A. Lin-
den tijdens hun jeugd door verschillende Duitse
staten. Niet alleen Nederlanders trokken naar het
buitenland, maar omgekeerd brachten ook bui-
tenlanders hier hun leerperiode door. Zo werkten
bij het Arnhemse bedrijf Becker 8c Buddingh in
de tweede helft van de negentiende eeuw enkele
buitenlandse leerling-instrumentmakers, waaron-
der een Fransman."' De latere eigenaar van het
Duitse bedrijf Voigt 8z Hochgesang, Richard
Brunnée ging in 1875 naar Rotterdam en werkte
er achtereenvolgens bij de bedrijven Gebr. Cami-
nada en Becker's Sons. Vanaf 1879 werkte hij bij
de maker van balansen Sartorius in Gdttingen en
vertrok in 1881 naar de werkplaats van de
Utrechtse instrumentmaker H. Olland, van waar
hij vervolgens naar het bedrijf van optische instru-
menten E. Leitz in Wetzlar toog. In 1886 werd
Brunnée de nieuwe eigenaar van Voigt 8z Hoch-
gesang (opgericht in 1869) in Góttingen."" Ook
de oprichter van de instrumentenfabriek 'Physica'
in Arnhem, Gerrit de Koningh werkte achtereen-
volgens enige tijd bij Gebr. Caminada en
W. C. Olland in Utrecht.J9 Dit zijn enkele voor-
beelden van de intensieve en internationale uit-
wisseling van kennis binnen de instrumentenbran-
che. Na enkele jaren elders te hebben doorge-
bracht kwamen de jonge instrumentmakers
meestal terug om zich ergens zelfstandig te vesti-
gen of te worden opgenomen in het bedrijf van
hun vader.

Om zich als zelfstandig instrumentmaker te vesti-
gen was weinig kapitaal nodig, omdat het openen
van een werkplaats nauwelijks investeringen verg-
de. Enkele stukken gereedschap, een vuur en een
onderkomen, naast de benodigde vaardigheden
waren alles wat een handwerksman nodig had om
zich ergens als instrumentmaker te kunnen vesti-
gen. Als hij vervolgens over de benodigde grond-
stoffen beschikte, kon hij aan de slag. Het beperk-
te aantal benodigde produktiemiddelen maakte
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de instrumentmaker mobiel. Hij was daardoor in
staat te reageren op veranderingen aan de vraag-
zijde en zich in de omgeving van nieuwe opdracht-
gevers te vestigen. Tot de jaren tachtig van de
vorige eeuw verhuisden deze ambachtslieden
regelmatig. Wanneer de werkplaats om welke
reden dan ook niet meer passend was, gaven zij er
de voorkeur aan het bedrijf te verplaatsen in
plaats van het bestaande onderkomen aan te pas-
sen.~

In de periode 1820-1860 vestigden zich in ons land
naar schatting enkele tientallen buitenlandse
instrumentmakers. Dit hield verband met het
ruimschoots voorhanden zijn van werk. Vanaf het
begin van de negentiende eeuw wierven de vader-
landse instrumentmakerijen, wegens een voortdu-
rend tekort aan bekwame vaklieden, arbeids-
krachten in het buitenland.'"' Daarnaast kwamen
velen naar ons land om zich hier als zelfstandig
instrumentmaker te vestigen. Onder hen bevon-
den zich vele ambachtslieden uit de Duitse staten.
Het waren met name de door de buitenlanders
gestichte bedrijven, die in belangrijke mate het
gezicht van deze bedrijfstak in de tweede helft van
de vorige eeuw bepaalden. Daartoe behoorden
onder meer bedrijven, als Linden, Pohl, Becker 8z
Buddingh en Mdssinger.

Ook in een ander opzicht was de Duitse invloed
op de instrumentennijverheid groot.'"' Men was
hier sterk op Duitsland georiënteerd. In navol-
ging van hun Duitse leermeesters noemden een
aantal Nederlanders, zoals bijvoorbeeld Christo-
pher Becker, zich 'mechanicus' in plaats van in-
strumentmaker. Toen in het derde kwart van de
negentiende eeuw de handelsfirma's opkwamen,
importeerden die vooral goederen uit Duitsland.
Optische, medische, technische en wetenschappe-
lijke instrumenten vonden op deze wijze hun weg
naar de Nederlandse gebruiker.
In tegenstelling tot de Nederlandse situatie namen
in Duitsland in het derde kwart van de vorige
eeuw de bestaande instrumentmakerijen snel in
omvang toe. Dit ging gepaard met een omschake-
ling van handwerk naar een gemechaniseerde pro-
duktie met behulp van kunstmatige krachtbron-
nen. Eerst vanaf de jaren tachtig zien we een
dergelijke verschuiving in Nederland optreden.
Bij de Duitse bedrijven ging daaraan een periode
vooraf, waarin zij hun produktieprogramma's ver-
smalden en was er sprake van een zekere geografi-
sche specialisatie wat betreft de voortbrenging van
instrumenten.'"' Zij specialiseerden zich in de
fabricage van slechts één of hoogstens enkele

produkten, waarvan zij de uitvoering en vervaar-
diging trachtten te vervolmaken. Voorbeelden
hiervan zijn bedrijven als P. Bunge in Hamburg,
E. Leitz in Wetzlar en Carl Zeiss in Jena, die
bekend werden om één type produkt, in deze
gevallen respectievelijk balansen, microscopen en
optische instrumenten.'~ Deze bedrijfsvoering
maakte het mogelijk om op doelmatige wijze en in
relatief korte tijd, kwalitatief hoogwaardige pro-
dukten te vervaardigen, die al spoedig ook buiten
de landsgrenzen ruime bekendheid genoten.
Daarentegen maakte het overgrote deel van de
vaderlandse instrumentmakerijen in die dagen
nog een breed scala aan produkten, zoals blijkt uit
de inzendingen aan de verschillende in de negen-
tiende eeuw gehouden nationale en internationale
nijverheidstentoonstellingen.u" Deze bedrijfsvoe-
ring leidde tot een grote versnippering van ar-
beidskracht en kennis. Zelfs bedrijven als Becker
c4~ Buddingh en Olland, wier weegwerktuigen
internationale bekendheid genoten, bleven naast
deze produkten andere instrumenten vervaardi-
gen, in plaats van zich te specialiseren in enkele
kwaliteitsprodukten. Reeds in 1865 pleitte de spe-
ciale commissie van de Nederlandsche Maat-
schappij ter Bevordering van Nijverheid, belast
met de organisatie van een bijzondere Tentoon-
stelling van Wis- e~n Natuurkundige Werktuigen,
voor specialisatie onder de instrumentmakers.'~'
Het brede leveringsprogramma bemoeilijkte
immers de mechanisering en rationalisering van
het produktieproces. Doordat men bepaalde spe-
cifieke machines nooit optimaal zou kunnen ge-
bruiken, was de aanschaf ervan niet rendabel.
Zodoende bleef het instrumentmaken vaak over-
wegend handwerk.

Tot de jaren tachtig van de negentiende eeuw
beschikten de instrumentmakerijen in ons land op
een enkele uitzondering na, niet over kunstmatige
krachtbronnen. Er zijn slechts enkele voorbeel-
den bekend, dat een bedrijf voor 1880 al over een
stoommachíne beschikte.'"' Overigens waren dit
hoofdzakelijk bedrijven waar voornamelijk weeg-
werktuigen vervaardigd werden. Kennelijk was
het goed mogelijk de produktie van deze instru-
menten te mechaniseren en waren er in Nederland
en zijn koloniën voldoende afzetmogelijkheden.
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De werkzaamheden bij de meeste instrumentma-
kerijen in ons land waren echter niet geschikt voor
mechanisering. Verder waren de bedrijven vaak
te klein om de investeringen in een stoommachine
en andere machines te rechtvaardigen. Als echter
de verschillende gas- en elektromotoren op de
markt komen, zien we, na 1880 de ene na de
andere instrumentmakerij tot aanschaf van een
dergelijke krachtbron overgaan. De motor met
zijn beperkt vermogen van slechts enkele pk's en
zijn beperkte omvang paste beter bij de klein-
schalige instrumentenbedrijven.

De kleinschaligheid van de Nederlandse bedrij-
ven had tot gevolg dat zij niet in staat bleken de
snel expanderende Duitse instrumentennijverheid
na 1870 op de voet te volgen en met haar produk-
ten te concurreren. Het feit dat ook de andere
Nederlandse industrieën sterk op Duitsland
georiënteerd waren, droeg er toe bij, dat toen in
ons land na 1860 de vraag naar instrumenten
groeide er grote hoeveelheden Duitse produkten
geïmporteerd werden. De vele nieuwe gebrui-
kers waren door hun opleiding en hun ervaring
met Duitse instrumenten, met deze produkten
bekend. Daarbij kwam nog, dat er in vakbladen
oeel geschreven werd over wetenschappelijke en
technische ontwikkelingen in Duitsland en men
veelvuldig voor Duitse instrumenten adverteerde.
Dit had tot gevolg, dat zodra zij die een opleiding
in het buitenland genoten hadden, in de positie
waren om over de aanschaf van instrumenten te
beslissen, zij in vele gevallen voor het Duitse
fabrikaat kozen.

Parallel aan het toenemend gebruik van instru-
menten in de verschillende sectoren van de sa-
menleving in het derde kwart van de negentiende
eeuw, kreeg de instrumentenbranche te maken
met de ontwikkeling van een open markt. Hoewel
het aanbod van instrumenten altijd al in hoge
mate een afgeleide van de vraag was, ontstond nu
een situatie waarin de vraag naar instrumenten
sneller toenam, dan de produktiecapaciteit. In ons
land werkte een instrumentmaker voor een be-
perkt aantal klanten, die hij kende en waarmee hij
regelmatig contacten onderhield. Deze klanten
bestelden hun instrumenten bij één bepaalde
instrumentmaker, die ook de voorwerpen in on-
derhoud had en zonodig reparaties verrichtte. De
vaderlandse instrumentmakerij had in de tweede
helft van de vorige eeuw voldoende opdrachten en
was niet bij machte de toename in de vraag naar
zich toe te trekken. Met deze groei ontstond er
een grote groep anonieme klanten, die (nog) geen

binding met een instrumentmakerij had en voor
wie de prijs van een produkt en de levertijd
belangrijker waren dan een intensief contact met
de instrumentmaker. Het waren zodoende niet zo
zeer de instrumentmakerijen die profiteerden van
de toegenomen vraag, alswel de handelsonderne-
mingen, die met name na 1865 ontstonden. Het
ontstaan van deze ondernemingen weerspiegelde
in zekere zin de toegenomen vraag naar instru-
menten. Doch deze bedrijven waren kwetsbaar.
Indien de afnemers om welke reden dan ook
besloten de aanschaf van nieuwe instrumenten op
te schorten, dan waren de gevolgen voor die
bedrijven spoedig merkbaar. Zij produceerden
immers zelf geen produkten, maar hadden vaak
wel enige voorraad van de meest gangbare pro-
dukten in hun magazijnen liggen, waaruit zij le-
verden. Dit legde een zeker beslag op hun finan-
ciële middelen en maakte hen minder flexibeL~

Met de komst van de handelsondernemingen na
1865 ontstond er een duidelijke scheiding tussen
handel en produktie. Voorheen verkochten de
instrumentmakers hun eigen produkten en bemid-
delden zij indien nodig bij de aanschaf van een
buitenlands instrument. Daarnaast waren er men-
sen gekomen, als apotheker P. J. Kipp, die uit de
aard van hun activiteiten kennis bezaten van in-
strumenten en die incidenteel ook instrumenten
verhandelden. Vanaf het midden van de jaren
zestig werd de handel in instrumenten een gerich-
te activiteit van speciaal voor dat doel opgerichte
ondernemingen.~ Over het algemeen werden
instrumenten verhandeld door personen, die eni-
ge affiniteit met deze produkten hadden. Onder
de oprichters van handelsondernemingen bevon-
den zich apothekers, amanuenses, ingenieurs,
leraren en de zonen van instrumentmakers.'~ Net
als de instrumentmakers vestigden ook zij zich in
de nabijheid van hun afnemers of in het centrum
van hetland.

De handelsondernemingen boden de potentiële
gebruiker een scala van artikelen aan. Zij lever-
den dikwijls de produkten die in ons land (nog)
niet gefabriceerd werden, zoals verschillende
optische instrumenten. Daarnaast leverden zij
ook Nederlands fabrikaat en onderhielden con-
tacten met producenten van instrumenten in bin-
nen- en buitenland. De aanwezigheid van deze
handelsondernemingen vereenvoudigde de han-
del in instrumenten. Via deze bedrijven konden
afnemers goederen van uiteenlopende producen-
ten bestellen. Door middel van de uitgegeven
produktcatalogi en prijscouranten kregen zij een
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aardig inzicht in de bestaande produkten en wer-
den zij op de hoogte gehouden van de laatste
ontwikkelingen op instrumentengebied.a91 In de
door de verschillende ondernemingen uitgegeven
catalogi ontbraken doorgaans de verkoopprijzen.
Enerzijds geschiedde dat uit concurrentieoverwe-
gingen en anderzijds omdat de verkoopprijzen
regelmatig gewijzigd werden. Voor serieuze gega-
digden bestond altijd de mogelijkheid prijsopgave
te krijgen. Zodoende konden deze vaak tientallen
pagina's dikke en ruim geïllustreerde boekwer-
ken jarenlang mee.'9'- Vanaf het einde van de
vorige eeuw kwamen er steeds meer en meer
gespecialiseerde catalogi en prijscouranten in
omloop. In tegenstelling tot de catalogi bevatten
de couranten prijzen en werden zij regelmatig
herzien en verspreid.'y' Aan de hand van deze
uitgaven kon men de prijzen vergelijken. Boven-
dien hoefde de koper niet meer alle producenten
afzonderlijk te benaderen, wanneer hij één of
meer instrumenten wilde kopen. De handelson-
dernemingen gingen er al spoedig na hun ontstaan
toe over complete inrichtingen te leveren voor
onder meer apotheken, prakticumlokalen voor
scholen, laboratoria of ziekenhuizen. In de prak-
tijk betekende dat, dat zij naast instrumenten ook
andere zaken leverden, waaronder diverse labora-
toriumhulpmiddelen, gereedschappen, reagentia,
chirurgisch naaigaren (catgut), bedden en ver-
pleegartikelen.'~

De produktcatalogi van de instrumentenfabrieken
wekken de indruk, dat sedert de laatste decennia
van de negentiende eeuw steeds meer nieuwe en
verbeterde instrumenten op de markt kwamen.
Daaruit zou men kunnen afteiden, dat de produk-
ten een kortere economische levensduur kregen.
Dat wil zeggen dat men eerder overging tot de
aanschaf van een nieuw instrument, ongeacht de
staat waarin het bewuste voorwerp verkeerde,
zodra er eén object op de markt kwam dat beter
voor zijn taak geschikt was. De handelsonderne-
mingen hadden een functie hun cliëntèle op de
nieuwe artikelen te attenderen en we zien dan
ook, dat de handelsondernemingen veelal in sa-
menwerking met de buitenlandse producenten
adverteerden voor nieuwe produkten. Ook enke-
le Nederlandse producenten maakten landelijk
reclame, doch dit waren over het algemeen de wat
grotere bedrijven, die zich al enigszins gespeciali-
seerd hadden. Hieronder bevonden zich de balan-
senfabrieken. Tegen het einde van de negentiende

eeuw werd een toenemend aantal buitenlandse
fabrikanten in ons land vertegenwoordigd door
handelsondernemingen en (advies)bureaus.3q5 In
onze jaren twintig zien we vervolgens een com-
missiehandel ontstaan.

De buitenlandse invloed op de markt voor instru-
menten was groot, getuige de vele buitenlandse
vertegenwoordigingen voor medische, laborato-
rium, wetenschappelijke en technische instrumen-
ten. Dikwijls ging het hier om produkten, die in
ons land niet of na}~welijks vervaardigd werden.
Voorzover bekend telde Nederland, met uitzon-
dering wellicht van de firma J. B. Delius 8c Co., in
de tweede helft van de negentiende eeuw geen
ondernemingen, die op enige schaal glazen of
optische instrumenten fabriceerden. Aan de hand
van de uitgegeven prijscouranten en catalogi lijkt
de conclusie gerechtvaardigd, dat grote hoeveel-
heden glazen instrumenten en laboratoriumglas-
werk sedert het laatste kwart van de negentiende
eeuw afkomstig waren van de grote fabrikanten in
Jena, Thuringen en Bohemen.'~ Voor zover der-
gelijke goederen in ons land gemaakt werden,
gebeurde dat op ambachtelijke wijze in de werk-
plaatsen van glasblazers als Geisler of Van Deene
of in een speciale aan een handelsonderneming
verbonden glasblazerij.'y' Zoals we zagen bestond
in Nederland een nijpend tekort aan glasblazers.
In de twintigste eeuw ontstonden hier enkele
kleine bedrijven, die glasprodukten voor de labo-
ratoria voortbrachten. Hetzelfde gold overigens
voor laboratoriumporcelein, dat grotendeels af-
komstig was van buitenlandse fabrikanten als de
Kónigliche (later Staatliche) Porzellan Manufak-
tur in Berlijn.'9" Voor zover bekend was het enige
bedrijf dat in ons land voor 19401aboratoriumpor-
celein vervaardigde, de N.V. Ramie Union in
Enschede.'~

Ondanks het feit dat ons land bedrijven telde,
waar medische, wetenschappelijke en technische
instrumenten vervaardigd werden, was de buiten-
landse invloed groot. Verschil met het midden van
de negentiende eeuw, was dat later niet zozeer de
buitenlandse instrumentmakers naar ons land
kwamen, alswel de buitenlandse produkten. Het
aantal Duitse importen overtrof het aantal Engel-
se en Franse.~" Verder zien we in Nederland na
1900 diverse nieuwe instrumentenbedrijven ont-
staan in de wetenschappelijke en technische sec-
tor. Er kwamen daarbij tal van instrumenten op
de markt, die door vormgeving en uitvoering
geschikt waren om in een produktieomgeving
geïnstalleerd te worden.w'
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De Nederlandse markt was voor de buitenlandse
bedrijven niet alleen interessant vanwege de bin-
nenlandse vraag, maar ook omdat zij zo toegang
kregen tot de Nederlandse koloniën. Na de gelei-
delijke afschaffing van het Cultuurstelsel (vanaf
1865) kwam op Java de ontwikkeling van de
infrastructuur en een nieuwe bedrijvigheid op
gang. De aanleg van de spoorwegen en de oprich-
ting van onder meer de verschillende proefsta-
tions dateerden daar uit de laatste decennia van
de negentiende eeuw.~'~
Voor zover Nederlandse produkten in de periode
1840-1940 geëxporteerd werden, gebeurde dat
over het algemeen naar de koloniën. Zo vonden
produkten van Becker 8c Buddingh, Gebr. Cami-
nada, Holsboer en andere instrumentmakers hun
weg naar Nederlandsch-Indië. In de twintigste
eeuw gingen meerdere bedrijven ertoe over om in
de koloniën een handelskantoor te openen of
zich op een andere wijze te laten vertegenwoordi-
gen.~'

Technische en wetenschappelijke ontwikkelingen
zorgden in de tweede helft van de negentiende
eeuw voor nieuwe mogelijkheden. Zo leidden de
ontwikkelingen in de elektrotechniek tot het ont-
staan van geheel nieuwe bedrijven en produkten.
Rond de eeuwwisseling ontstonden ook in Neder-
land bedrijven, die zich toelegden op de fabricage
van elektrotechnische instrumenten. Daarnaast
kwamen er ondernemingen, die zich richtten op
het adviseren van de afnemers, op de handel of op
het installeren van dergelijke produkten. Er ont-
stonden zowel installatie- als ingenieursbureaus.
die naast hun hoofdactiviteiten als nevenactiviteit
de vertegenwoordiging van één of ineer buiten-
landse elektrotechnische ondernemingen voerden
voor de levering van instrumenten.

Eind negentiende eeuw zien we een andere tak
van de instrumentenbranche zich sterk ontwikke-
len, namelijk de bedrijven die orthopedische
instrumenten en kunstledematen vervaardigden.
Geleidelijk kwamen er nieuwe materialen ter
beschikking en werden nieuwe constructies moge-
lijk. In de laatste twee decennia was er sprake van
een aanzienlijke verbetering van het orthopedi-
sche produkt. De vraag naar dergelijke artikelen
nam toe. Bedrijfs- en verkeersongevallen en de
daaruit voortvloeiende medische ingrepen leidden
tot een vraag naar lichaamsfunctie-vervangende
voorwerpen. De opvattingen over het menselijk
lichaam en het functioneren daarvan droegen
ertoe bij dat men niet langer het verlies van een
ledemaat of een gedeelte daarvan accepteerde als

een blijvende verminking, maar naar een substi-
tuut zocht, dat de natuurlijke functies zo goed
mogelijk benaderde. Daarnaast kreeg men meer
aandacht voor het voorkomen van het individu en
verbeterde de afwerking van de orthopedische
artikelen.

Verder werd er in de samenleving meer dan voor-
heen aandacht besteed aan de lichamelijke ge-
zondheid en het welzijn. Naast de toegenomen
medische kennis en mogelijkheden, was men eer-
der geneigd tot opname in een ziekenhuis om zich
daar te laten behandelen. Het aantal ziekenhuis-
opnames steeg exponentieeL Rond de eeuwwisse-
ling gaven de activiteiten in de medische wereld
en de bouw van nieuwe ziekenhuizen een fíinke
stoot tot het ontstaan van nieuwe ondernemingen,
die zich met name richtten op de medische sec-
tor."" Niet alleen moesten de nieuwe ziekenhuizen
worden ingericht, ook de komst van elektromedi-
sche apparatuur en in het bijzonder de rdntgen-
apparatuur betekende een enorme stimulans voor
de afzet van medische instrumenten en appara-
tuur. Voor een aantal buitenlandse producenten
was één en ander aanleiding om ook in ons land
een eigen vestiging te openen, in plaats van te
volstaan met een vertegenwoordiging. Deze ont-
wikkeling werd voortijdig tot staan gebracht door
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, waar-
door de contacten met de Duitse producenten
nagenoeg geheel verbroken werden. Tijdens de
oorlogsjaren kregen andere ondernemingen een
kans een plaats op de Nederlandse markt te ver-
overen, zoals het Amerikaanse concern Victor
Electric Corporation.~" Een bedrijf als de N.V.
Philips' Gloeilampenfabrieken bleek in staat
róntgenbuizen te repareren en andere Neder-
landse bedrijven zagen kans hun activiteiten op
elektromedisch gebied uit te bouwen. Na de oor-
log werden ten gevolge van de bedrijfsontwikke-
lingen in Duitsland, in ons land de vestigingen van
de verschillende producenten van elektromedi-
sche apparatuur samengebundeld in één vesti-
ging, namelijk Almara in Amsterdam.

Tot in het begin van de jaren twintig was er sprake
van een voortdurende groei van de instrumenten-
branche, die slechts tijdelijk onderbroken werd
tijdens de eerste twee oorlogsjaren en kort tegen
het einde van de Eerste Wereldoorlog, toen vele
gebruikers besloten de aanschaf van instrumenten
even op te schorten met het oog op mogelijke
prijsdalingen en de introductie van nieuwe pro-
dukten. Na de hausse van 1919 volgde een malai-
se, die de instrumentenbedrijven zeker niet onge-
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merkt voorbij ging. De handelsondernemingen
zagen de bestellingen teruglopen en dientengevol-
ge hun omzet drastisch verminderen. Op diverse
manieren trachtten zij de vaste kosten terug te
dringen en de omzet te stabiliseren. Voor de
instrumentenbranche en met name de bedrijven
die zich richtten op de laboratoriumsector en het
onderwijs had bovendien de inkooppolitiek van
het Rijks Inkoopbureau duidelijk merkbare ge-
volgen. Dit leidde zelfs tot prijsafspraken tussen
de vier grote handelsondernemingen en tot een
vorm van samenwerking, die overigens niet van
lange duur geweest is.

Voor vele bedrijven waren de jaren 1920-1924
veel moeilijker, dan de crisis in de jaren dertig.
De instrumentenbedrijven, die veelal tijdens de
oorlogsjaren met de produktie van nieuwe artike-
len gestart waren, werden geconfronteerd met een
ware golf van goedkope Duitse produkten, die de
Nederlandse markt overspoelde. Bij de instru-
mentenfabrieken vielen er ontslagen en vonden er
reorganisaties plaats. De handelsondernemingen
werden geconfronteerd met een groot aantal nieu-
we concurrenten die, aangetrokken door de
winstverwachtingen als gevolg van valuta-ver-
schillen, in instrumenten gingen handelen. In
tegenstelling tot de bestaande handel konden zij
prijsafspraken negeren. Ook bij de handelsonder-
nemingen bleef vervolgens in de jaren twintig de
omzet onder de top van 1919-1920. In de tweede
helft van de jaren twintig namen de bedrijfsresul-
taten gaandeweg weer toe. Deze ontwikkeling
werd verstoord na de beurskrach op Wall Street in
oktober 1929. De eerste maanden daarna veran-
derde er nauwelijks iets. Voor enkele bekende
Nederlandse instrumentenbedrijven was 1929
zelfs een topjaar. Zo rond 1931 was er echter
sprake van een daling van de bedrijfsresultaten.
De crisis van de jaren dertig kwam echter voor
veel instrumentenbedrijven minder hard aan, dan
de crisis van de beginjaren twintig, daar vele
bedrijven nog een voorzichtige bedrijfspolitiek
voerden, naar aanleiding van de voorgaande erva-
ringen.

De mate waarin een instrumentenbedrijf door de
beide crises getroffen werd, hing sterk af van de
markt waarop het zich richtte. Voor de onderne-
mingen die hoofdzakelijk op de medische sector
georiënteerd waren, waren de jaren 1920 en 1921
nog topjaren, terwijl de bedrijven in de laborato-
riumsector reeds in 1921 met een teruggang ge-
confronteerd werden. Bij de technische instru-
menten daarentegen begonnen de problemen al in

1920. Een dergelijke fasering deed zich ook in de
jaren dertig voor. Ook nu werd de ene sector
eerder door de crisis getroffen, dan de andere.
Voor bedrijven die veel aan overheidsinstanties
leverden, begonnen de moeilijkheden later dan
bij andere bedrijven, maar hielden over het alge-
meen ook langer aan.""

Ten slotte wat de vestiging van instrumentenbe-
drijven in ons land betreft, hier was geen sprake
van een concentratie van ondernemingen in de
hoofdstad, zoals dat in Groot-Brittannië en
Frankrijk het geval was. Evenmin was er sprake
van een zekere geografische specialisatie, zoals in
Duitsland.r" Overigens telde Amsterdam wel vele
vestigingen van buitenlandse ondernemingen.
Veel bedrijven openden in de hoofdstad een vesti-
ging in verband met de geografische ligging, de
bereikbaarheid en de aanwezigheid van een ha-
ven. Bovendien was Amsterdam een financieel
centrum. Er waren daar reeds vele andere onder-
nemingen, waaronder ook instrumentenbedrij-
ven, gevestigd, er heerste een grote bedrijvigheid
en men kon er makkelijk aan personeel komen.
Hetzelfde gold overigens in grote lijnen ook voor
's-Gravenhage en Rotterdam. Voor de keuze van
's-Gravenhage sprak het feit, dat deze stad het
regeringscentrum was en hier de verschillende
diplomatieke vertegenwoordigingen gevestigd
waren. Nieuwe bedrijven werden ook gesticht in
de universiteitssteden, in het bijzonder in
Utrecht. De domstad was door zijn centrale lig-
ging voor instrumentenbedrijven een ideale vesti-
gingsplaats. Verreweg de meeste produktie- en
handelsondernemingen van enige omvang waren
aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog in
de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en
Utrecht gevestigd.

In de hier beschreven periode 1840-1940 heeft de
instrumentennijverheid in ons land een sterke
groei en differentiatie doorgemaakt. Aan het
begin van dit tijdvak telde ons land vele kleine
instrumentmakerijen, die hoofdzakelijk in op-
dracht instrumenten vervaardigden. Zij maakten
hoofdzakelijk nautische, wetenschappelijke, en
medische instrumenten. Daarnaast werd er op
kleine schaal als nevenactiviteit handel in instru-
menten gedreven. Aan het einde van deze periode
telde ons land echter naast de kleine instrument-
makerijen, enkele instrumentenfabrieken en
enkele tientallen kleine en grotere handelsonder-
nemingen.
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V. Instrumenten en hun betekenis

V.1. Inleiding
Tijdens het tijdvak 1840-1940 hebben zich in ons
land een aantal grote veranderingen voorgedaan,
waaronder die oxtwikkelingen in de samenleving,
die worden gekarakteriseerd met het begrip in-
dustrialisatie. Bij deze veranderingen hebben
instrumenten een belangrijke rol gespeeld. Zij
vormden een sterke stimulans tot de voortgaande
materiaal- en procesbeheersing en bewerkstellig-
den een algemeen inzicht in fysische grootheden.
Met behulp van instrumenten werd het mogelijk
allerlei eigenschappen en kwaliteiten te onderzoe-
ken en te meten. De kennis en vaardigheden van
instrumentmakers hebben ongetwijfeld ook in ons
land bijgedragen tot de verdere ontwikkeling van
de werktuigbouwkunde en de fabricage van ge-
reedschappen en machines.' Zeker nadat in Lei-
den omstreeks de eeuwwisseling een zelfstandige
opleiding tot instrumentmaker in het leven geroe-
pen was, vonden instrumentmakers niet alleen
emplooi bij instrumentenbedrijven, maar bleken
ook andere industrieën en instituten belangstel-
ling voor deze vakmensen te hebben.Z

In deze periode zien we dat men zich in ons land in
toenemende mate gaat bedienen van instrumen-
ten om bepaalde waarnemingen te kunnen doen
of om zijn waarnemingen te verbeteren. De hier-
mee verworven kennis en de instrumenten gingen
steeds meer ingrijpen in ons dagelijks leven en
vormden een factor van betekenis bij de industria-
lisatie. Dit proces zouden we kunnen aanduiden
met het begrip 'instrumentalisatie'. In de samen-
leving raakte het gebruik van instrumenten meer
en meer verbreid. In voorgaande eeuwen was het
gebruik van filosofische of wetenschappelijke
instrumenten voorbehouden geweest aan met
name geleerden, medici en aan hen, die belang-
stelling hadden voor natuurwetenschappelijke en
technische ontwikkelingen. Daarnaast waren er
nog de instrumenten, die gebruikt werden bij
onder meer de scheepvaart, de cartografie en voor
militaire doeleinden.' In de negentiende en de
twintigste eeuw verloren de instrumenten deze
exclusiviteit en kwamen er steeds meer personen
in aanraking met instrumenten. Zij konden met
instrumenten omgaan zonder tot in de details op
de hoogte te zijn van de constructie van de voor-
werpen en van de fysische principes die aan de
realisatie ervan ten grondslag hadden gelegen.
Door te letten op eenvoud bij gebruik en een
solide uitvoering was dat echter ook niet langer
nodig.

Het gebruik van instrumenten werkte ten dele
ook door in het denken van de mens, die met
behulp van instrumenten in staat werd gesteld zijn
omgeving anders te bezien. Instrumenten boden
de gelegenheid tot waarneming en nauwkeurige
meting van datgene dat voordien verborgen was
gebleven. In de tweede helft van de negentiende
eeuw zien we in ons land een toenemend gebruik
van instrumenten bij het wetenschappelijk onder-
zoek, voor het verzamelen van gegevens, voor
verificatie van hypotheses en voor het doen van
metingen. Men ging steeds meer statistische gege-
vens verzamelen. De ontwikkeling van de natuur-
wetenschappen en de medische wetenschappen en
de ontwikkeling van de wetenschappelijke en
medische instrumenten waren nauw met elkaar
verbonden.' Onderzoek naar bijvoorbeeld het
gedrag van stoffen bij zeer lage temperaturen was
niet mogelijk zonder geschikte instrumenten,
zodat men voor dit onderzoek speciale instrumen-
ten ontwierp. Deze onderzoekingen hebben ove-
rigens geleid tot de ontdekking van de supergelei-
ding, een verschijnsel dat nog altijd bijzonder
actueel is. Zonder het werk van W. Einthoven en
diens vinding van de snaargalvanometer was het
niet mogelijk geweest om elektrocardiogrammen
van het hart te maken, waarmee men in staat was
de kennis van de werking van de menselijke
hartspier te vergroten en de gezondheid ervan te
beoordelen.`

We zien dat men in de loop van de negentiende
eeuw steeds meer trachtte verschillende zaken te
abstraheren en te kwantificeren in meetbare een-
heden. Tijd, afstand en andere fysische groothe-
den werden met behulp van mechanische en later
ook elektrische instrumenten gekwantificeerd. Er
was sprake van een ontwikkeling, waarbij er in de
Nederlandse samenleving steeds meer waarde
werd gehecht aan precisie en cijfermatige en grafi-
sche presentatie. Op allerlei mogelijke terreinen
werden er statistische gevens verzameld.~
In het middelbaar- en het hoger onderwijs schaf-
ten na omstreeks 1860 een toenemend aantal
scholen en instituten instrumenten aan ten behoe-
ve van het onderricht in de natuurwetenschappen
en biologie. Ten dele werden deze instrumenten
gebruikt als model ter verklaring van de werking
van iets. Ook werden de scholieren en studenten
gaandeweg vertrouwd gemaakt met het gebruik
ervan. Daarnaast vonden instrumenten vanaf de
laatste decennia van de negentiende eeuw in toe-
nemende mate een toepassing in de industriële
sfeer: de technische en de elektrische instrumen-
ten.
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Deze uit circa 1910 daterende
galvanometer, fabrikaat
N.LF., was bestemd voor het
gebruik op scholen tijdens de
nanuukundeles.

In de loop der jaren werd over de verschillende te
gebruiken fysische en technische eenheden inter-
nationaal overeenstemming bereikt.' Dat had niet
alleen consequenties voor de gemeten waarden,
die over de verschillende landen vergelijkbaar
werden, maar ook voor de fabricage van instru-
menten. Het maakte immers niet uit of inen een
meting verrichtte met een Nederlands of bijvoor-
beeld een Duits produkt, omdat de aangegeven
meetwaarden hetzelfde waren gaan betekenen.
Daarmee werd de markt voor meetinstrumenten
ook steeds internationaler.
Na aanvankelijke twijfel hechtte men gaandeweg
grotere waarde aan waarnemingen met behulp
van instrumenten, waaraan men een zekere auto-
riteit ging toekennen. Dankzij de toepassingen
van wetenschappelijke en technische kennis in de
samenleving en de betekenis die onderwijs en
instrumenten daarin hadden, leerden vanaf de
laatste decennia van de vorige eeuw grote delen
van de bevolking met nieuwe abstracties om te
gaan en vertrouwen te stellen in de uitkomsten
van metingen. Vertrouwen in de door de handel
gebruikte meetinstrumenten was bijna net zo
waardevol als het vertrouwen in de munt van een
land. De overheid trachtte in de loop der tijd door
standaardisering en wettelijke maatregelen op het
terrein van de maten en gewichten ten behoeve
van handelsdoeleinden dit vertrouwen te sterken.e
Door ijk en herijk van onder meer maten en
gewichten en later ook van weegwerktuigen was
onder andere de consument tot op zekere hoogte
ervan verzekerd, dat hij kreeg waarvoor hij be-
taalde.

Wat instrumenten betekenden in de samenleving
en voor de industrialisatie in brede zin, vinden we
vooral terug bij overheid, industrie, standaardise-
ring, grondstoffengebruik, communicatie en
transport, gezondheidszorg, voeding, wetenschap
en techniek. In het dagelijks leven was het ge-
bruik van instrumenten voor de Tweede Wereld-
oorlog vrijwel alleen indirect merkbaar, maar
daarom zeker niet minder belangrijk.

V.2. Overheid
In de periode 1840-1940 nam de overheidsbe-
moeiing met het economisch verkeer toe. Ener-
zijds was er sprake van een toenemende regule-
ring en controle van het economisch leven, ander-
zijds was er sprake van bescherming van de burger
en dienstverlening aan de industrie. Dankzij in-
strumenten was de overheid in staat, met het oog
op de accijnzen, de verschillende produkten op
gehalte en gewicht te meten en ten behoeve van
de handel kwaliteitscontroles uit te voeren. Er
kwamen voorschriften aangaande de samenstel-
ling van voedingsmiddelen en andere produkten
en er werden controles uitgevoerd op de naleving
ervan. Zo ontstonden in de twintigste eeuw de
keuringsdiensten van waren en de verschillende
rijksdiensten. Voorts kwamen er voorschriften ten
behoeve van het milieu en de volksgezondheid. Er
werden in de eerste decennia van deze eeuw van
overheidswege verschillende onderzoeksinstitu-
ten opgericht, zoals het Instituut voor de Keuring
van Electrotechnische Materialen te Arhnem
(K.E.M.A.) in 1927 en ontstond in 1932 de Ne-
derlandsche centrale organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (T.N.O.).9
Met het instellen van het kadaster werden er van
overheidswege metingen verricht voor het in kaart
brengen van het Koninkrijk der Nederlanden.
Veranderingen en nieuwe opvattingen over ka-
dastrale metingen leidden tot hernieuwde metin-
gen van het land. Ook werden metingen verricht
met het oog op ruilverkavelingen, aanleg van
infrastructurele en waterstaatkundige werken,
waaronder landaanwinning en wegen- en kanalen-
aanleg, bouwactiviteiten en grondverkopen. Voor
de overheid betekenden instrumenten aldus nieu-
we mogelijkheden een veelheid aan nieuwe taken
uit te oefenen.
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V.3. Industrie
Voor de industrie nam sedert de laatste decennia
van de negentiende eeuw de betekenis van het
laboratoriumonderzoek toe. Hiermee deden in
steeds meer industrietakken de bedrijfslaborato-
ria hun intrede."' Aanvankelijk was het laborato-
rium in de nijverheid vaak niet meer dan een
kleine afgescheiden ruimte, waar op beperkte
schaal proeven werden gedaan."
In de eind-negentiende-eeuwse bedrijfslaborato-
ria stond het onderzoek naar de kwaliteit van
grondstoffen en produkten centraal. Men trof
dergelijke onderzoeksfaciliteiten in het laatste
kwart van de negentiende eeuw onder andere aan
in de voedingsmiddelen-, de chemische en de
textielindustrie en bij verschillende overheids-
instanties. Van grondstoffen en produkten werden
monsters genomen, welke vervolgens geanaly-
seerd werden. Daartoe beschikte men over een
verscheidenheid aan hulpmiddelen, zoals bunsen-
branders en waterbaden, glas- en vaatwerk, en
laboratoriuminstrumenten, waaronder balansen,
maat- en optische instrumenten. Het bedrijfslabo-
ratorium en zijn instrumenten stonden op vele
manieren ten dienste van de kwaliteitsbewaking
van de produkten en voor de beheersing van het
produktieproces.

Niet zelden werd voor dit onderzoek door de
gebruikers zelf de benodigde instrumenten ont-
worpen, zoals specifieke instrumenten voor het
zuivelonderzoek, die men vervolgens bij een
instrumentenbedrijf aanbood ter vervaardiging.12
Daarnaast waren er in de twintigste eeuw enkele
grote ondernemingen, die voor eigen onderzoeks-
doeleinden instrumenten ontwierpen èn vervaar-
digden, zoals het Natuurkundig Laboratorium
van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken. De
ontwikkelingen bij de instrumenten betekenden,
dat men in de industrie baanbrekend onderzoek
kon verrichten en de mogelijkheid geopend werd
om nieuwe produkten op de markt te introduce-
ren.

Een andere vorm van beheersing van het produk-
tieproces werd mogelijk door het verrichten van
metingen tijdens de verschillende stadia van het
produktieproces door middel van instrumenten,
die geïnstalleerd waren in de produktieappara-
tuur, dan wel met behulp van losse meetinstru-
menten. Aan de hand van de verkregen gegevens
kon men beslissingen nemen met betrekking tot
wijzígingen in het produktieproces. Eerst ge-
schiedden de metingen en het aflezen van de

instrumenten op regelmatige tijden. Met de komst
van de elektrische meetinstrumenten werd het
bovendien mogelijk om metingen op enige af-
stand te verrichten. Zodoende kon men ook me-
tingen doen, die voorheen ondoenlijk waren door
de moeilijke bereikbaarheid of anderszins. De
meetinstrumenten of de sensoren werden ter
plaatse aangebracht en de resultaten konden
elders worden afgelezen. Zo werd het mogelijk
om continu-metingen in het produktieproces te
doen. De verschillende afleeseenheden waren bij
elkaar gebracht op een schakelbord, dat dikwijls
op enige afstand verwijderd was en waar één of
meerdere personen het verloop in de gaten hiel-
den en eventueel actie ondernamen. Toen van
deze meetinstrumenten vervolgens zelfregistre-
rende uitvoeringen op de markt kwamen, kon
men aan de hand van grafieken het verloop van
het proces gedurende een bepaalde tijdsspanne
nagaan. Aan de hand van deze gegevens was het
mogelijk het proces te optimaliseren. Een volgen-
de stap in de ontwikkeling waren de instrumen-
ten, die een deel van de beslissing om in het
proces in te grijpen van de mens overnamen, zoals
bijvoorbeeld een thermostaat dat doet. Daar het
instrument meet en vervolgens op het gemetene
reageert neemt het daarmee niet alleen de beslis-
sing om in te grijpen over, maar doet dit boven-
dien sneller. Deze instrumenten maakten het
daarmee mogelijk om steeds meer gecompliceer-
de produktieprocessen te ontwikkelen en te opti-
maliseren. Tevens maakte het de fysieke aanwe-
zigheid van de mens in voor hem ongezonde
produktieomgevingen minder noodzakelijk. Het
was een essentiële stap naar de ontwikkeling van
continu-processen, zoals wij die tegenwoordig in
onder andenn de chemische industrie aantreffen.

V.4. Standaardisatie
Met behulp van precisie-instrumenten werd het
mogelijk om in verschillende takken van nijver-
heid standaardisatie door te voeren. Dit was ook
van veel belang voor de werktuigbouw. Nauwkeu-
rig bepaalde afinetingen en geijkte meetinstru-
menten maakten het mogelijk, dat er binnen
bedrijven en bedrijfstakken losse onderdelen
konden worden vervaardigd, die vervolgens el-
ders geassembleerd werden. Daarbij was het niet
meer noodzakelijk dat de onderdelen afzonderlijk
op elkaar afgestemd werden, maar zij waren door
hun identieke afinetingen uitwisselbaar gewor-
den. Zelfs iets simpels als een schroef kent ver-
schillende aspecten als een spoed, de dikte, de
lengte, de diepte van de groef, de breedte en de
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Telegraaftoestel fabrikaat
Gebr. Stógermayr Wenen,
circa 1870.

vorm van de groef. Al deze aspecten komen terug
bij de moer en zijn in de twintigste eeuw gestan-
daardiseerd. Met deze maten is ook bij het ge-
reedschap rekening gehouden. Deze vormen van
standaardisatie vinden we terug in tal van sectoren
van het economisch en dagelijks leven. Dankzij
deze ontwikkelingen werden bedrijven minder
afhankelijk van één bepaalde leverancier. De
uitwisselbaarheid van de produkten maakte het
mogelijk bij anderen te kopen en was indirect van
invloed op de concurrentie en vergrootte de
markt.

V.S. Grondstoffengebruik
Instrumenten werden aan het einde van de negen-
tiende eeuw ook ingezet bij het op economische
wijze omgaan met grondstoffen en brandstoffen.
Aan de hand van analyses van materialen kon
men de samenstelling van het basismateriaal en de
eind- en afvalprodukten vaststellen, en aldus het
rendement van het produktieproces bepalen.
Hiertoe werden verschillende instrumenten ont-
worpen. Zoals we reeds zagen, richtten verschil-
lende bedrijven, zoals de gasfabrieken, suiker- en
zuivelbedrijven laboratoria in voor onder meer
het analyseren van grondstoffen. Van brandstof-
fen kon men vanaf de laatste decennia van de
vorige eeuw de calorische waarde vaststellen.
Door de verkregen waarden vervolgens te verge-
lijken met die van de verbrandingsgassen was men
in staat het rendement te berekenen en kon men
eventueel besluiten tot het bijstellen van het het
verbrandingsproces. Het meten en beter beheer-
sen van de processen maakten het mogelijk die te
optimaliseren en grote rendementsverbeteringen
te behalen.

V.6. Communicatie en
transport

Instrumenten hebben een belangrijke rol ge-
speeld in de veranderingen, die zich op het gebied
van de communicatie en het transport in de perio-
de 1840-1940 hebben voorgedaan. In de negen-
tiende eeuw hebben in ons land bij de komst van
de spoorwegen, de telegraaf, de telefoon, het
moderne postwezen en het motorvoertuig instru-
menten een belangrijke rol gespeeld. Hetzelfde
gold in de twintigste eeuw voor de komst van de
radio, de televisie en het vliegtuig. In de scheep-
vaart nam het belang van instrumenten toe.

Van groot belang bij communicatie en vervoer
zijn de instrumenten, die respectievelijk nodig
zijn voor de ontwikkeling van de infrastructuur en
voor de besturing van de verschillende transport-
en communicatiemiddelen. Immers voor de aan-
leg van kanalen, wegen, bruggen, spoorlijnen,
havens, vliegvelden, telegraaf- en telefoonverbin-
dingen en radiostations gebruikte men instrumen-
ten bij het ontwerpen, het bodemonderzoek, het
uitmeten en uitzetten van tracés en bij de realise-
ring daarvan. Voor deze projecten, waarbij over
grote afstanden nauwkeurig posities bepaald
moesten worden, werden veelvuldig landmeet-
kundige instrumenten gebruikt. Terwijl men bij
het besturen van transportmiddelen meetinstru-
menten gebruikte voor het bepalen van onder
andere de snelheid, de hoeveelheid brandstof en
de conditie van het voertuig. Deze hulpmiddelen
waren onlosmakkelijk met de transportmiddelen
verbonden. Gezien de specifieke aard van het
vliegtuig, beschikte dit verkeersmiddel nog over
enkele bijzondere instrumenten voor het bepalen
van hoogte en voor de besturing op grote hoogte
en bij slecht zicht.
Voor een goede werking van de verschillende
communicatiemiddelen had men meerdere elek-
trische meetinstrumenten nodig voor het afstem-
men, uitzenden en ontvangen en voor het tot
stand komen van verbindingen. Voorts werden
instrumenten zowel bij communicatie- als trans-
portmiddelen ingezet ter beveiliging en signale-
ring.
Het moderne postwezen ten slotte werd groten-
deels mogelijk dankzij de ontwikkelingen op het
gebied van transport en communicatie en de con-
structie van nauwkeurige weeginstrumenten, die
een porto-heffing naar gewicht mogelijk maakten.
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Rrïntgenopste!ling uit het be-
gin van de Róntgenfolografte. V.7. Gezondheidszorg

Door betere en nieuwe chirurgische instrumenten
konden er in de medische sector in de hier be-
schreven periode 1840-1940 nieuwe en verfijnde
operaties worden uitgevoerd. Deze instrumenten
droegen bij tot het ontwikkelen van nieuwe ope-
ratietechnieken en nieuwe ingrepen. Grotere ver-
anderingen werden echter bewerkstelligd door de
invoering van diagnostische instrumenten. Zij
verruimden de mogelijkheden waar te nemen
zonder het lichaam door een chirurgische ingreep
geweld aan te doen. De komst van elektromedi-
sche instrumenten versterkte deze ontwikkeling
en introduceerde een aantal nieuwe genezingsme-
thoden. A1 spoedig na hun ontdekking werden de
X-stralen veelvuldig toegepast in de gezondheids-
zorg. De medische wereld raakte in de twintigste
eeuw meer en meer in de ban van de technische
ontwikkelingen."
Met behulp van instrumenten werd in de hier
beschreven periode een grote hoeveelheid kennis
vergaard over de werking van het menselijk li-
chaam, over functiestoornissen en over micro-
organismen en hun rol in ziekte- en genezingspro-
cessen. Veel onderzoek geschiedde in de laborato-
ria van ziekenhuizen en universiteiten. Naast
wetenschappelijk onderzoek werd er ter onder-
steuning van de diagnose in de ziekenhuislabora-
toria chemisch en bacteriologisch onderzoek
gedaan. Voor het klinisch onderzoek beschikten
deze instellingen naast de gewone laboratorium-
uitrusting over speciale (meet)instrumenten en
apparatuur voor onder andere bloedonderzoek."
Voor de volksgezondheid in algemene zin waren
instrumenten eveneens van belang bij preventief
onderzoek van grote delen van de bevolking (bij-
voorbeeld het 'doorlichten'), inenten, zuigelin-
gen- en kleuterzorg, onderzoeken met betrekking
tot de veiligheid van de werkomgeving en kwali-
teitscontrole van voedingsmiddelen en water.

V.B. Voeding
Bij het verwerken van voedingsmiddelen en het
op industriële schaal bereiden ervan waren in-
strumenten onontbeerlijk. In het laboratorium
werden de verschillende grondstoffen onderzocht
en op kwaliteit en samenstelling beoordeeld.
Daarnaast was onderzoek naar een verbetering
van de houdbaarheid van voedsel door conserve-
ring van groot belang voor de ontwikkeling van
een voedingsmiddelenindustrie. Tijdens het ver-
werken gaven instrumenten informatie over de
condities, waaronder bepaalde handelingen wer-
den uitgevoerd, zoals de temperatuur. Hiertoe
waren er onder andere in ovens en in koelinrich-
tingen thermometers aangebracht. Men was aldus
in staat produkten van een constante kwaliteit te
leveren. Nieuw waren verder de overheidsmaatre-
gelen ter controle en bescherming van de kwaliteit
van het voedsel. Beschermende maatregelen op
dit vlak resulteerden onder andere in de oprich-
ting van de keuringsdiensten van waren. Een
ander nieuw fenomeen was het landbouwproef-
station, waar men trachtte de kwaliteit van de
gewassen te verbeteren en zodoende de opbreng-
sten te vergroten. Instrumenten boden bij deze
verschillende activiteiten mogelijkheden de kwali-
teit van het voedsel te controleren en te garande-
ren.

V.9. Dagelijks leven
In het dagelijks leven kwam de doorsnee Neder-
lander voor 1940 vanuit het heden beschouwd,
nog maar weinig direct met instrumenten in aan-
raking. Indirect speelden instrumenten echter een
belangrijke rol in het dagelijks leven. Tijdens het
onderwijs en op de werkplek gingen instrumenten
gaandeweg een steeds belangrijkere plaats inne-
men. Men leerde met allerlei abstracties om te
gaan en met fysische grootheden te werken.
Eén van de zaken, die in de hier beschreven
periode veranderde, was het tijdsbegrip. Nieuwe
transport- en communicatiemiddelen beïnvloed-
den het begrip van afstand. Steeds meer zaken
geschiedden op afspraak, volgens vaste tijden en
volgens planning. Met de komst van de nieuwe
transportmiddelen nam de mobiliteit van de be-
volking toe.
Door de grotere verbreiding van thermometers
waren velen bekend met graden Celsius of Fah-
renheit en werd temperatuur meer dan alleen de
aanduiding warm of koud.
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Als men over gas, water en elektriciteit kon be-
schikken, had men doorgaans drie verbruiksme-
ters in de woning. Bij de aanschaf van levensmid-
delen trof inen bij de slager, de bakker, de kruide-
nier of de groenteman weegapparatuur aan. Op
school kregen kinderen tijdens onder meer het
natuur- en scheikundig onderricht te maken met
diverse wetenschappelijke instrumenten, waarbij
eigen ervaring met instrumenten werd gepropa-
geerd. Op de werkplek kreeg men afhankelijk van
de werkzaamheden te maken met de één of
andere vorm van meetapparatuur. In geval van
ziekte of anderszins werd men bij de arts gecon-
fronteerd met verschillende diagnostische instru-
menten en bij kleine ingrepen met heelkundige
instrumenten. In de periode voor de Tweede
Wereldoorlog was het gebruik van instrumenten
in het huishouden en bij de hobby beperkt.

V.10. Wetenschap en techniek
Instrumenten speelden in toenemende mate een
rol van betekenis in de ontwikkelingen van de
wetenschap en techniek. Sedert de achttiende
eeuw gold dat al bij de ontwikkelingen in de
mechanica, de hydrostatica en de pneumatica.
Wetenschappelijke instrumenten werden gebruikt
voor bestudering van verschijnselen betreffende
warmte, geluid, licht, magnetisme en statische
elektriciteit.15 In de hier beschreven periode raak-
te het instrument steeds meer betrokken bij het
vergaren van wetenschappelijke kennis en bij de
technische toepassingen hiervan. Het experiment
kreeg een centrale rol bij het natuurwetenschap-
pelijk onderzoek en bij de op basis daarvan tot
stand gekomen theorieën. Verder was er een
snelle toename van toegepast onderzoek, waarbij
men probeerde wetenschappelijke theorieën te
vertalen in technische toepassingen, geschikt voor
gebruik in de samenleving. Daarnaast ging men in
de twintigste eeuw er steeds meer toe over proef-
opstellingen te bouwen, waarmee men nieuwe
produktieprocessen uittestte. Vanaf het einde van
de negentiende eeuw kregen de op ervaring ge-
stoelde en de wetenschappelijk kennis, mede
dankzij de technische ontwikkelingen, meer ver-
bindingslijnen en raakvlakken met elkaar.

Veelvuldig was er sprake van een wisselwerking
tussen wetenschappelijk en technisch onderzoek
en de ontwikkeling van instrumenten. Nieuwe
instrumenten maakten nieuw onderzoek moge-
lijk, terwijl nieuw onderzoek vaak resulteerde in
het ontstaan van nieuwe instrumenten. Van grote
betekenis voor de samenleving en voor de instru-
mentenbranche waren de ontdekkingen op het
gebied van de elektromagnetische krachten en de
brede toepassing van elektriciteit. Het elektrische
meetinstrument vond in grote getale zijn weg naar
de vele laboratoria en industrieën.

In tegenstelling tot voorgaande eeuwen waren
onderzoekers niet langer meer genoodzaakt alle
instrumenten zelf te maken. Het ruime aanbod
van, de grote sortering aan en de korte leverings-
tijden van instrumenten vergemakkelijkten de
aanschaf. Standaardisering van verschillende
instrumenten maakte het mogelijk, dat men over-
al ter wereld zonder al te veel problemen vrijwel
iedere bekende proef kon nadoen.

In de hier beschreven periode werd de samenle-
ving sterk beïnvloed door ontwikkelingen in
wetenschap en techniek. Instrumenten speelden
hierbij een centrale rol.

V.11. Instrumentalisatie
Het proces van instrumentalisatie is niet uitslui-
tend te beschrijven met een toename van het
gebruik aan instrumenten in de samenleving. Het
ging gepaard met een toename van het technisch
en wetenschappelijk kunnen en denken en een
toegenomen controle van de mens over zijn omge-
ving. Instrumenten speelden hierin een voorname
rol. De verwantschap met de industrialisatie is
sterk, maar waar de industrialisatie het 'doen'
betrof, had instrumentalisatie te maken met het
'weten' en eventueel het 'sturen'. Geen van deze
ontwikkelingen kon zonder de andere en samen
beïnvloedden zij het leven sterk. Het betrof niet
alleen de nijverheid, maar ook de gezondheids-
zorg, de levensomstandigheden, de mobiliteit en
andere facetten van de samenleving. De verande-
ringen die optraden hebben verder nog geleid tot
een economie, waarin de technologische factor
een belangrijke rol speelde en de veranderings-
processen steeds sterker werden.
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216. Overzicht totale afzet nieuwe gasmeters 1930-1935
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Bijlage A
Overzicht aantal instrumentmakers rond 12t50

naam plaats jaar van aantal
vestiging werklieden

J.M. Kleman Rt Zoon Amsterdam 1781
G.B.H. Filbri Delft 1830
J.T.L. Hoefftcke Leiden 1826
A. van Emden Amsterdam 1824
W.J. Linden Rottcrdam 1833
J. Harting Breda 1836
E. Wenckebach Amsterdam 1839
Hohwu Amsterdam 1840
Caminada Delft 1842
J. M~ssinger Groningen 1842
Boosman Amsterdam 1843
W.M. Logeman Haarlem 1843
Geisler Den Haag c.1844
F.D. Bastet Den Haag
J. Deijl Bunders 8t Zoon Amsterdam
J. Linden Rotterdam 1845
C. Becker Arnhem 6 volw. en 3 kind.
I. Meissner Arnhem 1 volwassene
A. Schm(e)inck Arnhem 1 volw. en 1 kind.
J.M. Aken Arnhem 1 volwassene
PohUWarmieskerken Utrecht
Olland á Comp. Utrecht 1850
B. Maier Utrecht

Bovenstaand overzicht levert in totaal 23 namen van instru-
mentmakers op. Als we aannemen, dat er over het algemeen
ten hoogste vijf personen in een instrumentmakerij werkten,
levert dat een totaal van 23 x 5- 115 personen op. Een deel
van de bovengenoemde handwerkslieden zal echter alleen of
slechts met één knecht gewerkt hebben, terwijl er bij anderen
meerdere mensen werkten, zodat het aantal instrumentmakers
vermoedelijk rond de 100 zal hebben geschommeld.

Voor dit overzicht is gebruik gemaakt van:
Fabrieken, trafieken en bedrijven welke op den eerste januari
1848 aanwezig waren in de stad Arnhem, Provincie Gelderland.
- Oud Archief Arnhem 3369.
Rooseboom, Instrumentmakerskunst.
Catalogus der voortbrengselen van inlandsche nijverheid en
kunst ingezonden voor de Tentoonstelling te Utrecht in 1847.
Archief Stad Utrecht, 1223.
Rapport Tentoonstelling Haarlem, 1825.
Mulder. 'Hoefftcke'.
Mac Lean, Kleman en van Emden.
Dijkstra, O.H., 'W.H. Logeman', Overdruk Jaarboek Haer-
lem, 19747, pp. 139-160.
Briickman, 'Instrumentmakersindustrie'.
H.J.Harting-Bank' Pausdam 1-2, Utrecht, 1836-1961.
Ter Laan, Groninger Encyclopedie.
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Bijlage B Bijlage C
Omzetcijfers G. B. Salm 1907-1939 Omzetcijfers Econosto 1917-1940

jaar omzet in gld. jaar omzet in gld. jaar omzet in gld.

1900 25.000 1920 472.000
1901 25.000 1921 383.000
1902 50.000 1922 245.000
1903 60.000 1923 258.OW
1904 70.000 1924 260.000
1905 80.000 1925 263.000
1906 70.000 1926 280.000
1907 83.OW 1927 329.000
1908 10L000 1928 304.000
1909 87.000 1929 352.000
1910 111.000 1930 332.000
1911 146.000 1931 320.(H10
1912 184.00O 1932 280.O00
1913 192.00(1 1933 230.000
1914 190.000 1934 226 000
19]5 179.000 1935 221.000
1916 206.000 1936 238.000
1917 243.000 1937 289.000
1918 244.000 1938 315.000
1919 270.000 1939 352.U00

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

66.(Xxl
160.0(b
160.000
140.700
1()0.000

Bron: Jaarverslagen Salm.
(De jaren 1900-1907 zijn een benadering)

Toelichting
[n deze staat zijn de omzetcijfers afgerond op duizend gulden.
Daarbij zijn de bedragen kleiner dan vijfhonderd naar beneden
en de bedragen vanafvijfhonderd naar boven afgerond.

110.000
194.000
240.000
290.000
548.000
588.000

200.000

236.000
340.000
541.000
616. O00
758.00(1
760.000

Bron: 40 jaar bij Econosto.

pcrsonecl

17
17
11
15

18
22
21
21
21
21
21
21

44
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Bijlage D Bijlage E
Omzetcijfers C.LF. Stópler 1908-194(1 Overzicht ~an produktie en reparatie van gasmeters door de

Meterfabriek Dordrecht 1874-1890.

jaar omzet in gld. jaar omzet in gld. Jaar produktie reparatie geijkte meters

1908 32.000 1874 1550
1909 39.000 1925 253.000 1875 1170
1910 54.000 1926 223.000 1876 1300
1911 54.000 1927 292.000 1877 1550
1912 61.000 1928 286.(AlU 1878 I550
1913 59.000 1929 304.0O0 1879 725 1030
1914 47.000 1930 293.00(1 1880 600 700
1915 59.000 1931 295.0(K) 1881 600 700
1916 87.000 1932 267.000 1882 700 750
1917 147.OW 1933 251.0(xl 1883 800 400
1918 124.(1W 1934 239.000 1884 2600
1919 124.000 1935 252.0OD 1885 2400
1920 168.000 1936 244.000 1886 1800
1921 169.000 1937 263.000 1887 1800
1922 108.0(x) 1938 324.000 1888 1800
1923 130.000 1939 402.000 1889 2000
1924 201.000 1940 432.0OD 1890 2300

Bron: bedrijfsarchief Stópler Instrumenten en Bron: lierslagen Kamer van Koophande! Dordrecht
Apparaten B.V.

Toelichring
Toelichting He[ aantal geijkte meters is over he[ algemeen niet gelijk aan
In deze staat zijn de omzetcijfers afgerond op duizend gulden. het geproduceerde aantal, omdat de voor het buitenland be-
Daarbij zijn de bedragen kleiner dan vijfhonderd naar beneden stemde meters hier niet geijkt werden.
en de bedragen vanaf vijfhonderd naar boven afgerond.
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Bijlage F
Overzicht instrumentbedrijven 1540-1940
Hieronder zijn bedrijven uit de instrumentenbranche en enkele
aanverwante bedrijven, die ook instrumenten maakten, ver-
meld. De hierna vermelde naam is een verkorte naam en veelal
dat gedeelte van de naam, dat hetzelfde bleef en het meest
herkenbare is, ondanks de naamsveranderingen in de bespro-
ken periode. De andcre rubrieken zijn zodanig ingevuld, dat ze
het bedrijf over de besproken periode het meest kenmerken.
Het woord produktie wijst op het feit dat produceren van

naam produktett~activiteiten

medische en rbntgenapparatuur

A.E.G. elektrische installaties en instrumcnten 1903
handcl en installatie

Almara

data~plaats diversen

Amstcrdam

192i
handel Amsterdam

P. Bayens produktie

Bakker en Co.

F. D. Bastet chirurgische instrumen[en
produktie

J. F. Becht produktie

C. Becker weegwerktuigen en fysische instrumenten
produktie

Becker 8c weegwerktuigen
Buddingh produktie

Becker's Sons

H. L. Becker

Julian H. Becker

J. A. M. Bekking

P. Beun

Dr. C. E. Bleeker

Boom

W. Boosman

J. C. Brandt

W. A. Brinck

J. A. Bronkhorst

Butti

L Caminada

weegwerktuigen
produktie
weegwerktuigen

weegwerktuigen
produktie

fvsische en elektrische instrumenten
produktie en handel

laboratoriuminstrumenten
handel

fysische en optische instrumenten
adviesbureau en produktic

farmaceutische instrumenten
handel

nautische instrumenten
produktie

pyrometers
produktie

instrumenten voor waterleidingbedrijven
handel

wetcnschappelijke instrumenten en weegwerktuigen
produk[ie

meteorologische instrumenten
produktie

produktie

instrumenten de voornaamste activiteit was. Het woord handel
wijst erop dat het bedrijf als hoofdactiviteit het handeldrijven
kende. Veelal zullen deze bedrijven daarnaast een reparatie-
werkplaats gekend hebben en soms ook enige artikelen zelf
gefabriceerd hebben. De ingevulde plaatsnamen zijn de plaat-
sen waar het bedrijf het langst gevcstigd was. Een asterix in de
diversen-rubriek duidt erop dat het betreffende bedrijf in het
hoofdstuk 'Bedrijven en produkten' in de paragraaf 'Bedrijven'
uitvoeriger besproken is.

ca. 1810
Delft
192~
Zwij nd recht

ca. 1850
's-Gravenhage

Delft

1842-1855
Arnhem
1855-1906
Arnhem
1872
RotterdamlBrummen

1895
BrusseUDen Haag

1926
Delft

ca. i8fi0 tot ca. 1900
Rotterdam
1921
Amsterdam

1930-1978
Utrecht

1895
Meppel

1843 overname van
Amstcrdam A. van Emden

ca. 1917
's-Gravenhage

1884
Amersfoort

1878
Arnhem

Amsterdam

1842-1878
Delft
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naam produktenlactiviteiten datalplaats diversen

Gebr. Caminada fysische en nautische instrumenten 1856 '
produktie Rotterdam

Gebr. P. en H. fvsische instrumenten 18(rl '

Caminada produktie 's-Gravenhage later handel

Cocheret glasinstrumenten 1923
handel en commissiehandel Arnhem

Coster chirurgische en orthopedische instrumenten 18í6
produktie en handel Rotterdam

B. H. Croon technische en elektrische instrumenten 1876
installaticbureau en handcl Amsterdam

Van Deene produktíe Amsterdam overgenomen
door Salm

Van Deene produktie 1875
Leiden

]. B. Delius á Co. glasartikclen cn aputhekershenudigdhcdcn 1tia0
handcl Amsterdam

W. Deu[gen wetenschappelijke instrumenten ca. 1825
produktie Groningen

H. Deutgen wetenschappelijke instrumenten ca. 1840
produktie Groningcn

Van Doorn produktie De Bilt

H. Doyer clektrotechnische artikelen 1892-1910 ' produktie
ingenieursbureau en installaties Delft~Rotterdam zuinigstoker

J. Duiker artikelen i.v.m. ademhalingsbescherming 1919 '
technisch burcau en handel Rotterdam

H. Dijkstra glasartikelen 1897 samengegaan
handel Amsterdam met Vereenigde

Glasproduktieen

Eiga C.V. snaargalvanometers Leiden
produktie

Econosto technische produkten en instrumenten 1910
adviesbureau en handel en appendages Rotterdam

Elster en Co. vcrbruiksmeters en meetinstrumenten 1899
produktie Rotterdam

EME elektrotechnische artikelen 1910
handel Rotterdam

A. van Emden wetenschappelijke en nautische instrumenten 1824-1880
produktie Amsterdam

Enraf rontgenapparatuur 1925
produktie Dclft

Filbri fysische en chemische instrumentcn 1810-ca. 1880
produktie Delft

T. Finger produktic 1854
Utrecht

J. Franken handel Amsterdam ' zie J. Pohl,
's-Gravenhage

F. W. Funckler produktie ca. 1868 voorzetting
Haarlem van Logeman

Geisler glazen instrumenten 's-Gravenhage
glasblazerij latcr Amsterdam

J. W. Giltay wetenschappelijke instrumenten Dordrech[ na 1881

produktie bij P. J. Kipp
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naam produktenlactiviteiten datalplaats diversen

Glover verbruiksmeters Amsterdam
produktie

Charles Goffin laboratoriumglas en microscopen 1936
handel Maastricht

Gregorius handel Amsterdam

T. Grooteboer laboratoriumartikelen ca. 1920
handel 's-Gravenhage

Gudendag medische instrumenten en optische artikelen Amsterdam overgenomen
produktie door Salm

Haagsche weegwerktuigen en gewichten 1915
Balansen- en produktie 's-Gravenhage
Gewichtenfabriek

Harting-Bank fysische en optische instrumenten, later medische 1836
instrumen[en en orthopedische artikelen BredalUtrecht
produktie en handel

Hendriks en farmaceutische en chemische artikelen ca. 1874
Van Steenbergen handel Amsterdam

B. Hesper produktie ca. 1861
Rotterdam

P. W. Hiele produktie Utrecht

HITMA gieterijprodukten 1926
handel Amsterdam

Hoefftcke medische en wetenschappelijke instrumenten 1826-1904
produktie Leiden

Hoekloos o.a. vloeibare luchttoestellen 1907
produktie Schiedam

A. Hófelt wetenschappelijke instrumenten en glasartikelen 1930
handel 's-Gravenhage

Hofstede-Crull produktie 1904
Hengelo

Hohwii chronometers 1840-1885
produktie Amsterdam

B. Holsboer landmeetkundige, fysische en optische 1865
instrumenten en balansen Arnhem
produktie

Honeywell elektromechanische regelaars 1934
handel Amsterdam

Inventum instrumenten en elektrische apparaten 1910
produktie De Biltl's-Gravenhage

D. B. Kagenaar (elektro)medische apparaten 1860-1936 '
produktie, handel en verhuur Utrecht

P. J. Kipp farmaceutische, medische, fysische en chemische 1830 " overname
laboratoria en elektrotechnische artikelen en meters Delft van Vink
handel en produktie

Kleman wetenschappelijke instrumenten 1781-1857
produktie Amsterdam

F. J. Kloos nautische instrumenten 1880-ca. 1920
produktie Rotterdam

J. Koch produktie ca. 1917
Roermond

G. de Koningh geodetische instrumenten 1902 andere naam:
produktie Atnhem Physica
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n:~am

Kromos

D. Laméris

Lamers á Indemans

Het Lancet

F. L. Laporte

Lincker

Linden

Logeman

W. M. Logeman

M. Loth

G. Lotman

Manometerfabriek

J. G Th. Marius

F. Massignac

Metema

Meterfabriek
Dordrech[

J. Metz

Móssinger

Nedinsco

NIEAF

N. L F.

Observator

Olland

H. Olland

Onland van dc
Kasteele

produkten~activiteiten

verbruiksmeters
produktic

medische instrumenten
handel

datalplaats

Zwolle

1907
Utrecht

1896

rhirurei,che en optische instrumenten 1911
h;in~irl Amsterdam

fysische instrumenten
produktie en handel

fysische instrumenten
handel

ca. 1860-1894
's-Gravcnhage

ca. 1884
Arnhem

medische en orthopedische instrumenten 1833
produktic Rotterdam

produktic Amstcrdam

wetenschappelijkc instrumenten, magneten 1843-ca. 1860
produktic

medischc en orthopedische instrumenten
produktic en handel

chemicaliën en chemische apparaten
handel

Haarlem

1891
Utrecht

Amsterdam

manometcrs
produktic

artikelen voor farmaceutische, chemische
en medische laboratoria
handel

1906
Schiedam

1866
Utrecht

ca. 1825
Amsterdam

medische en rontgenapparatuur 1923-1925
handel Amsterdam
verbruiksmeters
produktic

1858
Dordrecht

produktic ca. 1860
Dordrecht

chirurgische instrumenten
produktie
optische instrumenten
produktie

1842-1954
Groningen
ca. 1920
VenlolDen Haag

stroom- cn spanningsmeters en dcrgelijke 1913
produktie

fvsische, elektrotechnische en medische
instrumentcn
produktie

nautische instrumenten, uurwerken
en elektrotechnische instrumenten
produktie

weegwerktuigen en wetenschappelijke
instrumenten
produktie

Utrecht

1900-1912
Utrecht

1913
Rotterdam

18~3
UtrechtlDc Bilt

medische instrumenten later ook wetenschappelíjk 1879-1937
produktie Utrecht

produktie tot 1937
Utrechtl's-Gravenhage

diversen

overgenomen
door Kipp

overgenomen
door Funckler

` later snelwegers
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nuam

Oxygenium

J. van Pelt

Petrie en Co.

Philips

Phywe

J. Pieterman

Pirssche

J. Pohl

J. Pohl

Prins 8t Co.

Radikor

A. Reballio

Van Schaik en
Berghuis

J. F. W.
Schierenbeck

A. Schmeink

Gebr. A. en B.
Schmeink

Schokking, J. A. J.

Siemens Nederland

St6pler

P. M. Tamson

W. H. Tasseron

Verhave

produktenlactiviteite n

o.a. narcose- en snij- en lasapparatuur
handel

ingenieursbureau

o.a. rtin[genapparatuur en elektrische
meetinstrumenten
produktie

handel

glas en aanverwante artikelen
handel

chirurgische instrumenten
produktie

medische instrumenten
produktie

medische instrumenten
produktie

produktie

o.a. radio-onderdelen cn instrumen[en
handel

produktie

apparaten t.b.v. horeca en instrumenten
produktie

handcl

optische instrumenten
produktie en handel

artikelen voor fysische, chemische en
suiker-laboratoria
handel

weegwerktuigen
produktie

produktie

chirurgische'en orthopedische instrumenten
produktie

produktie

medische en orthopedische instrumenten
produktie en handel

fysische en chemische instrumenten
handel

elektrotechnische en radio-artikelen
ingenieursbureau en handel
handel

data~plaats

1899
Schiedam

ca. 1865
Breda

Amsterdam

1891
Eindhoven

ca. 1920
Amhem~Groningen

ca. 1920
Rotterdam

ca. 1825
Amsterdam

18~4
's-Gravenhage

Utrecht

1913-1928
Utrecht

1925
Hilversum

Rotterdam

1928-1930
's-Gravenhage

ca. 1916
Utrecht

18~9
Leiden
1898
Amsterdam

1920
Capelle a.d. [Jsel
ca. 1850
Arnhem

ca. 1860
Arnhem

Ams[erdam

1859
Amsterdam

1879
's-Gravenhage

1903
Utrecht

1878
's-Gravenhage

1920
's-Gravenhage

20e eeu~ti
Amsterdam

diversen

" overgenomen
door J. Franken

opgegegaan
in Metema

ca 1900
uit branche
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naam produktenlactiviteiten datalplaats diversen

W. Vink Delft

E. H. van Vught weegwerktuigen 1810
produktie Amsterdam

Waldorp fijn mechanische artikelen 1915
produktie 's-Gravenhage

E. Wenckebach wetenschappelijke instrumenten en 1839-1852

G. Wilson

Wilten

Dr. M. de Wit

Wittich B~ Visser

telegrafen Amsterdam
produktie

verbruiksmeters 1884
produktie 's-Gravenhage

handel in laboratoriumartikelen 19~1
Utncht

technische meetinstrumenten 1917
produktie Hengelo

meteorologische en technische instrumenten 1924
ingenieursbureau en handel 's-Gravenhage

Zly



Summary

The focus of Instruments, Science and Society is
the history of instrument manufacture and trade
in the Netherlands from 1840-1940 against the
background of the developments among their
users. During this period, in which the industrial-
isation of the Netherlands took place, the instru-
ment industry greatly increased in size. Develop-
ments in science and society created a growing
demand for instruments and caused new appli-
cations for them to evolve.
From our point of view instruments are aids which
serve to support our observations, such as bal-
ances, microscopes, voltmeters and stethoscopes.
They also include the tools and other implements
of the physician such as the various surgical instru-
ments. This essay is mainly concerned with the
instruments as they are nowadays represented by
the Cooperative Association 'het instrument': the
artefacts for medical and laboratory applications,
for measurement, control and industrial auto-
mation and electronics.

Instruments have been used for centuries. Before
1840, the Netherlands already had a large number
of instrument makers and other craftsmen who
also made instruments. They chiefly worked on
commission and made various navigational,
surveying, astrological, surgical, obstetrical and
scientific instruments. Not only craftsmen made
instruments. They were also made by scholars.
During the nineteenth century this situation
changed when new fields of application, new
modes of production and new trade channels
came into being. At the end of the nineteenth
century however, the Dutch instrument industry
was still rather small in scale and compared to
Germany, for example, it was less specialized and
less geared to mass production.
With a few exceptions the making of instruments
remained a traditional craft far into the nineteenth
century. One such exception was the factory of
J.H. Onderdewijngaart Canzius in Delft at the
beginning of the nineteenth century. This en-
terprise already had a far reaching division of
labour and it got batch production. The large
majority of instrument firms remained small-scale
workshops, where the instrument maker worked
with a few craftsmen and an apprentice.

Throughout the nineteenth century the Dutch
instrument manufactures were faced with a large
demand for instruments on the one hand and a
shortage of skilled instrument makers on the
other. Dutch entrepreneurs tackled this labour
shortage by recruiting foreign workmen. Further-
more, in the period 1820-1850 many instrument
makers from various German states settled in
Holland. Among them were the founders of later
prominent Dutch instrument companies, com-
panies which were to exert a strong influence on
the image of the Dutch instrument industry during
the second half of the nineteenth century.

The need for instruments for a large range of uses
increased in several sectors of society during the
second half of the nineteenth century. Educa-
tional reforms, infrastructural developments, the
establishing of public services, developments in
medicine, sciences, engineering and the various
branches of industry brought about an increasing
demand for instruments. At the same time,
sciences, industry and medicine started creating
research facilities and concentrating their research
activities in separate areas - the laboratories. The
food industry in particular felt a growing need for
research facilities, which would be used to analyse
raw materials and semi products and for quality
assurances of end products.
Since the Dutch instrument makers couldn't
supply all the needed instruments, many products
had to be imported. They were obtained from
Germany and, to a lesser extent, from Britain and
France. This situation gave birth to the trading
companies in the instrument sector.

From 1865 on trading companies were founded.
They bought instruments from domestic and
foreign manufactures and supplied these goods to
their clients throughout the Netherlands and its
colonies. Many of these firms specialized in the
supply of complete furnishings for laboratories,
apothecaries and hospitals. Often they were
founded by men, who, by virtue of their education
or their work, already had some affinity to the
object of trade, such as druggists and laboratory
assistants.
These firms informed their customers of (new)
products and the latest developments in sciences
and technology by means of trade lists, product
catalogues and advertisements in daily news-
papers and technical papers.
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At the closing decades of the nineteenth century,
production companies started using gas-engines
and electro motors. In contrast to the steam
engines, which had only found acceptance in a few
Dutch instrument workshops, these new artifical
sources of power turned out to be better suited to
the small-scale production environments.

Electrotechnology brought a wide range of new
products and instruments. Starting at the end of
the nineteenth century, this gave rise to com-
panies which were specialized in the manufacture
of electrotechnical measuring instruments for
research work, for use in industry and for the
installation of electrical equipment.
It was especially on the electrotechnical side of the
instrument branch that companies were founded
to act as intermediaries between producers and
buyers. In contrast to most of the trading firms,
they generally supplied the goods ex factory.
These agencies worked on a commission basis.
Another new aspect were the contracting and
engineering firms, which not only designed and
installed electrical equipment, but also supplied
electrotechnical materials and instruments, for
which they often represented several manufac-
tures, mostly German.

The Netherlands occupied a prominent position in
physics at the beginning of the twentieth century.
Several leading scientists were honoured with the
Nobel Prize during thís period. Among them was
Leiden University professor H. Kamerlingh On-
nes, a man who meant a great deal to the art of
instrument making in the Netherlands. Thanks in
part to his efforts, an official training course for
instrument making was set up at Leiden in 1901.
Before that, boys had commonly learned the trade
in the workshops of prominent instrument makers
both at home and abroad. After spending a few
years in several workshops in various parts of
Europe, they would often establish their own
workshop in their native country. This brought
about an international exchange of experiences
and insights. Although people were still trained
on the job, the turn of the century brought to
Leiden the opportunity to do a specific training
course which was both theoretical and practical.

In the first half of the twentieth century, the
instrument companies experienced strong growth
followed by a number of heavy set-backs. The
outbreak of World War l deprived the Dutch
trade firms of their main supply lines. For the
Dutch instrument industry, a period of great econ-
omic activity dawned. With a market thus tempor-
arily protected, it was possible to manufacture
instruments which would have been otherwise
imported. So the industry tried to expand the
production capacity as far as circumstances
allowed. But after this relatively prosperous
period, they were surprised by the economic de-
pression of the early twenties. In addition to the
effect of this slump, the instrument branch suf-
fered from the monetary instability and from the
large quantities of cheap German products of-
fered by third parties to their customers and from
the activities of a new formed governmental
central purchasing office (Rijks Inkoopbureau).
Altogether this greatly disrupted the market for
instruments and particulary affected the trading
companies. At the end of the twenties a slight
recovery followed. But this was obstructed by the
Great Depression of the thirties. The degree to
which companies were hit, depended on the mar-
ket they served and on the volume of their
supplies to the Dutch government. The gov-
ernment demand showed, for instance, a delayed
response to both the depression and the recovery.
From 1938 onwards there was an increasing activ-
ity in the instrument companies: because war
threatened, many firms decided to increase their
stocks.

The importance of instruments increased con-
siderably during the period from 1840-1940.
Scientific and technical developments gave rise to
new instruments, and conversely, new instru-
ments made new research and discoveries poss-
ible. There was a strong reciprocity between
science, technology and instruments, which
greatly affected society, daily life and thinking of
men. Men got used to the idea of examining and
measuring phenomena and to express those in
numbers and statistics. Instruments enabled him
to enlarge his range of observations. He relied on
these artefacts for many of his observations,
where his own limited sense perception didn't
permit him to do so. Alongside science and in-
dustry, households also were faced with instru-
ments, including the three consumption meters,
although the scale was still limited.

22l



An important role was reserved for instruments in
trading. Partly because the economic importance
of commerce, the Dutch government tried by
legal measures concerning the verification and
stamping of weights and measures to guarantee
the standardization and accuracy of trade instru-
ments.

Instruments have bee~n of great significance to
medical science too. During this period, new and
refined surgical instruments made new operations
and operating techniques possible. The adoption
of diagnostic instruments increased the possibil-
ities to examine inside the human body without
resorting to violent methods. Bacteriological
research provided more insight into the causes of
diseases. The medícal instruments generally con-
tributed to increased knowledge of the human
body and to medical treatment of internal and
external ailments. In addition to new methods of
cure, preventive measures were taken in the field
of public health, such as vaccinations and chest
X-rays.

Furthermore, inspection of the quality and
compositíon of food and drinking water was intro-
duced. The food inspection services were set up;
instruments were of great importance in the
laboratories of these organisations as well. This
was also true of the governmental testing stations
(rijksdiensten), which tried to improve the quality
of the various products.

Generally speaking, instruments serve to support
observations. Their significance is derived from
the knowledge they offer. The increase in man's
knowledge of himself, his environments and his
control of it, is a substantial part of the process we
call 'instrumentalisation'.
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Samenvatting

Centraal in Instrumenten, Wetenschap en Samen-
leving staat de geschiedenis van de iastrumenten-
fabricage en -handel in Nederland in de periode
1840-1940 tegen de achtergrond van de ontwikke-
lingen bij de gebruikers. In dit tijdvak, waarin
zich de industrialisatie van Nederland voltrok,
nam de instrumentennijverheid sterk in omvang
toe. Door de ontwikkelingen in wetenschap en
samenleving groeide de vraag naar instrumenten
en ontstonden er nieuwe toepassingsgebieden.
Onder instrumenten verstaan wij de hulpmidde-
len, die dienen ter ondersteuning van onze waar-
nemingen, zoals balansen, microscopen, volt-
meters en stethoscopen. Verder verstaan we on-
der instrumenten, de gereedschappen en andere
hulpmiddelen van de medicus, zoals de verschil-
lende snijwerktuigen. Het zwaartepunt ligt op de
instrumenten, zoals die thans binnen de branche-
organisatie het instrument vertegenwoordigd zijn,
namelijk de instrumenten voor medische toepas-
síngen, voor gebruik in laboratoria, voor het
meten, regelen, besturen en automatiseren van
industriële processen, alsmede voor de elektro-
techniek en de elektronika.

Het gebruik van instrumenten is al eeuwen oud.
Vóór 1840 telden de Nederlanden reeds een
groot aantal instrumentmakers en andere hand-
werkslieden, die instrumenten vervaardigden. Zij
werkten hoofdzakelijk in opdracht en maakten
instrumenten ten behoeve van de zeevaart, de
landmeetkunde, de astrologie, de heelkunde, de
verloskunde en de natuurwetenschappen. Naast
de handwerkslieden ontwierpen en vervaardigden
ook geleerden instrumenten. In deze situatie
kwam in de negentiende eeuw verandering met
het ontstaan van nieuwe toepassingsgebieden,
produktiemethoden en handelskanalen. In verge-
lijking tot onder andere Duitsland waren de pro-
duktiebedrijven in Nederland aan het einde van
de negentiende eeuw echter van een beperkte
omvang, minder gespecialiseerd en minder op
massaproduktie ingesteld.
De voortbrenging van instrumenten bleef in Ne-
derland tot ver in de negentiende eeuw, op een
enkele uitzondering na, een ambachtelijke aange-
legenheid. Een dergelijke uitzondering was de
fabriek van J.H. Onderdewijngaart Canzius in
Delft aan het begin van de negentiende eeuw.

Deze kende een vergaande arbeidsverdeling en
seriefabricage. Het heeft vervolgens meerdere
decennia geduurd, voordat dit voorbeeld in Ne-
derland navolging vond. De meeste instrument-
makerijen behielden het karakter van ambachte-
lijke kleinbedrijven, waar de instrumentmaker
met enkele knechten en een enkele leerling
werkte.
Gedurende de gehele negentiende eeuw werd de
instrumentennijverheid in Nederland gekenmerkt
door enerzijds een ruime vraag naar instrumenten
en anderzijds een tekort aan bekwame makers.
Dit personeelsgebrek werd gedeeltelijk ondervan-
gen door het werven van buitenlandse arbeids-
krachten door Nederlandse instrumentmakers.
Verder vestigden zich hier in de periode 1820-1850
vele instrumentmakers uit de verschillende Duitse
Líinder. Onder hen bevonden zich de oprichters
van later toonaangevende Nederlandse instru-
mentenbedrijven. Bedrijven, die vervolgens in de
tweede helft van de negentiende eeuw sterk het
gezicht van de Nederlandse instrumentennijver-
heid bepaalden.

In de tweede helft van de negentiende eeuw nam
in verscheidene sectoren van de samenleving de
behoefte aan instrumenten voor uiteenlopende
toepassingen toe. De onderwijsvernieuwingen, de
infrastructurele ontwikkelingen, de aanleg van de
voorzieningen voor gas, water en elektriciteit, de
ontwikkelingen in geneeskunde, natuurweten-
schappen, techniek en de verscheidene bedrijfs-
takken zorgden voor een groeiende vraag naar
instrumenten. Tegelijkertijd zien we in de natuur-
wetenschappen, de industrie en de medische
wereld een tendentie tot het scheppen van onder-
zoeksfaciliteiten en het bundelen van onderzoeks-
activiteiten in speciale ruimtes - de laboratoria.
Met name de voedingsmiddelenindustrie kreeg
een groeiende behoefte aan onderzoeksfacilitei-
ten, die benut zouden worden voor analyses van
grondstoffen, halffabrikaten en voor de bewaking
van de kwaliteit van eindprodukten.
Daar de produktie in Nederland van de benodigde
instrumenten te beperkt was, werden vele geïm-
porteerd. Men betrok ze uit Duitsland en in min-
dere mate ook uit Engeland en Frankrijk. In
samenhang hiermee ontstonden de handelsonder-
nemingen in de instrumentensector.
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Na 1865 zien we binnen de instrumentenbranche
bedrijven ontstaan, die zich toelegden op de han-
del. Deze handelsondernemingen kochten instru-
menten bij binnen- en buitenlandse producenten
en leverden deze goederen aan afnemers in Ne-
derland en in de koloniën. Veel van deze han-
delshuizen specialiseerden zich in de levering van
complete inrichtingen van laboratoria, apotheken
en ziekenhuizen. Ze werden veelal gesticht door
personen, die gezien hun opleiding en werkzaam-
heden reeds enige affiniteit met het handelsobject
hadden, zoals apothekers en amanuenses. Door
middel van prijscouranten, produktcatalogi en
advertenties in dag- en vakbladen informeerden
zij hun afnemers over het instrumentenaanbod en
de laatste ontwikkelingen in wetenschap en tech-
niek.

De produktiebedrijven gingen aan het einde van
de negentiende eeuw over tot de aanschaf van gas-
en~of elektromotoren. In tegenstelling tot de
stoommachines, die eerder in slechts enkele Ne-
derlandse instrumentmakerijen ingang hadden
gevonden, bleken deze nieuwe kleine kunstmati-
ge krachtbronnen beter geschikt voor de klein-
schalige produktieomgevingen.

Naast de elektromotor bracht de elektrotechniek
een scala aan nieuwe produkten en instrumenten
voort. Dat leidde vanaf het einde van de negen-
tiende eeuw tot het ontstaan van instrumenten-
bedrijven, die zich specialiseerden in de fabricage
van elektrotechnische meetinstrumenten voor
onderzoekswerk, voor gebruik in de industrie en
bij de aanleg van elektrische installaties.
Vooral in de elektrotechnische hoek van de instru-
mentenbranche kwamen er ondernemingen, die
bemiddelden tussen producent en afnemer, waar-
bij in tegenstelling tot de meeste handelsonderne-
mingen de goederen doorgaans af fabriek gele-
verd werden. Deze agenturen werkten op com-
missiebasis. Daarnaast ontstonden er installatie-
en ingenieursbureaus die naast het ontwerpen en
aanleggen van installaties, elektrotechnische ma-
terialen en instrumenten leverden, waartoe ze
dikwijls vertegenwoordigingen van meerdere met
name Duitse ondernemingen voerden.

Op natuurwetenschappelijk gebied nam Neder-
land in het begin van de twintigste eeuw een
prominente plaats in. Zo werden een aantal voor-
aanstaande onderzoekers in die periode met de
Nobelprijs geëerd. Onder hen bevond zich de
Leidse hoogleraar H. Kamerlingh Onnes, een
man die veel heeft betekend voor de instrument-

makerskunst in Nederland. Mede dankzij zijn
inspanningen kwam er in 1901 in Leiden een
officiële opleiding tot instrumentmaker tot stand.
Voordien was het gebruikelijk dat jongens het
ambacht leerden in de werkplaatsen van vooraan-
staande instrumentmakers in zowel binnen- als
buitenland. Na enkele jaren op verschillende
plaatsen in Europa te hebben gewerkt, vestigden
zij zich veelal in hun geboorteland als zelfstandig
instrumentmaker. Zodoende was er sprake van
een internationale uitwisseling van ervaringen en
inzichten. Hoewel nog altijd mensen in de werk-
plaats opgeleid werden, bestond sinds de eeuw-
wisseling in Leiden de mogelijkheid om een ge-
richte opleiding te volgen, die zowel theoretisch
als praktisch van aard was.
In de eerste helft van de twintigste eeuw kregen de
instrumentenbedrijven te maken met een sterke
groei gevolgd door enkele zware tegenslagen. Het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ging ge-
paard met het afsnijden van de aanvoerlijnen. De
aldus tijdelijk beschermde markt bood de moge-
lijkheden tot de fabricage van produkten, die
anders uit het buitenland aangevoerd werden.
Voor de Nederlandse instrumentenindustrie brak
een periode van grote economische activiteit aan.
Men trachtte voor zover de omstandigheden dat
toelieten de produktiecapaciteit uit te breiden. Na
deze relatief gunstige periode werden zij echter
verrast door de economische malaise van de
beginjaren twintig. Naast het effect van deze crisis
leed de instrumentenbranche onder het aanbod
van grote partijen goedkope Duitse produkten
door derden aan hun afnemers en onder het
optreden van het Ríjks Inkoopbureau. Hierdoor
raakte de markt voor instrumenten hevig ver-
stoord en werden vooral de handelsondernemin-
gen klem gezet. Eind jaren twintig volgde een
licht herstel, dat in het volgende decennium we-
derom afgebroken werd. Door hun ervaringen in
de voorgaande jaren, waren de bedrijven in de
jaren dertig echter beter opgewassen tegen de
economische crisis. De mate waarin de bedrijven
getroffen werden, hing evenwel sterk samen met
de markt die ze bedienden en met de omvang van
hun leveringen aan de overheid. De vraag die de
overheid uitoefende reageerde namelijk ver-
traagd op zowel de crisis als het hersteL Vanaf
1938 zien we een groeiende bedrijvigheid bij de
instrumentenbedrijven, doordat vele onderne-
mingen .onder invloed van een dreigende oorlog
besloten tot vergroting van hun voorraden.
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De betekenis van instrumenten nam in de periode
1840-1940 aanzienlijk toe. Wetenschappelijke en
technische ontwikkelingen leidden tot het ont-
staan van nieuwe instrumenten, maar omgekeerd
maakten nieuwe instrumenten juist weer nieuwe
onderzoekingen en ontdekkingen mogelijk. Er
was sprake van een sterke onderlinge wisselwer-
king tussen wetenschap, techniek en instrumen-
ten, waarvan een krachtige invloed op onze sa-
menleving is uitgegaan. De veranderingen die hier
het gevolg van waren, hebben het leven en den-
ken beïnvloed. Zo was er een tendentie meer
zaken te willen onderzoeken en te meten, en naar
een meer cijfermatige benadering. Instrumenten
maakten het mogelijk waarnemingen te doen, die
anders niet mogelijk geweest zouden zijn en daar-
bij deze in toenemende mate cijfermatig te ver-
werken.
Naast de wetenschap en de industrie kreeg ook
het gezinshuishouden, zij het nog beperkt, te
maken met instrumenten, waaronder de drie
verbruiksmeters.
Een belangrijke rol voor de instrumenten lag
weggelegd in de handel. Mede in verband met de
betekenis van een soepel verloop van het handels-
verkeer kwam de centrale overheid met een aan-
tal wettelijke maatregelen om de standaardisatie
en de nauwkeurigheid van handelsinstrumenten
te waarborgen.

Instrumenten waren ook van grote betekenis voor
de medische wetenschap. Nieuwe en verfijnde
chirurgische instrumenten maakten in de genoem-
de periode nieuwe operaties en operatietechnie-
ken mogelijk. De invoering van diagnostische
instrumenten vergrootte de mogelijkheden tot
inwendig onderzoek, zonder het menselijk li-
chaam geweld aan te moeten doen. Bacteriolo-
gisch onderzoek bood meer inzicht in het ontstaan
van ziekten. In het algemeen droegen de medi-
sche instrumenten bij tot een vergrote kennis
omtrent het menselijk lichaam en de mogelijkhe-
den tot genezing van in- en uitwendige aandoenin-
gen. Naast nieuwe genezingsmethoden kwamen
er op het terrein van de volksgezondheid ook
preventieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld het
inenten en 'doorlichten'. Voorts kwam er toezicht
op de kwaliteit en samenstelling van voedsel en
drinkwater. Hiertoe werden onder meer de keu-
ringsdiensten van waren in het leven geroepen.
Ook in de laboratoria van deze instellingen waren
instrumenten van groot belang. Dat gold even-
eens voor de rijksdiensten waar men trachtte de
kwaliteit van de verschillende produkten te verbe-
teren.

Algemeen gesproken dienen instrumenten ter
ondersteuning van waarnemingen en ontlenen zij
hun betekenis aan de kennis die zij verschaffen.
De instrumentalisatie van de samenleving ging
gepaard met een toename van de kennis van de
mens van zichzelf en zijn omgeving en de beheer-
sing daarvan.
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Groninger Universiteitsmuseum, Groningen
Belastingmuseum 'Prof. Dr. van der Poel', Rotterdam
Studieverzameling Elektrotechniek, Delft
Het Nederlands Postmuseum, 's-Gravenhage
Collectie catalogi nijverheidstentoonstellingen van het NEHA,
Amsterdam

Gegevens van de volgende bedrqven:
Kipp Bc Zonen B.V. vlh P. J., Delft
Beun-De Ronde B.V , Amsterdam
Charles Goffin, IJsselstein
LF.G. De Wit B.V. Instrumentenfabriek, Roden
Eerste Nederlandsche Fabriek van Manometers B.V.,
Schiedam
Laméris Instrumenten B.V, Utrecht
Wittich 8r Visser, 's-Gravenhage
Dr. D. H. Cocheretl Mettler Instrumenten B.V Tiel
Dijkstra Vereenig,de B.V., Amsterdam
P. M. Tamson B.V Zoetermeer
Hitma B.V, Uithoorn
Brinck Amersfoort B.V , Amersfoort
Hartmann 8c Braun Nederland B.V., Pijnacker
Honeywell B.V., Amsterdam
Instrumentenhandel Zuid-Holland B.V. vlh A. Hófelt,
's-Gravenhage
Di~ger Nederland B.V., Zoetermeer
Radikor Electronics B.V., Almere
Observator B.V., Rotterdam
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Periodieken
Algemeene Konst- en Letrer-bode, jg. 1830-1853.
Chemisch Weekkblud. Orgaan van de Nederlandsche Chemi-
sche Vereeniging,jg. 1903-1939, 1954.
Chemie en industrie. bijblad van het Chemisch Weekblad, jg.
III, 1925.
Electra, Jg. 1895-1902.
De Ingenietu, jg. 1886-1890, 1980-1986.
De Natuur, jg. 1881-1929.
Nederlandsch Fabrikaat in Nederlandsch Oost- en West-Indië,
jg. 1928-1934.
De Nederlandsche Industrie, Beschrijvende Catalogus van de
voortbrengselen der Nederlandsche nijverheid, met adreslijst
van de Nederlandsche fabrikanten, jg. 191~-1918, 1930.
Nederlandsch Fabrikaat, 1915-1918, 1920-1922.
De Nederlandsche lndustrieel, jg. 1862, 1864-1890.
De Nederlandsche Nijverheid, 1920-1922, 1929-1932.
Nederlandsche Staatscourant, 1840-1852, 1881-1885. div. jg. tot
1940.
Nederlands Tijdschrifi voor Geneeskunde, div. jg..
Pharmaceutisch Weekblad, jg. 1864-1900.
Polytechnisch Weekblad, jg. 1923-1927, 1930-1940.
Sraaaalmunak, (Bijlagen) 1860-1880.
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, div. jg..
Technicon, jg. 1979-1983.
Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, .Natuurwe-
tenschappen, Wiskunde en Techniek, jg. 3-9.
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139-140, 150, I51, 157

sacharimetrie. 51, 52, 97
sacharometer volgens Bri~c, 51, 53
scheepvaart, 76-78
Shell-laboratorium. 55
snaargalvanometer, 38, 146, 176
snelheidsmeter, 83
snelweger, 73, 128
speculum, 90
spoorwegen. 25-27, 75, 78-79, 114, 179
Staatsenquête 1892, 126
standaarden, 97-98
standaardisatie, 178
sterilisisatie, 91

toestel, 35, 91, 120
stethoscoop, 90
stoomkracht, 24, 25, 27, 139
stroboscoop, 83, 164
suiker

gehalte, 28, 49, 95
industrie, 28, 49-52, 143
instrumenten, 49-51, 53, 97
onderzoek, 28, 96

Tariefwet (1845), 25
telegrafie, 25, 31, 38, 110, 113, 122, 131
Telegraafwet, 26
telefonie, 27, 37, 113
telefoontoestellen, 31, 115

tentoonstelling
E.L.T.A., 82
Frankfurt, 31. 62. 148
gas, 68
geneeskunde. 135
Haarlem, 36, 124, 126
laboratorium, 75, 138
Leiden (1865), 36
Luik (1905), l39
Philadelphia, 81, 131
Utrecht (1808), 17

thcodoliet, 81
thermometer, 80, 89, 90
tijdbewaarder, 27
T.N.O., 95, 177
toerenteller, 83
toestel van Kipp, 74, 75, 112
toestel van Soxhle[, 46
transport, 75-82. 179
universiteit

Amsterdam, 90
Groningen, 85
Leiden, 21, 85, 120
Utrecht, 19, 31. 85. 87, 168

universiteiten, 20. 33. 84-88
Utrecht, 19, 115, 120-121, 135, 136-139. 154-155. 168, 175
uurwerkmaker, 12
veilingen, 28
velocimeter, 78
venturimeter, 69
verbruiksmeters, 43, 65, 66-70, 107-108

elektriciteit, 70-72, 108
gas, 26, 29, 43, 66-68, 99, 100, 107, 132-134
water, 30, 43, 68-70, 107, 134

Vereeniging tot Bevordering van Fabrieks- en
Handwerksnijverheid, 118, 131

verloskunde
instrumenten, 89

vertegenwoordigingen, 135, 141, 142, 147
vervoer, 78-79
vliegtuigen, 81-83

instrumenten, 83
volt- en ampèremeters, 63, 72
voorlichtingsdíensten, (zie rijksdiensten)
waterleidingbedrijven, 30, 68-70, 127
weegwerktuigen. 26, 35. 38, 72-73, 74, 99, 107

(zie ook balansen)
Wet op het Hogeronderwijs, 85
ziekenhuizen, 34, 90, 92, 94
zuivel

bereiding, 28
controle, 28. 46-49
instrumenten, 46-49
nijverheid, 33, 45-49

zuurstofcylinders, 157-158
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